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Sammanfattning  
Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv har föreliggande studie som syfte att studera några 

instrumentallärare inom kulturskolan angående kreativitet i instrumentalundervisning. I 

bakgrundskapitlet tas litteratur och forskning som berör området kreativitet upp. Sju 

informanter intervjuades med semistrukturerad kvalitativ intervju som metod. Tolkningar av 

transkriptionerna gjordes utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Resultatet visar att det fanns 

gemensamma uppfattningar om kreativitet. Kreativitet uppfattades av lärarna som att bryta sig 

ur etablerade tankemönster, skapande och att skapa nya idéer. Förutsättningar för kreativitet 

uppfattades vara trygga miljöer och att läraren är trygg i sin lärarroll. Elever ansågs vara 

kreativa men att det är läraren som lockar fram deras kreativitet. Vissa förutsättningar för 

elevers kreativitet var nyfikenhet, intresse och motivation. Resultatet visar att lärarnas egen 

utbildning har varit en källa till hur de uppfattar kreativitet. De viktigaste faktorerna var deras 

egna lärare och att få spela med andra vilket i sin tur har påverkat hur lärarna undervisar sina 

egna elever.  

 

Nyckelord: Kreativitet, kulturskola, instrumentallärare, hermeneutik, kvalitativa intervjuer 

 

Abstract  
From a hermeneutic perspective, the present study aims to examine how cultural school 

teachers perceive creativity and how these perceptions have grown. The background chapter 

presents literature and research that concerns the area of creativity. Seven informants were 

interviewed with semi-structured qualitative interviews. Interpretations of the transcriptions 

were made by applying the hermeneutic circle. The result shows common views of creativity. 

Creativity was perceived as breaking out of established thought patterns, creation and creating 

new ideas. Prerequisites for creativity were perceived to be safe environments and that the 

teacher is comfortable in his or her teaching profession. The view was that all pupils are 

creative, but the teacher needs to attract creativity. Some prerequisites for students were 

curiosity, interest and motivation. The result shows that the teachers' own education has been a 

source of how they perceive creativity. The most important factors were their teachers and to 

play music in ensembles with others. In turn this have influenced how teachers teach their 

students today. 

 

Keywords: Creativity, hermeneutic, qualitative interviews, cultural school, instrumental 

teachers 
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras först en inledande text där vårt valda intresseområde beskrivs. 

Därefter presenteras studiens problemområde och dispositionen i arbetet. 

1.1 Valt intresseområde 
Under utbildningen har vi upptäckt svårigheter att sätta ord på vad kreativitet är och hur det 

skapas och synliggörs, det vill säga vad i musikundervisning som är kreativt. Detta begrepp 

pratas ofta om som något självklart i musikundervisning men som vi upplever det mer sällan 

definieras som begrepp. Kan det bero på en stor komplexitet eller att det ännu finns många 

frågetecken kring människans kreativitet. Vi har vid flera tillfällen under utbildningen suttit på 

lektioner med våra lärare och klasskamrater och diskuterat vilka moment som är kreativa där 

komposition, improvisation och divergent tänkande gärna kommer upp. Att på ett fördjupat sätt 

ha förståelse för vad kreativa processer är hos människor, i och utanför musikens värld, är något 

vi önskar utveckla. Vid utvärdering av vår egen undervisning har vi tyckt oss se önskat behov 

av att skapa mer kreativ undervisning men samtidigt inte riktigt vetat hur vi på ett genuint sätt 

ska gå tillväga. Det är också skillnad på att vara kreativ som lärare där vi på ett innovativt sätt 

skapar en rolig och lustfylld undervisning och å andra sidan låta ge eleven möjlighet att utveckla 

genom kreativ processer. Detta är något vi ibland upplever kan blandas ihop. Via de många 

tillfällen vi själva blivit undervisade i våra instrument har vi upplevt att det vi tänker oss som 

kreativa skeenden både har lyst med sin frånvaro och även starkt närvarat. Det har dels kanske 

berott på vilken lärare vi haft och vilket fokus och mål vi som studenter haft under olika perioder 

men gemensamt är känslan inom vår inriktning klassisk musik att det ofta funnits ganska snäva 

ramverk för den upplevelse vi ändå skulle beskriva som kreativ vilket är att skapa något 

originellt för en själv och andra.    

 

Att på djupet känna sig kreativ tror vi alla människor oavsett ålder kan hålla med om är en 

härlig och viktig känsla. Att komma på bra lösningar på ett problem eller känna ett flöde av 

idéer vid skapande och tolkande i musikaliska aktiviteter, och kunna genomföra sina idéer, är 

ofta vad som får oss att känna lust och glädje och något vi vet är viktigt för våra elever. Ett mål 

vi har som lärare är att våra elever ska kunna bli självständiga och fantasifulla fritt tänkande 

individer, inte bara härma och kopiera utan skapande och reflektion. Detta tror vi är en av 

förutsättningarna för en inspirerande och rolig tid som elev på musik- eller kulturskola, och 

även en väldigt viktig förutsättning för när läraren inte längre står bredvid och stöttar och hjälper 

till att lösa olika problem. Det är viktigt att fundera på vad lärare vill att elever ska få med sig 

under sin utbildning. En stark kreativ drivkraft hos eleven tänker vi är viktigt att eleven får med 

sig för ett vidare rikt musikintresse under livet. Som studenter i egenskap av att både blivit 

undervisade i våra instrument och att snart börja arbeta själva som musiklärare har funderingar 

kring vad som lett fram till våra kreativa förmågor och uppfattningar om kreativitet framkommit 

och även hur vi förhåller oss till det med våra framtida elever. Ett av sätten för att få en inblick 

i vad kreativitet kan innebära i instrumentalundervisning är att analysera och fördjupa oss i 

andra instrumentallärares uppfattningar om kreativitet och även vad tidigare forskning inom 

området säger. Bryman (2018) beskriver att motiv för en undersökning kan utgå från personliga 

erfarenheter. Det är utifrån våra egna erfarenheter ovan vi har skapat intresse för att undersöka 

det valda intresseområdet.  

1.2 Problemområde  

Vår uppfattning är att vi inte är ensamma om att finna svårigheter i försöket att tydliggöra vad 

kreativitet är generellt, och mer exakt i musikundervisning. Vid diskussioner med medstudenter 

och lärare på musikhögskolan mynnar det ofta ut i många förslag och uppfattningar, men ingen 
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absolut eller säker bild vad det är hos människan och i musikundervisning som är kreativt. Den 

mänskliga kreativiteten verkar vara svår att förstå och precisera vilket kan bero på dess 

mångfacetterade och komplexa natur. Det finns både samhällsvetenskaplig är naturvetenskaplig 

forskning på området där försök har gjorts att observera och kartlägga det vi kallar kreativa 

egenskaper. Metha, Henriksen och Mishra (2017) menar att forskning om mänskliga kreativa 

beteenden som divergent tänkande ofta fastnar i metodologiska och etiska debatter. De hänvisar 

till forskarna Dr Arne Dietrich, Walter Gilbert och Váklav Havel som har försökt att studera 

innehållet och fungerandet av mänskliga sinnet och för att hitta kausalitet och korrelation 

mellan de två via naturvetenskapliga metoder. Konstruktioner som divergent tänkande har på 

så sätt försökt skapas för att förklara mänskliga beteenden. Metha mf (2017) har intervjuat den 

framstående kreativitetsforskaren Dr Arne Dietrich som belyser frågan om kreativitet är en 

aktivitet som kan preciseras till en del av hjärnan eller om det är en etikett vi sätter på en rad 

olika hjärnfunktioner och sociala beteenden vi ännu inte förstår. Han menar att förståelsen för 

det vi kallar kreativa egenskaper och hur det fungerar är mänskligt skapade konstruktioner. I 

intervjun framkommer att Dietrich uppfattar det omöjligt att få fram något gemensamt svar i 

det neurovetenskapliga forskningsfältet om vart och hur hjärnan arbetar vid det som kan kallas 

kreativa processer. Det är väldigt många forskare som kommer fram till olika svar enligt 

Dietrich, som också säger att tekniken inte är utvecklad till den nivån som behövs. Han säger i 

och med det att den neurovetenskapliga forskningen om kreativitet inte bidrar med något nytt 

på området och tolkningarna och förståelsen på området är väldigt olika. På samma sätt som 

den naturvetenskapliga forskningen konstruerar uppfattningar om kreativa funktioner hos 

människan har musiklärare, liksom vi, genom tiden innan och under musikhögskolan skapat 

egna uppfattningar om vad kreativitet är för oss. Uppfattningarna är alltså personliga och därav 

kan uppfattningarna både gå isär och ihop. Vår och andra lärares uppfattningar om kreativitet 

grundar sig i erfarenheter och kan, enligt oss, ha stor påverkan på undervisningen, elevers 

kunskapsutveckling på instrumentet och fortsätta intresse att fortsätta spela. För att ifrågasätta 

och bredda vår förståelse om kreativitet kopplat till musikundervisning vill vi i denna studie 

undersöka och belysa några instrumentallärares uppfattningar om kreativitet och diskutera 

deras uppfattningar i relation till tidigare forskning på området.  

1.3 Arbetets disposition 
I studiens inledande kapitel presenteras en inledande text följt av studiens problemområde. I 

kapitel två presenteras litteratur och tidigare forskning inom området sam problemformulering, 

syfte och forskningsfrågor. I kapitel tre beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som ligger till 

grund för arbetet vilket inkluderar vetenskaps- och kunskapsteorin samt hermeneutik. Därefter 

följer kapitel fyra i vilket studiens metodologiska utgångspunkter presenteras. Här redogörs 

även för val av informanter, studiens genomförande samt dess trovärdighet och giltighet. I det 

femte kapitlet presenteras studiens resultat genom teman som framkom i analysprocessen. 

Slutligen, i kapitel sex, redovisas en resultatdiskussion, metoddiskussion och tankar kring 

betydelse och idéer om framtida forskning på området. 
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2 Områdesorientering  
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området, relevant litteratur som 

berör området samt därefter studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor.  

2.1 Perspektiv på området  
Under denna rubrik presenteras definitioner på kreativitet samt litteratur och forskning som 

berör och ger en övergripande bild av ämnesområdet.   

2.1.1 Definitioner av kreativitet 

Begreppet kreativitet definieras av NE (2019) som ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från 

etablerade perspektiv”. Kreativitet innebär att skapa något nytt, en ny produkt i väldigt bred 

mening och det nya ska innebära något som är värdefullt, användbart eller nyttigt. Vidare 

beskriver NE att kreativiteten visar sig i vardagliga nyskapande situationer för att lösa olika 

slags problem. Kreativitet är en potential hos människor och nyskapandet är värdefullt för 

individen. Dels kan kreativitet vara värdefullt för en liten grupp människor i ett kortare 

tidsperspektiv men kan också få genomslag under årtionden eller århundraden i form av 

vetenskapliga teorier, nya perspektiv på konst eller nya viktiga uppfinningar. Vygotskij (1995) 

menar också att kreativitet beskriver en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, 

oavsett om det är ett ting eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som 

bara existerar och ger sig till känna i människans inre. Vid betraktelse av människans beteende 

och handlingar kan det enligt Vygotskij lätt urskiljas två grundläggande typer av handlingar. 

Den ena kan kallas för återskapande eller reproduktiv och den brukar vara förknippad med 

minnet. Den kännetecknas av att människor reproducerar eller upprepar redan tidigare skapade 

och utarbetade handlingsmönster eller återupplivar spår av tidigare intryck. Han beskriver att 

minnas något är att reproducera spåren av de intryck som en gång mottagits, så som det hus där 

barndomen tillbringats eller fjärran länder som en gång besökts. Exakt samma sak är det vid 

avbildning av något och att skriva eller göra något i enlighet med ett givet mönster. I alla dessa 

fall återskapas endast det som upplevts eller redan tillägnats och bearbetats. Alla dessa fall har 

det gemensamma att ens verksamhet inte skapar något nytt, det bygger på en mer eller mindre 

exakt upprepning av något som redan hänt. Den andra varianten på verksamhet är den 

kombinatoriska eller kreativa. Vygotskij beskriver det som när människor via fantasin gör en 

bild av exempelvis människans framtid eller avlägsna förhistoriska dåtid, så är detta inte ett 

återskapande av tidigare intryck. Individen har varken sett det förgångna eller denna framtid 

men ändå kan människor ha en egen föreställning, bild och uppfattning om dem. Denna aktivitet 

resulterar inte i återskapande av tidigare intryck eller handlingar ur en människas erfarenheter, 

utan ger upphov till nya bilder eller handlingar. Om människans aktivitet inskränkte sig till 

återskapande av det gamla vore det en varelse som bara var inriktade sig på det förgångna och 

som bara skulle kunna anpassa sig till framtiden i den mån som denna återskapade det 

förgångna. Vygotskij menar att det är just människans kreativa aktivitet som gör henne till en 

framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid. Vygotskij 

berättar vidare att fantasin är grunden till varje kreativ aktivitet inom kulturens alla områden 

och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. I denna mening är allt 

som omger oss och som skapats av människan, i motsats till naturen, en produkt av mänsklig 

fantasi och det mänskliga skapande som bygger på denna fantasi.   

 

Enligt Robinson (2011) är fantasin en grundpelare i det kreativa tänkandet. Fantasi är enligt 

Robinson en fundamental förmåga för människor som kan belysa idéer om framtid utifrån olika 

perspektiv. Att använda fantasi behöver nödvändigtvis inte betyda att man agerar ut de idéer 

som uppstår i ens medvetande utan det kan hållas helt och hållet privat utan att göra något 
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avtryck för andra i omgivningen. Att vara kreativ menar Robinson är att ta ett steg längre och 

agera utifrån sin fantasi. Han menar att kreativitet inte är något som folk är generellt i en abstrakt 

mening utan att människor alltid är kreativa inom ett visst område. Människor kan vara kreativa 

inom det konstnärliga området men även inom till exempel matematik eller ingenjörsskap. 

Kreativitet är alltså applicerad fantasi. Vidare beskriver Robinson hela processen från fantasi 

till innovation. Ur fantasi kommer kreativitet och utifrån kreativitet kan innovation uppstå. 

Robinson menar att innovation är applicerad kreativitet och innebär att kunna förnya och skapa 

originella idéer. Kreativitet är inte förbehållet vissa människor, enligt Robinson, och är inte 

någonting som inte går att öva upp. Han menar att vissa som hävdar att de inte är kreativa bara 

inte har övat upp olika förmågor som är involverade i kreativitet. 

2.1.2 Kreativt lärande 

Fantasi, kreativitet och lust är något som enligt Falk-Lundqvist (2011) ofta tas för givet hos 

barn, men menar att även ungdomar besitter en lekfullhet och experimentlust. Lärare måste bara 

hitta rätt verktyg för att stimulera den och låta individen påverka sättet att ta sig an problem. 

Inom kreativ problemlösning används nya metoder och oprövade verktyg. Det handlar om att 

få nya kunskaper som i sin tur kan leda till värdeförändringar och förändringar av 

föreställningar. Detta kan kopplas till den hermeneutiska spiralen där tolkning växer i en 

cirkulär rörelse mellan individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer, som 

leder till ny förståelse, vilket i sin tur blir förförståelse i kommande tolkningsförsök (Ödman, 

2007). För att lösa ett problem och komma på nya lösningar menar Falk-Lundqvist (2011) att 

det krävs målmedvetenhet och riktning. De kunskaper som redan finns är viktiga att använda 

men det som driver kreativiteten är den synliga okunskapen, att kunna se bortom de givna 

ramarna. Okunskapen och nyfikenhet är alltså drivkrafter i lärandet. Med andra ord behövs 

motivation, och den uppstår enligt författaren när elevens uppgifter känns meningsfulla och 

möjliga att lösa på olika sätt, när det finns många olika sätt att lösa ett problem eller när saker 

händer som vi inte räknat med. Vid dessa tillfällen använder sig individer av sin fantasi och 

kreativa förmåga för att hitta en egen lösning vilket enligt Falk-Lundqvist är en 

motivationsskapande process. Spänning i tillvaron gör också att uppmärksamheten och 

koncentrationsförmågan ökar och vi blir aktiva. Vidare menar författaren att en traditionell 

kunskapssyn istället innebär att svaren till frågor redan är givna, ett rådande dualistiskt rätt- och 

feltänk som hindrar längtan efter att lära. En så kallad entreprenöriell pedagogik lägger fokus 

på ett experimenterande och utforskande förhållningssätt för att på så vis kunna upptäcka nya 

sidor både hos en själv och andra som följaktligen gör att inlärningen ökar mer än om vi är 

styrda av ett förutbestämt mönster. Ett begrepp som Falk-Lundqvist ofta använder i samband 

med kreativa processer är intuitiv förståelse och menas den förståelsen som är tyst men syns i 

sättet människor agerar. Via entreprenöriellt lärande som styrs av intresse och nyfikenhet ställs 

höga krav på just intuition men också tolkning och förståelse. 

 

De Bono (1994) skriver att källor är förutsättningar för att kreativiteten ska kunna frodas och 

utifrån olika förutsättningar menar De Bono att kreativiteten utvecklas på olika sätt. En källa är 

exempelvis en erfarenhet och han menar att kreativitet grundar sig på tidigare erfarenheter och 

att kreativitet ibland kan styras av erfarenheter. Kreativiteten handlar här inte om att skapa helt 

nya idéer utan snarare att ta en gammal beprövad idé och ändra om den för att idén ska kännas 

ny. Han menar att kreativt tänkande utifrån erfarenhet ofta innebär att idébäraren tar mindre 

risker och utnyttjar äldre framgångar. Motivation är en källa till kreativitet och en förutsättning 

för kreativitet. De Bono hänvisar till att kreativa personer är kreativa för att de har en stark inre 

motivation till att ägna mycket tid inom det område de är intresserade av. Med en stark 

motivation finns det en stor chans att spendera stor del av sin tid till att hitta nya lösningar på 
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problem inom sitt område och motivationen innebär en vilja att hitta ett bättre sätt att lösa 

problem.  

 

I en artikel om de generellt accepterade idéerna kring kreativitet diskuterar Brinkmann (2010) 

kring lärares olika sätt att undervisa i kreativitet. Han skriver om hur en kreativ musiklärare är 

en lärare med kompetens både inom spelet och inom det pedagogiska fältet. Den kreativa 

läraren har en förmåga att utveckla sina elever till att vara engagerade i olika roller som 

musikerskapet kan innebära genom att motivera och inspirera. Brinkmann menar att det är 

viktigt för musikundervisning att uppmuntra lärare på olika nivåer att både undervisa kreativt 

men också att undervisa för kreativitet. För att undervisa för kreativitet menar Brinkmann att 

läraren måste hjälpa eleven att få en översiktlig bild av eventuella problem och sedan vägleda 

eleven till att generera egna idéer för att lösa olika problemen. Lärarens roll är alltså att främja 

ett självständigt förhållningssätt till kreativ problemlösning hos elever. Vidare menar han att 

standardiserade test inom musikundervisning hämmar ett förhållningssätt till kreativitet 

eftersom musik och andra konstarter inte kan kokas ner till ”rätt eller fel” utan det finns oftast 

fler tillvägagångssätt som går att undersöka. Vidare skriver Brinkmann om idéer som florerar 

och har diskuterats inom forskning. Dessa idéer kan vara bra att ta del av för att kunna skapa 

en kreativ musikundervisning. ”Big-C”, som behandlar stora innovationer inom musik där Bach 

och Beethoven kan räknas som frontfigurer, och ”little-c”, som är kreativitet som människor 

använder i vardagen, diskuteras som två koncept att ta hänsyn till inom musikpedagogik.  

 

Schenck (2000) skriver om improvisationens vikt i musikundervisning. Han menar att 

improvisationen inte bara hör hemma inom jazzen utan i nästan alla genrer och att 

improvisation snarare är ett förhållningssätt till musik istället för en metod. Förutom den tydliga 

improvisationstraditionen inom jazzen finns även improvisation inbäddat i aktiviteter som 

notläsning. Det finns många olika sätt att tolka ett stycke och dess notskrift och det är i själva 

verket oundvikligt att spela ett stycke utan att göra en egen tolkning. I tolkningen finns det 

improvisatoriska elementet när en musiker läser tecken till klingande musik med egna 

erfarenheter av lyssnande och spelande. Vidare skriver Schenk om tre viktiga faktorer för att 

möjliggöra kreativ improvisation. Dessa är tillit och trygghet i gruppen, Ramar och att Allt är 

tillåtet. Tilliten handlar om elevernas relation till varandra och att desto bättre relationen är 

desto mer fri och obehindrad kommer improvisationen att bli. Utan ramar är det ofta svårt att 

skapa en kreativ improvisation eftersom det är svårt att skapa någonting från ingenting. 

Musikaliska ramar kan vara ett antal toner, en karaktär eller en ackordföljd med mera. Schenk 

benämner improvisation och utantillspel som kreativa och utmärkta övningsstrategier. När en 

elev kan ett stycke eller en övning utantill innebär det, enligt Schenk, att eleven har tillägnat 

sig musiken på ett djupare plan. Schenk beskriver övning som att trampa upp en stig och med 

återupprepande övning kan spåren på denna stig bli djupare och tydligare. Eleven har genom 

återupprepande övning för att förfina sina kunskaper kommit djupare i sin spelförmåga rent 

musikaliskt och speltekniskt och har skapat på det sättet trampat upp en stig. Vid utantillspel 

kan eleven följa stigen utan att behöva titta för att navigera eftersom eleven redan har en mental 

representation av stigen. Vidare menar Schenk att utantillspel möjliggör ett större säkerhet, 

friare uttryck, starkare inlevelse och även ett förhöjt lyssnande. Han påpekar också att 

improvisation kan användas som komplement till utantillspel och traditionell övning på grund 

av de positiva effekterna eleverna får av det. Han menar att improvisation kan stimulera en 

bättre koncentrationsförmåga och förbättrat lyssnande samtidigt som det kan ge eleven ett nytt 

gott sätt att förhålla sig till instrumentet. Improvisation kan också ge eleven variation och 

inspiration i övningen eftersom musiken som uppstår är unik och även kan vara nyskapande. 

Genom improvisation kan eleven öva in ett stycke från ett skapande perspektiv och närma sig 
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stycket genom att leka med förlagans innehåll, som att hitta på egna fraser genom att använda 

sig av notmaterialet i förlagan och att exempelvis spela liknande rytmiska mönster. 

2.1.4 Att vara kreativ   

Gardner (2007) tar upp värdet av kreativitet som en av aspekterna för god för samhällelig 

utveckling. Han beskriver att kreativa tänkare bryter ny mark och han ser att vårt samhälle mer 

och mer har börjat uppskatta personer som försöker hitta nya idéer och arbetssätt. Speciellt 

uppskattar vi de sällsynta personer vilkas innovationer förändrar deras medmänniskors sätt att 

tänka och arbeta. Gardner är kreativitetsforskare och beskriver att han länge uppfattade 

kreativiteten primärt som kognitiv prestation, alltså något som handlade om att ha nödvändiga 

kunskaper och till dessa kunskaper anpassade kognitiva processer. Han har även kommit fram 

till övertygelsen att personlighet och läggning är lika viktiga eller kanske viktigare 

beståndsdelar i kreativitet. Utöver en stark vilja måste en kreativ person också ha nära till en 

passion för att ta chanser, våga sig ut i det okända, klara ett platt fall med ett leende, samla ihop 

sig igen och åter ge sig in i striden. Den kreativa människan vilar inte på sina lagrar ens när hen 

är framgångsrik. Istället är hen motiverad att på nytt våga sig ut i det okända och utsätta sig för 

risker att misslyckas samtidigt som hen bärs av hoppas om att ett genombrott väntar som en 

lysboj en bit ifrån den säkra kusten. Ett syntetiserande innebär ett tänkande som kan överblicka 

en lång rad källor, avgöra vad som är viktigt och värt att uppmärksamma och sedan 

sammanfatta denna information så att den blir meningsfull både för den tänkande själv och för 

andra. Gardner menar att det verkar osannolikt att kreativitet kan uppstå utan en del disciplinära 

insikter (om att bemästra en eller flera discipliner såsom konst, hantverk, professioner, 

vetenskapliga verksamheter) och kanske inte heller utan någon sorts förmåga att syntetisera. 

 

I sin artikel belyser Hendricks, Smith och Stanuch (2014) att det finns ett vanligt förekommande 

problem hos musikelever där de känner press och ångest inför att uppträda och att högt uppsatta 

krav från lärare har fått dem att i värsta fall tappa intresset för musik. Hendricks et al. menar att 

även en välmenande lärare kan sätta för höga krav på elever vilket kan leda till att elever blir 

tillbakadragna när det kommer till kreativt och expressivt musikskapande. Genom att studera 

litteratur om motivation, kreativitet och psykologi har Hendricks et al. kommit fram till olika 

sätt för lärare att skapa lärandemiljöer som är emotionellt trygga för elever. De har också en tro 

på att lärare i dessa miljöer kan influera elever att känna positiv självkänsla, kreativ frihet och 

mening. De menar att för att dessa miljöer ska kunna skapa en inre motivation hos elever, som 

är enligt dem en förutsättning för kreativitet, måste läraren se och bemöta eleverna som unika 

individer. När eleverna ses som unika individer kan undervisningen utformas att möta elevernas 

individuella behov och intressen vilket leder till att eleverna kan motiveras av mål som de kan 

relatera till.  

2.2 Tidigare forskning 
Under detta avsnitt presenteras forskning som rör förutsättningar för kreativitet, uppfattningar 

om kreativitet och undervisningsmodeller för kreativitet. 

2.2.1 Förutsättningar för kreativitet 

Enligt Wasling (2018) finns kreativitet inom de flesta yrken och är inte enbart förekommande 

inom konsten. Utanför konsten, inom andra yrkesområden, presterar människor bra på 

kreativitetstester och Wasling menar att det är på grund av att kreativitet är ett sätt att lösa 

problem som det behövs i de flesta människors vardag. En grundförutsättning för kreativitet är 

minnet. Wasling kallar minnet för kreativitetens råmaterial och delar upp materialet i två olika 

delar som han kallar för jag vet att-minnet och jag vet hur-minnet. Jag vet att-minnet är 

information och fakta som lagras i hippocampus (som sitter vid tinningloben) och kan läras in 
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snabbt men också försvinna lika fort. Information som lagras där är till exempel faktakunskap 

om historiska händelser och glosor som elever lär in sig inför ett prov. Jag vet att-minnet är en 

viktig del i den kreativa processen eftersom nyskapande idéer ofta tar avstamp från nuet. Enligt 

forskning gjord av Hassabis, Kumaran, Vann och Maguire (2007) har människor med amnesi 

svårt att skapa fantasibilder och framtidsvisioner. Amnesi är ett resultat av skador på 

hippocampus där ”jag vet att-minnet”, som Wasling (2018) skriver om, lagras. Hassabis m.fl 

bad människor med amnesi och människor utan amnesi att beskriva en dag på stranden och fick 

olika resultat. Människor som kunde lagra in nya minnen kunde beskriva dagen på stranden 

mer utförligt och detaljrikt än människor med amnesi. Resultatet visade att människor med 

amnesi har en klart försämrad förmåga att fantisera om framtiden eller att fantisera om nya 

upplevelser. Wasling (2018) som också hänvisar till Hassabis m.fl (2007) ser det som att jag 

vet att-minnet en viktig del i nyskapande idéer. Han menar att jag vet hur-minnet är alla 

motoriska minnen, minnen som att läsa och minnen som automatiseras oberoende av 

hippocampus. Båda dessa minnen krävs för kreativiteten och Wasling belyser att genom 

kunskap om minnen blir inte kreativitet en mystisk företeelse. Förutom råmaterialet för 

kreativitet, det vill säga minnena, är det viktigt med avsatt tid, gott humör och breda intressen. 

Dessa är några förutsättningar som kan vara till hjälp för nyskapande idéer. Vilka specifika 

minnen som är bra för en musikelev att erhålla för att kunna vara kreativ är intressant i 

föreliggande studie. 

 

Matthew (2018) gjorde en experimentell longitudinell studie där han via kända metodböcker 

försökte hitta de bästa kreativa förhållningssätten för tidig orkesterundervisning och med detta 

förhållningssätt undervisade han 100 mellanstadieelever i orkester under ett års tid. Han ville 

skapa mer kreativa unga musiker och ställde sig frågan om vilka grundkunskaper som behövs 

för att kunna vara kreativ. Han kom fram till att eleverna tidigt behövde lära sig sjunga i rätt 

tonhöjd och kunna hålla en stadig puls. En av grundpelarna i god musikkunskap visade sig vara 

att kunna härma med rösten. Matthew beskriver att härma med rösten är för musik vad tankar 

är för språket. Att kunna härma med rösten skulle då kunna sägas vara vad Wasling (2018) 

beskriver, ett jag vet hur-minne. Vidare menar Matthew (2018) att kan barn lära sig att härma 

och skapa med rösten hjälper det för vidare god musikkunskap i livet. Dessa tidiga kunskaper 

hos en elev menar alltså Matthew är viktiga förutsättningar för komponering, analys, 

improvisation, spela på gehör, och det hjälper eleven att lära sig ljud till symboler, det vill säga 

ljud till noter. En elev bör lära sig att höra musiken innan de spelar det och Matthew menar att 

en musiklärare måste vara noga med dessa kunskaper innan ett instrument räknas in i 

ekvationen för att exempelvis improvisera och skapa goda idéer. 

2.2.2 Uppfattningar om kreativitet 

I en enkätstudie av Alden (2012) med 310 instrumentlärare som gjordes i New York 

undersöktes lärares uppfattningar och värderingar om kreativitet i instrumentalundervisning 

kopplat till de nationella standarderna för musikundervisning. Undersöktes gjordes även hur 

lärare implementerar kreativitet i instrumentalundervisning. I slutsatserna framkommer bland 

annat att instrumentallärarnas vanligaste definition av kreativitet kopplat till de nationella 

standarderna var en blandning mellan återskapande av existerande repertoar och genererande 

(improvisation och komposition) med större betoning på återskapa existerande repertoar. Den 

näst vanligaste uppfattningen var en blandning mellan återskapande av existerande repertoar 

och genererande. Alden menar att lärarna oavsett uppfattning om kreativitet värderar 

återskapande av existerande repertoar viktigast och kan bero på att det traditionellt sätt är ett 

viktigt fokus för instrumentalundervisning. När lärarna frågades vilka aktiviteter som var 

viktigast i instrumentalundervisningen svarade de korrekt framträdande av existerande 

repertoar, lära sig och framträda ”klassiker” av orkesterrepertoar på konserter och framträda på 
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konserter av hög kvalitet. Dessa aktiviteter var de enda som fick ett medianvärde av 5 (extremt 

viktigt). Framträdande av musik innehållande elevers kompositioner och improvisation ansågs 

av lärarna som varken viktigt eller oviktigt. 

 

Aish (2014) har gjort en deskriptiv studie med mixad metoddesign av både kvantitativa och 

kvalitativa metoder där syftet med studien var att identifiera grundskolelärares uppfattningar 

om kreativitet. Studien gjordes på 120 lärare som arbetat mellan 3-40 år i ett medelstort 

skoldiskrikt i Los Angeles USA. Den största delen, 73% av lärarna, definierade kreativitet via 

en produkts uppförande eller tankes originalitet följt och 44% som förmåga till divergent 

tänkande. Dessa lärare var inte medvetna om och definierade inte kreativitet via att kunna 

anpassa (produkt, uppförande, tanke) till situationen. Många av lärarna menar att kreativitet 

huvudsakligen är kopplat till konst och skolämnen innehållande konst. 56% av lärarna svarade 

att kreativitet är ett fenomen hos alla studenter och inte bara vissa, samtidigt beskrev 46% av 

dem att en tiondel eller mindre av deras elever som mycket kreativa och kreativa elever 

beskrevs bara med positiva egenskaper. 77% av lärarna indikerade att elevers kreativitet kan 

utvecklas i klassrummet men endast 49% ansåg att kreativitet kan bli lärt. Alla lärare i studien 

menar dock att kreativitet är mycket viktigt i akademiskt lärande samtidigt som de uttryckte 

tveksamhet till sin egen förmåga att främja studenters kreativitet i klassrummet. Lärarna kände 

att de hindras från att främja studenters kreativitet i klassrummet på grund av skolsystemets 

betoning på prov, standarder och förväntningar. Slutsatsen av studien är att stor del av lärarna 

definierar kreativitet i instrumentundervisning som en blandning av att framträda med musik 

och generera musik.  

 

2009 gjorde Romina och Anusca (2010) en enkätundersökning med syfte att undersöka lärares 

uppfattningar och förståelse om kreativitet. Studien ämnade även undersöka hur lärare fostrar 

kreativitet i deras undervisning, hur de använder IKT för att uppmuntra kreativitet och vilka 

förutsättningar som krävs för att utveckla kreativitet hos deras elever. 32 länder deltog i studien 

och totalt 7659 lärare svarade på enkäten. I resultatet framkom bland annat att 96% av 

respondenterna höll med om att kreativitet kan appliceras på alla skolämnena och 80% att 

kreativitet inte är ett karaktärsdrag speciellt för mycket framstående och framgångsrika elever. 

Deras syn på vem som kan vara väldigt kreativ är alltså, i motsats till elitistisk syn på en högt 

kreativ person, att alla kan vara kreativa. Nästan hälften (49%) var starkt emot påståendet att 

kreativitet är en medfödd talang och en femtedel ca 21% tror att det är. Av de lärare som starkt 

är emot påståendet att kreativitet är medfödd talang tror även 98% av dem att alla kan vara 

kreativa. Detta indikerar att dessa respondenters uppfattning är att kreativitet ses som en 

färdighet som kan utvecklas och fostras hos människor, det är inte en naturlig gåva utan beror 

på miljö och uppfostran. I påståendet att kreativitet är förmåga att producera något originellt 

höll 79% med eller starkt med. 10 % stöttade inte påståendet och 5 % höll inte med. 73% höll 

med om att kreativitet är förmåga att hitta kopplingar mellan saker som ännu inte blivit 

kopplade och bara 5 % höll inte med i detta påståendet. Lite färre (68%) av respondenterna höll 

med eller höll starkt med om att kreativitet är förmåga att producera något av värde och 13% 

höll inte med eller höll starkt inte med. Till sist visar studiens resultat att nästan alla (95%) 

håller med att kreativitet är en fundamental färdighet att utveckla i skolan där lärare som jobbat 

med än 20 år är ännu mer övertygade. 50 % höll med om påståendet att kreativitet kan bli 

bedömt medan 33% var osäkra.    

 

Abdullah och Cramond (2017) har analyserat och sammanställt studier om kreativitetsforskares 

syn på kreativitet. I Abdullah och Cramonds metastudie framkommer att det är viktigt för lärare 

att förstå vad kreativitet är och hur det kan mätas i skolan. Resultatet visar att det inte finns en 

exakt definition av kreativitet och att det är ett komplext fenomen som kan studeras ur olika 
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perspektiv. De menar dock att det finns två huvudsakliga kriterier, originalitet och 

användbarhet, som kan definiera om något är kreativt. Analysen visar dock att andra liknande 

begrepp användes av olika forskare för att mäta samma sak. Begreppen kunde vara nyskapande 

som refererades till originalitet men också lämplighet och slagkraftighet istället för 

användbarhet. Vidare visar analysen att andra beskrivande ord som överraskande och syftesfullt 

användes för att beskriva kreativitet. Abdullah och Cramond menar att det brukar talas om fyra 

P inom forskning. Dessa är creative process, creative person, creative product och creative 

press. Creative process är den kreativa processen som har förklarats som en process som kräver 

motivation, perception, lärande, tänkande och kommunicerande. För kreativ problemlösning 

krävs divergent tänkande, och olika förmågor som kopplas till divergent tänkande är flyt, 

flexibilitet, originalitet och förmågan att kunna elaborera. Creative person belyser olika 

aspekter som gör människan till människa såsom personlighet, intellekt, temperament, fysik, 

drag, vanor, attityder, självbild, värdesystem, försvarsmekanismer och beteende. Creative 

product är när en idé tar en påtaglig form och till sist är creative press förhållandet mellan en 

människa och dess miljö. För att fostra kreativitet i skolan menar Abdullah och Cramond att 

det är viktigt att läraren införlivar psykologisk trygghet i klassrummet. Med psykologisk 

trygghet menar de att läraren ska fostra ett klimat där eleven inte är rädd att ha fel, att läraren 

uppmuntrar inre motivation och att läraren skapar förutsättningar för elever att stimuleras och 

tid för reflektion. 

 

Syftet med en undersökning gjord av Kokotsaki (2011) var att undersöka hur 17 lärarstudenter 

under en PGCE (Post-graduate certificate in education) utbildning uppfattade konceptet 

kreativitet. All data samlades genom semistrukturerade intervjuer och enkäter 

med fenomenografi som forskningsmetod. I analysen av data skapades fyra 

kategorier: Komposition, improvisation, lyssnande och musikalisk prestation. Dessa fyra 

kategorier rangordnades utifrån hur mycket potential för ett kreativt tankesätt de hade enligt 

lärarstudenterna. Alla informanter tyckte att kreativitet var viktigt att arbeta med i undervisning 

eftersom de ansåg att det var viktigt för elevers musikaliska utveckling och engagemang. Alla 

informanter tyckte också att komposition var det som kunde ge de rikligaste möjligheterna till 

kreativt tänkande i klassrummet på grund av reflektionsprocesser som elever hamnar i när de 

reviderar idéer i komponerad musik. Improvisation nämndes av några få lärarstudenter och sågs 

också som ett kreativt moment i undervisning men dock utan den reviderande processen. 

Ungefär 53 procent av lärarstudenterna diskuterade de kreativa element som innefattar 

lyssnande. Alla höll med om att lyssnande är mindre kreativt än komposition eller 

improvisation eftersom det inte finns någon möjlighet att påverka musiken. Det fanns dock 

möjlighet för kreativt tänkande om elever fick svara på öppna frågor, som inte innehåller rätt 

eller fel, när de lyssnar på musik. 65 procent av lärarna höll performance (musikalisk 

prestation) som ett moment med mycket kreativa element. Dock sågs komposition som ännu 

mer kreativ eller lika kreativt av dessa 65 procent. 

 

Langley (2018) gjorde har gjort en studie om lärares och elevers förståelse om kreativitet. 

Eleverna var körelever och lärarna var körledare. Vid intervjuer berättade flera lärare att deras 

lärare under högskoletiden inte hade gett dem bra exempel på vad kreativa upplevelser är i 

musikundervisning. Två av lärarna kunde inte heller komma ihåg att det hade förekommit ett 

enda tillfälle med improvisation i hens universitetsensemble. Det handlade mest om effektivitet. 

Det mesta körundervisningen under tiden på universitetet var fokus på process och produkt men 

även originalitet. Flera lärare berättade att lektioner på universitet och deras egen undervisning 

med eleverna var mycket konvergent fokuserade, det vill säga strävade mot ett rätt svar eller 

sätt. Många av lärarna liksom eleverna som deltog i studien berättade att de utanför 

musikklassrummet deltog i olika kreativa aktiviteter så som att spela i band där vissa lärare 
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improviserade och skapade musik, men inte översatte det till sin egen undervisning. Både elever 

och lärare var osäkra i frågan om något måste erkännas som originellt av sin omgivning för att 

det ska vara kreativt eller om det kan vara det bara för en själv så att säga. Vid analyser av 

intervjuerna kom Langley dels fram till att många elever förväxlade kreativitet med förmåga 

till problemlösning när det specifikt pratades om körundervisning. Via intervjuer med båda 

lärarna kom det fram att deras syn på kreativitet i körundervisning framförallt fokuserades på 

problemlösning och att deras frånvarande självförtroende i att undervisa kreativa aktiviteter var 

en stor orsak till att de inte gjorde just detta.   

2.2.3 Undervisningsmodeller för kreativitet 

I en experimentell studie undersökte Corakli och Batibay (2012) under 4 veckor två elevgrupper 

i musikundervisning på mellanstadiet. Experimentgruppen undervisades under en period via en 

specifik modell för utveckling i musikalisk kreativitet och kontrollgruppen fortsatte med 

ordinarie undervisning. Modellen som användes bygger på uppfattningen om kreativitet som 

en dynamisk mental process som alternerar mellan divergent (fantasi) och konvergent (fakta) 

tänkande som rör sig inom olika stadier över tid. Metoden som praktiskt användes fokuserade 

på musiklyssning och analysering av musik, komponering och improvisation. Det var alltså 

dessa moment som den ena gruppen övades i. För att göra eleverna medvetna om ljud föreslogs 

att barnen skulle övas att förstå och internalisera musiken de lyssnar på samt skapa och framföra 

musik. Mer instrument fördes även in i klassrummet, vilka användes flitigt under fyra-

veckorsperioden med två lektioner i veckan. Nästan alla aktiviteter mellan grupperna var olika 

men målen för ämnet var fortfarande samma, alltså de givna styrdokumenten för ämnet. 

Resultat avslöjade att experimentgruppen gjorde stora förbättringar i musikalisk kreativitet 

medan kontrollgruppen inte visade på några förbättringar. Corakli och Batibay beskriver att 

precis som i tidigare studier när liknande modeller har använts för att förbättra elevers 

kreativitet i musik förbättrade eleverna i första hand musisk flexibilitet, musisk originalitet och 

musikalisk satslära. 

 

En avhandling av Linge (2013) beskriver hur kreativitet ser ut i ensemblespel hos lärare på 

gymnasiet. Empirin hämtades från ett musiklärarlag genom gruppintervjuer med ett syfte att ta 

del av erfarenheter och tankar kring kreativ undervisning och att observera kreativitet i 

ensembleundervisning. Studien gjordes inom ramverket för kritisk realism där mekanismer, 

händelser och strukturer för kreativ undervisning undersöktes. Efter analys av resultatet fann 

Linge att problem som behöver tas hänsyn till är lärande i vardagen kontra lärande i skolan. 

Lärande i vardagen stimulerar elever till att upptäcka och att självständigt söka information. 

Lärare som intervjuades i Linges avhandling menar att det är viktigt att lärande i skolan 

efterliknar det autentiska vardagslärandet. De menar att samarbete med andra elever kan 

möjliggöra att lärandet blir oförutsägbart och kreativt eftersom alla elever får ta del av varandras 

olika perspektiv. Vidare menar Linge att kreativ undervisning där det förekommer autentiskt 

lärande har liknande huvuddrag över alla ämnesgränser och att den kreativa processen kan 

generaliseras. Enligt litteraturen Linge har tagit del av består en kreativ process av 

problemformulering, idégenerering, modifikation av idéer som följs upp av utvärdering. I 

Linges analys av resultatet kommer hon fram till att flera lärare ser en internaliseringsprocess 

som viktig för kreativitet. Här menar lärare att vissa moment inom musikundervisning kan ses 

som ett ”tragglande” där det handlar om att internalisera vissa tekniska kunskaper som därefter 

kan leda till kreativitet. Själva övandet för att lära sig vissa ackord eller tekniska förmågor kan 

ses som icke kreativt men kan sedan leda till att kunskaperna internaliseras för att sedan 

användas på ett kreativt sätt. Vidare skriver Linge om vikten av inre motivation hos elever som 

en förutsättning för kreativitet. Lärare i hennes studie menar att den inre motivationen inte 

enbart kan komma från lärares förmåga att inspirera enskilda elever utan kommer mer ifrån 
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elevernas inspiration från varandra i en ensemble. De menar att eleverna inspireras av varandras 

kreativitet och lär sig över tid att samverka och samarbeta med varandra. Linge har efter att ha 

observerat ensemblelektioner tagit fram en definition på kreativ musikpedagogik som hon 

kallar för ”svängrum”. Svängrum är en struktur som kan delas upp i två delelement, att göra 

något till sitt eget och att göra eget. Att göra något till sitt eget, menar Linge, är en omväxlande 

process som innehåller imitation, lärande från lärarens erfarenheter och att utforska genom 

”trial-and error”. Att göra något eget är att eleven utifrån egna val utforskar och testar olika 

idéer. Scaffolding är en del av denna process, vilket innebär att elever till en början tar hjälp av 

lärare för att utforska och skapa eget. Förhoppningen är att genom scaffolding är att eleven 

börjar ställa de pedagogiska frågorna för att sedan på ett självständigt sätt använda kreativitet 

för att skapa och utforska.   

 

Lagerlöf (2018) lyfter fram matematikern John Lithner och Lars Nyberg, professor i psykologi 

och neurovetenskap, som båda är med i ett projekt på Umeå universitet 2015-2019. Det är ett 

tvärvetenskapligt projektemed namnet “den lärande hjärnan” och har som mål att få ledtrådar 

till varför det kreativa lärandet fungerar så mycket bättre. Syftet med studien är att utforska 

skillnaden mellan passivt och aktivt lärande samt hur det hänger samman med kognitiva 

färdigheter och elevens prestationer. Lithner lyfter fram att lärande genom imitation kan ge 

goda effekter på kort sikt såsom inför ett prov, men eleven glömmer då snabbt. Genom 

problemlösning tar det längre tid att lära sig, men kunskapen verkar sitta djupare. Lithner menar 

att matematisk problemlösning är en speciell förmåga och det är inget som kan läras genom 

rutinuppgifter. Det kräver metakognitiv reflektion och kan ta månader eller år att utveckla. Han 

påpekar också att de som lär sig genom kreativ metod har lägre hjärnaktivitet än andra när de 

testas, vilket han menar var oväntat. Hans egen slutsats är att eleverna lär sig bättre genom 

kreativt resonerande än genom att imitera givna exempel, något som än så länge är den 

dominerande metoden för matematikundervisning. Med hjälp av magnetröntgen har Nyberg 

och Lithner studerat vad som sker i gymnasieelevers hjärnor när de löser komplicerade 

problem. I experimentet delades eleverna in i två grupper där den ena tränades i att lära problem 

genom att imitera andra lösningar och den andra genom kreativ problemlösning. En vecka 

senare testades de på ett liknande problem. Testet visade att kreativa elever hade bättre resultat 

på testet, men något överraskande var att de imiterande eleverna hade mer hjärnaktivitet än de 

kreativa när de löste problem. Lithners hypotes är att de imiterande eleverna ägnar mer 

tankekraft åt att plocka fram lösningsmetoder ur minnet medan den kreativa redan hade ”tränat 

upp” hjärnan och därför kunde ta det lite lugnare. Varför undervisar lärare så lite med kreativ 

problemlösning undrar Lithner. Svaret, menar han, är att det är svårt. Med mer kunskap om hur 

lärandet går till kan undervisningen utvecklas mot mer problemlösning och förhoppningsvis 

kan denna typ av forskning bidra till en pusselbit i den utvecklingen. 

 

I en granskning av Skolinspektionen (2019) undersöktes kvalitet i musikundervisning för elever 

åk 7-9 på 30 skolor. De iakttog i huvudsak att musikundervisningen inte organiserades och 

genomfördes på ett sätt där elevernas kunskapsprogression främjades i tillräcklig utsträckning. 

Ett problem de såg var bristande organisation, samverkan och pedagogisk planering av 

musikämnet som gör att eleverna får sämre förutsättningar att lyckas. Det var också stora 

variationer i vilka förutsättningar de granskade skolorna ger eleverna att nå målen i 

musikämnet. Elevernas möjlighet att musicera skiljer sig stort men musikskapandet är 

genomgående det som undervisningen ger minst möjlighet till. De musikskapande momenten 

lyser ofta med sin frånvaro och eleverna får i liten utsträckning möjlighet att använda ny teknik 

som exempelvis sequencerprogram för musikskapande. Enligt skolinspektionen ser det ut så 

här trots att kursplanen reviderades år 2000 med mer fokus på musicerande och musikskapande. 

Sammantaget har många elever intresse för ämnet, men kreativitet kan stimuleras mer.  
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2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Det finns litteratur om olika människors uppfattningar om kreativitet. Abdullah och Cramond 

(2017) menar att kreativitet är ett komplext begrepp och bör studeras utifrån olika perspektiv. 

Vygotskij (1995) beskrivning visar även på komplexitet kring begreppet när han beskriver det 

som den mänskliga aktivitet som skapar något nytt ting men kan även vara en konstruktion av 

endast intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i 

människans inre. Gardner (2007) visar ytterligare en dimension av komplexiteten i kreativitet 

då han beskriver hur kognitiva processer samverkar med personens läggning och personlighet. 

Det handlar alltså om en persons vilja att utforska och våga ta chanser i samverkan med dessa 

kognitiva processer. I och med den rådande komplexiteten att förstå och definiera begreppet 

medföljer musikdidaktiska svårigheter att veta vilka metoder som kan användas för att 

undervisa kreativa moment och gynna kreativt lärande. I föreliggande studie vill vi undersöka 

hur kulturskolelärare uppfattar kreativitet. I och med att begreppet är mångtydigt räcker det inte 

att fråga bara hur de uppfattar kreativitet. Vi vill också ta reda på hur de uppfattar kreativa 

elever, kreativa moment och vad de uppfattar som inte kreativt. Vi vill även ta reda på vad de 

tror är förutsättningar för kreativitet och vad som har lett fram till deras uppfattningar. I 

föreliggande studie är målet att ta reda på hur några kulturskolelärare uppfattar kreativitet både 

i relation till sin undervisning och även mer allmänt kopplat till musik. Förhoppningen är att 

studien ska kunna generera en fördjupad och breddad syn om hur kreativitet kan uppfattas inom 

musikundervisning.    

 

Syftet med studien är att studera några instrumentallärare inom kulturskolor angående 

kreativitet i instrumentalundervisning på kulturskola.  

 

1. Hur uppfattar instrumentallärare på några kulturskolor kreativitet? 

2. Vad upplever instrumentallärarna är förutsättningar för kreativitet? 

3. Vad menar lärarna har påverkat deras uppfattningar? 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som utgör grunden för 

föreliggande studie. Först presenteras studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv, 

sedan presenteras Hermeneutik och den hermeneutiska cirkeln som teoretiskt perspektiv.  

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Bryman (2018) beskriver interpretativismen och positivismen som två olika kunskapsteoretiska 

perspektiv. Det positivistiska synsättet talar för en användning av naturvetenskapliga metoder 

vid studier av den sociala verkligheten och bygger på en modell där det observerbara endast är 

det som kan ses eller höras, det vill säga företeelser som endast kan bekräftas via sinnena. 

Vetenskap utifrån en positivistisk syn kan och ska även vara värderingsfri. Kunskap uppnås 

genom att samla in fakta som i sin tur utgör grunden för lagmässiga regelbundenheter. Detta 

gör att vi i denna studie utifrån en interpretativistisk syn ska tolka informanternas tankar eller 

göra försök att verbalisera aspekter av deras livsvärld. En interpretativistisk syn eller ståndpunkt 

säger Bryman handlar om ett alternativ till den positivistiska synen. Den grundar sig i 

uppfattningen att det behövs en strategi som kan ta hänsyn till skillnader mellan människor och 

naturvetenskapens studieobjekt och att samhällsforskaren kan fånga upp den subjektiva naturen 

av sociala handlingar. Det interpretativistiska har sin tyngdpunkt på förståelse och tolkning av 

mänskliga varandet och efter som syftet med studien handlar om uppfattningar är ett 

interpretativistiskt förhållningssätt rimligt för denna studie då vi ämnar undersöka lärares 

uppfattningar om kreativitet.    

 

Bryman (2018) beskriver att objektivismen hör samman med positivismen och innebär att de 

sociala företeelser vi möter i form av fakta ligger utanför vårt intellekt och är något vi inte kan 

påverka. Kunskap existerar alltså enligt objektivismen oberoende av det mänskliga varandet. I 

kontrast till detta finns konstruktionismen som bygger på idén att kunskap skapas genom sociala 

interaktioner. Vidare går konstruktionismen ut på att sociala företeelser och dess mening är 

något som sociala aktörer ständigt genomför. Synsätt skapas inte bara genom sociala samspel, 

de är även i ständig revidering. Bryman beskriver vidare att begreppet på senare tid även 

kommit att innefatta uppfattningen att forskarens beskrivningar av sin sociala verklighet även 

utgör konstruktioner då forskare presenterar en specifik version av en social verklighet som inte 

kan anses som slutlig. Föreliggande studie handlar som nämnts om lärares uppfattningar om 

kreativitet där deras uppfattningar rimligtvis bygger på upplevelser kopplat till tidigare 

erfarenheter. Verkligheten skapas tillsammans utifrån egna förutsättningar och erfarenheter.  På 

grund av detta kan vi inte utgå från att lärarna har samma uppfattningar om kreativitet vilket 

uteslutningsvis gör konstruktionismen till en passande ontologisk ståndpunkt för denna studie. 

Viktigt att tillägga kan vara det faktum att dessa förhållningssätt är grundläggande inom 

hermeneutiken som är det perspektiv som ligger till grund för vår studie. 

 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att forskare bör förhålla sig till två olika ansatser som 

berör slutledning och resonerande under forskningsprocessen. Via den induktiva teorin drar 

forskaren generella slutsatser utifrån empirin och de kan nås via observation och erfarenheter 

av flera enskilda fall. Det motsatta till induktiva teorin är den deduktiva som istället utgår ifrån 

en hypotes att bekräfta via empirin där hypotesen antingen bekräftas eller förkastas. I denna 

studie finns inget utgångsläge i någon hypotes vilket ger oss utrymme att låta resultatet formas 

från det empiriska material vi samlar in. 

. 
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3.2 Hermeneutik 
I denna studie vill vi på djupet förstå hur kulturskolelärare uppfattar kreativitet och behöver 

därför tolka deras uppfattningar för att förstå vad som sägs och vad som inte sägs. Därav har vi 

valt att använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv och den hermeneutiska cirkeln som verktyg 

för att tolka transkriptionerna. 

3.2.1 Innebörden av hermeneutik 

Definitionen av hermeneutik enligt NE (2019) är ”läran om tolkning” vilket är relevant för oss 

när vi tolkar våra informanters uppfattningar. Hemming (2005) skriver att hermeneutiken har 

sitt ursprung från teologi och rättsvetenskap där den användes som ett redskap för att sätta upp 

ett regelverk kring hur olika texter skulle tolkas. Hermeneutiken har sedan dess utvecklats från 

bibeltolkning till att i slutet av 1800-talet komma att användas inom tolkning av litteratur och 

konst. Ödman (2007) skriver om hermeneutik som ett perspektiv vars viktigaste uppgifter är att 

förena olika förståelsehorisonter och möjliggöra att olika traditioner möts. Själva ordet 

hermeneutik kan härledas till det antika Grekland och guden Hermes vars uppgift var att föra 

de dödas själar till underjorden. Hermes uppgift var inte bara att bära själar utan också att bära 

gudomliga budskap till människan. Eftersom budskapen från gudar ofta var svåra att tyda för 

människor var Hermes uppgift att tolka budskapen och han klassades därför som ”gudarnas 

tolk”. Fortsättningsvis skriver Ödman om hur vi inte kan tolka någon kunskap 

förutsättningslöst. Han menar att eftersom vi är historiska varelser har vi kommit att påverkas 

av erfarenheter som i sin tur påverkar våra tolkningar. Vidare skriver han att inom de 

hermeneutiska vetenskaperna är tolkningen en av de viktigaste kunskapsformerna till skillnad 

från naturvetenskapen där fokus ligger på information och att behärska olika naturvetenskapliga 

processer.  

 

Hemming (2005) menar att hermeneutikens största intresseområde ligger i hur människan 

tolkar och uppfattar världen. Detta, menar Hemming, kan betraktas som människans livsvärld 

fylld av vad hon gör, vad hon känner i relation till andra människor. Människans uppfattning 

om sin egen livsvärld är unik och är sammansatt av tolkningar och föreställningar om världen. 

Eftersom det inte finns några mätmetoder för att få kunskap om hur människor uppfattar sin 

egen omvärld krävs det att vi kan leva oss in i uppfattningar och att kunna tolka dessa. I vår 

studie intresserar vi oss för hur kreativitet uppfattas av lärare vilket sammanfaller med 

Hemmings förklaring av hur hermeneutiska forskare inte intresserar sig för hur världen är utan 

snarare hur människan uppfattar världen.  

3.2.2 Hermeneutiska cirkeln 

Hemming (2005) beskriver den hermeneutiska cirkeln som ett ramverk för hur vi tolkar och 

förstår världen. Förståelsen är fundamental inom hermeneutiken och kan ses i en process som 

går från del till helhet. Tolkningsprocessen inom vetenskaplig forskning utifrån det 

hermeneutiska perspektivet skiljer sig från vardagligt tolkande enligt Hemming. I en 

forskningsstudie ska tolkningen av text leda fram till en ny text som bättre förklarar, i vårt fall, 

den uppfattning som informanterna håller, och därmed bidra med en ny förståelse. Det är viktigt 

att forskaren också motiverar tolkningen som leder fram till den nya förståelsen. Ödman (2007) 

beskriver hur förståelse och tolkning samverkar med kontext. När vi försöker tolka och förstå 

sammansätter vi små delar av en helhet för att skapa en större bild. Den hermeneutiska cirkeln 

eller spiralen kännetecknas av att tolkning, och förståelse är en pågående process som pendlar 

mellan att gå från del till helhet och helhet till del vilket hela tiden leder till ny förståelse. 

Georgii-Hemming (2005) skriver att förståelsen för delen endast kan komma av att delen sätts 

i relation till helheten. Dock kan inte heller helheten förstås utan dess delar vilket gör att 

förståelsen och tolkandet hela tiden, likt vad Ödman skriver, är en pågående process. Delen och 
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helheten kan omskrivas till förförståelse och förståelse enligt Hemming. Ödman (2007) 

beskriver hur den nya förståelsen är beroende av förförståelse. Förförståelsen är den kunskap 

vi redan besitter för att ge riktning i till exempel ett vetenskapligt arbete. Vidare skriver han att 

förförståelsen är det som kan vara en avgörande faktor för hur vi belyser det som ska studeras 

samt att förförståelsen är det som finns i starten av en tolknings- och förståelseprocess. För att 

tolka och förstå ett problem eller ett föremål är det alltså avgörande att ha en förförståelse för 

att veta var det är lämpligt att börja. Gadamer (1997) beskriver den hermeneutiska cirkeln som 

går från del till helhet och han menar att förståelse av text är betingat av förtrogenhet och 

främlingskap samt av tidsavstånd och fördomar, och att detta är en oändlig process. Vidare 

skriver han om den ”hermeneutiska erfarenheten” som är anknutet till och sker i den språkligt 

förmedlade traditionen där det krävs en öppenhet för själva traditionen. Han menar att 

öppenheten har frågans struktur och att frågan innebär att gå in i en dialog och underkasta sig 

saken som samtalet handlar om. Denna process stämmer överens med vår studie där vi skapar 

oss en förförståelse av kreativitet för att sedan fördjupa oss i lärares uppfattningar om kreativitet 

som vi sedan tolkar. Utifrån våra tolkningar kommer ny kunskap och förståelse bilda en ny 

helhetsbild vilket i sin tur leder till ny kunskap inom området. Vi behöver också likt vad 

Gadamer menar med hermeneutisk erfarenhet förhålla oss öppna för tolkningar och 

uppfattningar av kreativitet i samtal med våra informanter.  
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här 

redogörs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande 

samt dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras val av forskningsansats, forskningsmetod och studiens analysmetod. 

4.1.1 Val av forskningsansats 

I denna studie använder vi oss av en kvalitativ forskningsansats. Bryman (2018) skriver att i 

den kvalitativa forskningsstrategin läggs det betoning på hur människor uppfattar och tolkar sin 

egen sociala verklighet. Detta är relevant för oss då vi vill utforska lärares uppfattningar om 

kreativitet på kulturskolor. I kontrast har den kvantitativa, enligt Bryman, ett fokus på att 

kvantifiera data som samlas in samt att den sociala verkligheten byggs på en objektiv verklighet 

som går att mäta. Eftersom uppfattningar, enligt Hemming (2005), bygger på människors 

subjektiva tolkningar av världen passar inte den kvantitativa forskningsstrategins objektiva 

förhållningssätt till verkligheten. Bryman (2018) skriver också om skillnader mellan kvantitativ 

och kvalitativ forskning i förhållande till forskarens fokus. I kvantitativ forskning menar han 

att forskarens uppfattning är i fokus. Det är forskaren som via strukturerade intervjuer 

undersöker ett specifikt fenomen. I den kvalitativa forskningen är det snarare deltagaren som 

är i fokus. Det som hamnar i fokus inom ett visst område är det som deltagaren tycker är 

betydelsefullt och viktigt. För oss blir den kvalitativa forskningsstrategin en viktig strategi 

eftersom vi vill veta vad instrumentallärare tycker är viktigt att nämna när vi pratar om 

kreativitet.  

4.1.2 Val av forskningsmetod 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver att en forskare som använder kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonens synvinkel, avslöja och 

utveckla mening ur deras erfarenheter och levda värld. Eftersom syftet med studien är att 

undersöka hur musiklärare i kulturskolan uppfattar kreativitet används kvalitativa intervjuer 

som forskningsmetod för denna studie. Bryman (2018) beskriver att kvalitativ intervju kan 

användas för att beskriva den ostrukturerade, semistrukturerade och det strukturerade 

intervjumodellen där vi valt att använda den semistrukturerade. Med utgångspunkt i den 

semistrukturerade intervjumodellen förhåller vi oss till ett antal specifika teman där 

intervjupersonen får stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Bryman beskriver att detta 

sätt ger forskaren bra möjlighet att få fram insikter om hur intervjupersonen uppfattar ett ämne 

som kreativitet, både generellt och mer specifikt, vilket denna studie intresserar sig för. 

Utformning av intervjuguide och dess teman är utöver studiens syfte och forskningsfrågor 

skapta utifrån en hermeneutisk ståndpunkt och tjänar, som Kvale och Brinkman (2014 

beskriver, en kontext för insamling och reflektion av den information intervjupersonerna ger 

oss. Utifrån en semistrukturerad modell med hermeneutisk utgångspunkt tar intervjuguiden 

hänsyn till människan som självtolkande, historisk varelse.  

4.1.3 Val av analysmetod  

Föreliggande studie har hermeneutik som grund för tolkning och analys. Georgii-Hemming 

(2018) skriver om förståelse av texter, handlingar och muntliga utsagor som en central del i den 

hermeneutiska forskningsprocessen. Vidare belyser hon tolkning på två olika nivåer. Den första 

primära tolkningsnivån handlar om att granska material för att hitta eventuella oklarheter, 

missförstånd och att se om materialet är styrt, till exempel genom ledande frågor vid en intervju. 
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Den andra tolkningsnivån handlar om ett applicerande av den hermeneutiska cirkeln där 

forskaren försöker förstå olika möjliga tolkningar av materialet genom del- och 

helhetsprincipen. På denna nivå sätts också individens, i vårt fall informantens, tolkningar i 

relation till dennes historia och hur kultur kan ha påverkat. Tolkning på den andra nivån görs 

sedan om igen genom den hermeneutiska cirkeln, det vill säga analys av helhet till del till helhet, 

för ytterligare förståelse. Ödman (2007) menar att forskare bör ha ett grundläggande 

arbetskriterium i åtanke när det gäller att tolka empiri. Detta kriterium anknyter till del- och 

helhetsprincipen och innebär att de tolkningar som görs bör stämma överens med 

forskningsmaterialet och bilda en sammanhållen helhet i slutfasen av forskningsarbeten. Det 

kan finnas tolkningar som bedöms som icke relevanta för studier och mindre rimliga som bör 

förändras tills de passar in i helhetsbilden. Vidare menar Ödman att det bör fungera åt det andra 

hållet för att tolkningssystemet ska hålla ihop. Helhetsbilden måste vara en relevant tolkning i 

förhållande till tolkningar av delar i empirin. 

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av informanterna, studiens genomförande samt dess 

trovärdighet och giltighet. 

4.2.1 Urval av informanter 

Urvalskriterier för informanterna bör enligt Bryman (2018) bygga på en forskares intresse för 

sin problemformulering och de valda forskningsfrågorna. Informanterna valdes utifrån kriteriet 

att de skulle arbeta som instrumentallärare inom kulturskolans eller musikskolans verksamhet 

eller El Sistema. Den sistnämnda är en typ av gratis musikskola som undervisar bara 

symfoniorkesterinstrument och riktar in sin verksamhet på socioekonomiskt svagare områden 

i landet. Ett annat kriterium var att informanterna i sin tjänst delvis skulle undervisa enskilda 

elever, dock inget krav på att undervisa ensemble eller orkester. Ett mål var att hitta informanter 

med varierad yrkeserfarenhet, utbildning, musikgenre och undervisningsinstrument. Detta är 

som Bryman beskriver det ett målinriktat urval som inte syftar till att välja informanter 

slumpmässigt. Fem av lärarna arbetar bara på kulturskola eller musikskola och två av lärarna 

arbetar även på musikhögskola. En av lärarna arbetar på El Sistema vilket på många sätt liknar 

kultur- och musikskolans verksamhet. De skillnader som finns är bland annat att El Sistema är 

gratis för eleverna och att de undervisar bara i de instrument som ingår i en symfoniorkester. 

Undervisningen utgår ifrån orkesterverksamhet först, men enskild undervisning bedrivs också. 

Denna lärare har liksom alla andra lärare studerat musiklärarutbildning på högskola eller 

universitet. För det mesta skedde kontakten med informanterna via mejl men också via sms och 

telefonsamtal för att kunna diskutera kring möjliga datum och tider för intervjuer. 

 

Nedan följer kort information om informanterna. Det som presenteras är ålder, antal arbetade 

år som instrumentallärare och skolform de är verksamma i. I studien finns både manliga och 

kvinnliga instrumentallärare representerade men eftersom biologiskt kön inte är av relevans för 

arbetet utelämnas den informationen.  

 

● Lärare A är ca 55 år gammal och har arbetet ca 30 år som Instrumentallärare. Hen 

arbetar på musikskola och musikhögskola.  

● Lärare B är ca 25 år gammal och har arbetat ca 1 år som instrumentallärare. Hen arbetar 

på kulturskola. 

● Lärare C är ca 30 år gammal och har arbetet ca 4 år som instrumentallärare. Hen arbetar 

på musikskola.  

● Lärare D är ca 60 år gammal och har arbetet som instrumentallärare i ca 35 år. Hen 

arbetar på kulturskola. 
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● Lärare E är ca 40 år gammal och har arbetet som instrumentallärare i ca 15 år. Hen 

arbetar på kulturskola. 

● Lärare F är ca 45 år gammal och har arbetat som instrumentallärare i ca 5 år. Hen arbetar 

på musikskola.  

● Lärare G är ca 35 år gammal och har arbetet som instrumentallärare i ca 10 år. Hen 

arbetar på El Sistema. 

 

4.2.2 Datainsamling 

Vår intervjuguide (se Bilaga 1) utformades för att göra det möjligt att svara på studiens 

forskningsfrågor. Bryman (2018) ger exempel på frågor som forskaren behöver förhålla sig till 

vid utformning av en intervjuguide. De frågor vi ställde oss var följande: Hur svårt är det att 

svara på denna fråga? och Vad behöver informanten veta för att kunna svara på denna fråga? 

Detta ledde till att vi kunde utforma en guide som lämpade sig för det vi ville undersöka och 

samtidigt kunde ge utrymme för flexibilitet i svaren. Eventuella följdfrågor utelämnade vi ur 

guiden för att den inte skulle bli för strukturerad. För att få en så rik bild som möjligt av hur 

informanterna uppfattar kreativitet använde vi oss av åtta frågor som belyste kreativitet ur olika 

perspektiv. Vi ville veta hur informanten såg på kreativitet ur ett generellt perspektiv men också 

hur informanten såg kreativitet hos elever, hos sig själva och vilka förutsättningar som behöver 

finnas för att skapa en kreativ lärandemiljö. Guiden användes i samtliga intervjuer men våra 

följdfrågor kunde variera beroende på hur informanterna svarade. Det kunde också variera i 

vilken ordning frågorna ställdes. Enligt Trost (2010) är följsamhet A och O under en intervju. 

Han menar att vissa svar kan innebära ett svar på en annan fråga som finns i en intervjuguide 

och då måste forskaren vara beredd att följa informantens tråd. Fyra av intervjuerna gjordes av 

Mattias och fyra gjordes av David. 

Intervjuerna utfördes på respektive informants arbetsplats vid de olika kulturskolorna förutom 

vid ett tillfälle. En intervju utfördes hemma hos en informant efter informantens önskemål. 

Intervjuerna som utfördes av Mattias spelades in på en zoom och på en mobiltelefon som 

uppbackning. Davids intervjuer spelades in på en zoom kopplat till en laptop som användes 

som en extern mikrofon. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter där vi försökte skapa oss en 

djup bild av informantens uppfattning av kreativitet. Eftersom vi ville undersöka 

informanternas olika uppfattningar av kreativitet förekom det att olika långa minnen och 

historier berättades som ibland kunde ses som sidospår med olika relevans för ämnet. Detta 

bidrog till att intervjuerna blev olika långa. 

4.2.3 Bearbetning och analys 

Transkriberingen genomfördes med hjälp av mjukvaruprogrammen Amazing slow downer och 

Transcribe där båda har funktionen att kunna reglera hastigheten på uppspelning av våra 

inspelade intervjuer. Med Amazing slow downer och transcribe hade vi möjlighet att välja en 

lägre hastighet för uppspelning av de inspelade intervjuerna vilket gjorde att vi kunde skriva 

ner det som sades utan att behöva pausa och spola tillbaka. Detta ansåg vi som mer effektivt än 

att spela upp intervjuerna i dess originalhastighet och försöka skriva i realtid. Transkriptionerna 

skrevs ned i olika Word-dokument där vi skrev ned allt som informanterna sa. Vi skrev i 

talspråk och hade även med längre pauser som vi markerade genom att göra tre punkter. En 

informant svor upprepade gånger vilket vi censurerade eftersom det inte är väsentligt för studien 

och kan upplevas stötande. Censuren gjordes med den första bokstaven i svordomen och 

symbolen *. Även namn som informanterna nämnde censurerades, men då genom att enbart 

använda *. Eftersom vi var två forskare som delade på intervjuerna valde vi först att göra var 

sin analys av respektive informanter. Analyserna sammanställdes sedan där vissa teman blev 
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gemensamma. För att ta fram olika teman skrev vi ut våra transkriptioner så vi hade dessa i 

pappersform för att få en tydligare överblick än att scrolla mellan olika dokument. Delar av 

texten i transkriptionerna färgkodades med olika färger beroende på vilken forskningsfråga vi 

tolkade att informanterna svarade på. Utifrån informanternas svar på frågorna i intervjuguiden 

skapade vi två huvudteman och sedan ett antal underteman som kom fram efter tolkning av det 

transkriberade materialet. Eftersom det teoretiska ramverket är hermeneutik har vi använt oss 

av den hermeneutiska cirkeln som analysmetod. Vi har tillämpat den hermeneutiska cirkeln när 

vi har tolkat transkriptionerna av intervjuerna med våra informanter genom att läsa 

transkriptionerna flera gånger och försökt hitta olika teman som sedan presenteras i resultatet. 

Likt den hermeneutiska cirkeln har vårt arbetssätt utgått från att gå från helhet till del och vice 

versa. När vi tolkade transkriptionerna gjorde vi det utifrån dels egna erfarenheter av kreativitet 

samt forskning och litteratur från bakgrundskapitlet som en del av vår egen förförståelse. Nästa 

steg var att vi med vår förförståelse tog del av informanternas helhetsbild av uppfattningar om 

kreativitet. Genom att analysera transkriptionerna delade vi informanternas uppfattningar i 

mindre beståndsdelar som vi i resultatet ställde upp som olika teman. Dessa teman blev delar 

av den nya helheten så som vi tolkar den. Vi har i vår analys liknande arbetsprincipen del till 

helhet, fokuserat på att framhålla tolkningar som är relevanta för studiens syfte, 

forskningsfrågor och tidigare forskning samt valt bort delar som inte är relevanta för studien. 

4.2.4 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkman (2014) menar att det är viktigt att ta hänsyn till vissa etiska överväganden 

inför en intervjustudie. Etiska problem förekommer enligt Kvale och Brinkman under hela 

processen av en intervjustudie. En medvetenhet om att intervjusituationen är något onaturlig 

situation för informanten är bra att ha i åtanke. Studiens syfte bör ta hänsyn till den undersöktas 

fysiska välmående under processen och planeringen ska bära upp undersökningspersonernas 

informerade samtycke till att delta i studien.  

 

Codex (2015) presenterar vetenskapsrådets fyra grundkrav för forskning beträffande 

människor. Det första är att forskaren ska informera undersöksdeltagare om dess uppgift och 

vilka villkor som gäller för deltagandet. Det ska meddelas att deltagandet är frivilligt och att de 

har rätt att avbryta sin medverkan utan några negativa följder för dem själva. Denna information 

ska omfatta alla inslag i undersökningen som kan tänkas påverka deras vilja att delta. Det andra 

kravet är att vi som forskare ska skaffa studiedeltagarnas samtycke och den tredje grundregeln 

att de som medverkar ska ha rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de deltar. Den 

fjärde och sista grundregeln är att i ett beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte vi 

som forskare utsätta undersökningsdeltagarna för olämplig påverkan eller påtryckningar. Det 

bör inte heller föreligga någon beroendeförhållanden mellan forskaren och tilltänka 

undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.       

 

De personuppgifter vi hanterar kan vara av känslig art och därigenom riskerar forskningen att 

kränka informanternas integritet. Vi har i och med det valt att tydligt informera att informanter 

i studien presenteras så avidentifierat som möjligt. I resultatet presenteras ingen information 

som kan kopplas samman med en enskild individ. Informanterna blir presenterade med A, B, 

C, D, E, F och G för att avidentifiera informanterna.  

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) har giltighet att göra med huruvida forskaren undersöker 

det som är avsett att undersökas. Forskningen blir först giltig om forskaren ställer frågor som 

hänvisar till studiens syfte. I föreliggande studie har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer med syfte att utforska kulturskolelärares uppfattningar om kreativitet. Giltigheten i 
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studien, menar vi, stärks eftersom frågorna som ställdes under intervjuerna utgår från en 

intervjuguide som har formats utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

Fortsättningsvis menar Kvale och Brinkman (2014) att reliabilitet handlar om studiens 

tillförlitlighet. Tillförlitligheten har ett starkt samband med hur intervjuerna genomförs och om 

intervjuarens frågor är ledande vilket skulle kunna påverka svaren i resultatet. Enligt Bryman 

(2018) uppfylls fyra delkriterier för att säkerställa tillförlitligheten. Trovärdighet handlar om att 

säkerställa att den sociala verklighet forskaren befinner sig påverkas i så lite mån som möjligt 

av egna värderingar. Detta uppfyller vi genom att inte styra informantens svar med egna 

värderingar. Ett annat delkriterium är överförbarhet och handlar enligt Bryman om att kunna 

reproducera ett resultat i en liknande kontext. Detta är inte huvudfokus inom kvalitativ 

forskning eftersom forskningen oftast syftar till att studera på ett djupare plan än kvantitativ 

forskning, nämligen en aspekt av den sociala verkligheten på detaljnivå. I föreliggande studie 

har vi studerat lärares uppfattningar på ett detaljrikt sätt för att skapa en rikare bild av vårt valda 

ämnesområde. Pålitligheten och vår möjlighet att styrka och konfirmera resultatet handlar om 

att vi inte har låtit våra egna teorier påverka resultatet. Genom att ge en detaljerad bild av 

tillvägagångssätt menar vi att pålitligheten stärks. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras tre huvudteman som följs av underteman. De huvudteman som 

presenteras är kulturskolelärares uppfattningar om kreativitet, förutsättningar för kreativitet 

samt faktorer som har påverkat uppfattningarna om kreativitet.  

5.1 Uppfattningar om kreativitet 
I detta avsnitt tas informanternas uppfattningar om kreativitet upp. De teman som belyser detta 

är skapande; arbete, idérikedom och produktivitet; nyfikenhet, vilja och initiativförmåga; 

flexibilitet, öppenhet och dynamik; personligt uttryck; bryta sig ur ramen samt vad som inte 

uppfattas som kreativt. 

5.1.1 Skapande 

I analysen framkommer likheter i informanternas beskrivning av kreativitet både i generell 

benämning och ur ett musiskt eller undervisningsperspektiv. Informant B beskriver sin 

uppfattning att skapande är det första hen tänker på som kreativt och följer senare upp med att 

det är utifrån kreativiteten hen anser att hen kan skapa något. För informant B visar analysen 

av resultatet att kreativitet kan vara en förutsättning för skapande där skapandet som process 

även uppfattas kreativt. Informant C beskriver kreativitet delvis som ett sätt att ”samtala med 

musiken med musikerna på mitt sätt och tillsammans skapar vi något”. Här beskriver 

informanten en situation där hen själv spelar i ensemble och i huvudsak tolkar och skapar en 

egen version av given musik i trumkomp och improvisation. Informanten lägger vikt vid att 

improvisation kan under rätt omständigheter vara väldigt kreativt. Informant A, B, C och D 

beskriver kreativitet delvis som en aktivitet där någonting skapas, bara som en idé men även 

som en utomkroppslig fysisk produkt av något slag. Det kan vara en musikkomposition, 

tolkning eller improvisation. De pratar om skapande både i egenskap av musiker eller 

musiklärare. Informant A beskriver också vad skapande av en låt för en musiker kan vara via 

tre steg. Informanten beskriver att det är ett citat av en känd musiker som hen gillar:  

 
När man skapar musik så sker det i tre stadier. Det första är att man drömmer fram det, 

det är en tanke, en melodi som en idé och den är lätt, sen är det ett hårt arbete att liksom 

försöka formulera det här och skriva ner det, sen sista stadiet som faktiskt är att spela, 

förmedla det här till medmusiker och publik. (informant A) 

 

Enligt informanten är kreativitet en process med flera steg som börjar med en idé och slutar 

som en produkt av något slag och produkten är inte möjlig utan en idé och arbete. Informant C 

berättar om en undervisningssituation där en ung elev får skriva ner egna rytmer på 

whiteboardtavlan i undervisningsrummet för att sedan spela det, det vill säga en komposition. 

Informanten beskriver undervisningssituationen med att ”då får dom va med och skapa något 

så där va och det brukar ge ganska bra effekt”. Även om de flesta informanter pratar om 

skapande på något sätt lägger de olika vikt på det och pratar olika mycket om det. Det pratas 

också om skapande på olika sätt, skapande som i att tolka och spela skriven musik eller 

improvisera.  

5.1.2 Arbete, idérikedom och produktivitet 

I analysen framkommer en uppfattning hos flera informanter att det är ett arbete att vara kreativ, 

och att det är kreativt att vara produktiv. Informant D beskriver att det är kreativt när man ”får 

saker och ting att hända och får mycket gjort”. Informanten berättar även att det kan handla om 

en person som är allmänt kreativ och som det händer mycket saker kring eller inom en ett mer 

specifikt intresseområde. Informant A har en liknande uppfattning men hävdar också att det 
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kan vara ett hårt arbete och att “om man har tur så infinner sig ett flöde och att det kanske är 

kreativitet”. Informanten utvecklar sin uppfattning och beskriver att kreativitet föds beroende 

på inspiration och arbete för att skapa saker och att det då och då kan komma en idé. Informant 

D beskriver sin uppfattning av kreativitet lite mer ur ett elevperspektiv och berättar att det är 

kreativt om eleven övar. I samband med detta beskriver även informanten att det är bra om 

eleven klarar av att spela det den vill. Detta visar på att informanten inte bara uppfattar övning 

som kreativ aktivitet utan kopplar det även till kunskap som övning förhoppningsvis genererar 

vilket i sin tur ger eleven möjlighet till vad informanten upplever är sitt mål med elever, att 

läraren, det villa säga hen själv, ska bli överflödig. Informanten uppfattar elevens övande som 

kreativt och samtidigt en typ av förutsättning för kunskap och nya kreativa idéer. 

 

Utifrån sin egen lärarroll beskriver informant D att det med vissa äldre elever kan krävas mycket 

jobb för att för möta deras idéer och intressen eller önskningar. I sammanhanget menar hen att 

mycket tid och arbete kan behöva läggas på att hitta och planka låtar till vad informanten 

beskriver som en kreativ elev. Det som i sammanhanget är arbetet blir alltså en aktivitet för att 

möta elevens idérikedom. Informanten uttrycker att just idérikedom är ett kreativt drag hos 

elever. 

5.1.3 Nyfikenhet, vilja och initiativförmåga 

Något som togs upp av informanterna i samband med det förra temat arbete och produktivitet 

är att initiativförmåga är kreativt. Informant C beskriver det som ”att jag vill göra något liksom, 

och att jag vill försöka”. Informanten fortsätter senare med att det i musik är kreativt att ”försöka 

uttrycka något”. Informanten menar i någon mening att för att uttrycka sig, som verkar vara 

målet, är viljan kreativ och i det här fallet viljan att skapa något tillsammans i en ensemble. I 

samband med detta pratar vissa informanter även om att ge sina elever utrymme att komma 

med initiativ för att påverka lektionsinnehållet. För att eleven ska kunna vara kreativ bör det 

alltså finnas utrymme för det. Samtidigt styrs detta val till viss del av elevens vilja och 

initiativförmåga att påverka. Om eleven inte ges uttryck att påverka exempelvis 

lektionsinnehållet ses det lite som att eleven inte är kreativ. Som nämnts tidigare berättar 

informant D att det är kreativt ”när en elev kommer med idéer och egna förslag”. Vi tolkar det 

informant C och D menar som en process där både viljan att komma med idéer är kreativt och 

samtidigt är det kreativt att komma med idéer. Det skulle även kunna sägas att idén är beroende 

av att viljan finns. Informant A beskriver att ”kreativitet är något som föds av inspiration och 

hårt arbete”. Informanten belyser också att en person kan förhålla sig till sitt arbete på mer eller 

mindre kreativa sätt där framförallt nyfikenhet och förmåga att ta in och ge, det vill säga 

ömsesidig kommunikation, i sociala miljöer som undervisningssituationer uppfattas kreativt. 

Utifrån vad informanterna C och D beskrivit tidigare, att viljan är viktig för kreativitet, kan en 

tolkning göras att det finns en koppling till det informant A uttryckt. Kopplingen, eller den 

gemensamma uppfattningen, är att viljan måste finnas hos människan för att jobba hårt och 

vara nyfiken på samma sätt som den måste vara närvarande för att både ta in och ge.   

 

I analysen framkommer även att två av informanterna kopplar kreativitet till känslan att bli 

överraskad av sina elever. Informant G berättar om hur en elevs kreativ idé kan uttrycka sig: 

 
Ja men se möjligheterna tror jag. Och det handlar kanske om att överraska också. Om 

jag blir överraskad av en elev är det ju en skön känsla. Att använda allt det här men 

ändå vara utanför på något sätt. Så nyfikenhet och energi och att kunna se möjligheterna 

(informant G) 

 

Informanten menar här att kreativitet kan kopplas till förutsättningar som nyfikenhet och energi. 

Om en elev som är nyfiken, har energi och ser möjligheter i givna förutsättningar som läraren 
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eller miljön erbjuder kan det leda till att eleven använder förutsättningarna för att skapa 

någonting nytt. Informanten menar att det är så kreativa idéer kan uttrycka sig och att det ofta 

leder till att informanten överraskas. Likt informant G ser också informant F att kreativa idéer 

kan överraska. Informanten berättar att vissa elever kan uttrycka sin kreativitet och lämna en 

form av ”wow-känsla”. Informanten beskriver en situation med en elev som överraskar: 

 
Jag har en liten elev som fattar grejer snabbt haha. Hon kom till mig när hon var 8 år 

och hade redan komponerat vettu. Och det var sådan struktur på kompositionen. ‘Vart 

har du fått det här ifrån?’ det var liksom form på det och inte alls något kaos. Hon har 

hur lätt som helst och håller på att arrangera med ackord och lägger till egna stämmor 

och så (informant F).  

 

Informanten menar att kreativiteten hos denna elev ligger i utförandet av kompositionen. Eleven 

uppvisar kreativitet genom att, redan vid åtta års ålder, komponera på ett strukturerat sätt, ha 

förmågan att förstå musik snabbt och utifrån förståelsen kunna utveckla egna kreativa idéer. 

5.1.4 Flexibilitet, öppenhet och dynamik 

Att ha en förmåga att kunna vara öppensinnad och flexibel, som på något sätt är liknande 

egenskaper som idérikedom, är något som flera informanter nämner som kreativt. Informant A 

beskriver att det är kreativt ”att det finns en dynamik till exempel i mötet med en elev och att 

man tar in kan ge, och ur det föds nya idéer”. Informanten fortsätter med att “det handlar om 

en inställning till att vara öppen för idéer och att man kan ompröva saker”. Informant B 

beskriver på liknande sätt men ur ett mer vardagligt perspektiv: 

 
Alltså varje dag är man kreativ på något vis i alla ens val man gör, som kanske när jag 

går upp på morgonen ska jag följa en tidsram, sen gäller det för mig att vara kreativ, 

kanske flexibel, att lära sig vara flexibel typ. (informant B) 

 

Informanten menar i någon mening att det är bra att kunna använda en tidsram på bästa sätt, 

kanske om något oväntat händer och att då vara flexibel med vad man kan göra eller planera 

om snabbt och ta nya beslut som fungerar bra i situationen. Informant D nämner att hen inte 

har en specifik ram för hur en elev ska nå ett mål. Hen beskriver det som ”det finns flera vägar 

mot ett mål och målet kan vara så olika vart man vill, och där någonstans är en ju en kreativ 

process när man kan hitta den med eleven”. 

5.1.5 Personligt uttryck 

Att kreativitet är något som är kopplat till en egen röst eller personligt uttryck verkar vara en 

uppfattning om kreativitet för vissa av informanterna. Informant C beskriver detta som att ”det 

kommer först och främst från mig själv”, och senare angående musik att det handlar om att 

”försöka uttrycka mig på något sätt”. Denna informant fortsätter senare att beskriva kreativitet 

mer utifrån ett lärarperspektiv. Hen säger att ”om jag kopplar det till min slagverksundervisning 

är det att försöka få fram den där intuitionen som man använder när man spelar musik och som 

är grunden till en egen röst”. Informant B beskriver att kreativitet är något personligt utifrån att 

en produkt eller idé alltid är personlig. Efter att ha frågat denne informant, ”är kreativitet en 

ganska individuell sak skulle du säga?” svarar informanten med ”ja, individuellt för man kan 

vara kreativ på olika sätt”. Informanten menar som vi ser det att människor är olika och därför 

är människors kreativitet personligt. Informant A beskriver vad hen upplever som kreativ början 

på en lektion där hen låter eleven under nästan meditativa omständigheter få göra vissa 

teknikövningar, improvisera och härma olika fraser.   
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5.1.6 Bryta sig ur ramen 

Analysen visar att det går att koppla flera informanters uppfattningar om kreativitet till idén om 

att bryta sig ur ett ramverk. Tolkningen av några informanters svar är att själva utbrytandet ur 

ramverket är den kreativa handlingen. Informant F menar att kreativiteten kommer från tidigare 

kunskap och övning. Hen säger: ”för att cykla måste jag ju ha tränat på det liksom…och för att 

kunna cykla på bakhjulet så måste jag ha lärt mig cykla innan det.” Cyklandet blir i detta fall 

ett ramverk för att vara kreativ inom och att cykla på bakhjulet blir den kreativa handlingen. 

Vidare menar informanten att hens egen kreativitet alltid kommer från någonting som har en 

utgångspunkt i vad hen har gjort innan.  

 

Informant E beskriver kreativitet så här: ”Att någonting sker inom ett begränsat ramverk som 

resulterar i en skapelse av något slag som går helt utanför ramverket.” Uppfattningen hos 

informant E liknar uppfattningen hos informant F. För att tydliggöra sin uppfattning av 

kreativitet beskriver informant E ett 15-spel där en bestämd bild skapas genom ett flyttande av 

bildrutor:  

 
Ja ett sånt där flyttpussel eller vad man ska säga. Det är ju inte kreativt. Man kan ju liksom inte 

skapa någon ny bild. Men om man liksom tar en bordskniv och bänder bort de där j**** bitarna 

och vänder på dem så att de får en blank baksida så kan du göra en egen bild där. Det är 

bättre…eller ja det är något annat då. (informant E). 

 

Vidare pratar informant E om olika religiösa högtider och menar att detta är exempel på något 

icke kreativt. Informanten menar dock att detta inte har en kreativ funktion att fylla men att 

andra oersättliga sociologiska funktioner uppfylls. Med religionsexemplet menar informanten 

att högtiderna har sett ut på samma sätt under en lång tid och att det inte sker någon ”evolution 

liksom i tänkandet”. Religionen är alltså ett ramverk där syftet inte är att vara kreativ. Det finns 

alltså ingen tanke om att bryta sig ur ramverket.   

5.1.7 Vad som inte uppfattas som kreativt 

Informant D uppfattar motsatsen till kreativ som något där det inte händer något, när man inte 

är motiverad och inte vill göra något. Informant B svarar på frågan om vad som inte är 

kreativt med att ” då tänker jag att det är när man inte får skapa, när det blir sådär fyrkantigt”. 

Informant B beskriver alltså det lite mer utifrån sitt eget musicerande och hur hen i egenskap 

av lärare förhåller sig till lektionsupplägg för att möjliggöra kreativa processer hos elever eller 

inte. Informanten fortsätter också att berätta med följande ord: 

 
Om jag tänker utifrån elever då, när dom gör exakt som jag säger och gör, det blir ju 

lite att de är kreativa men ändå inte så mycket kreativt om dom inte får vara med alls i 

processen, om jag säger att dom ska spela d-dur skala och dom gör det och liksom… 

dom har ett val att spela på ett visst sätt och samtidigt säger jag åt dom att gör så här 

eller gör såhär” (informant B) 

 

Det vi upplever att informanten förklarar är likt uppfattningen hos informant D att det dels inte 

är kreativt när eleven inte kommer med egna förslag och på något vis bara härmar och spelar 

efter förlaga. Informanten uppfattar eller tycker även att lärarens uppgift är att ge eleven 

möjlighet att ta initiativ till att vara kreativ genom att exempelvis ge eleven tolkningsbara 

instruktioner. Informant C har liknande uppfattningar som B och berättar att det inte är kreativt 

när man accepterar utan reflektion och ”köper” något rakt av. Informant C, precis som B, menar 

här att man måste blanda in något av sig själv, alltså ett personligt uttryck i en process eller 

produkt för att det ska bli kreativt.  
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Analysen visar också att en informant A lägger mycket, om inte all vikt, på att det som inte är 

kreativt är när en person inte är öppen för nya idéer, inte är anpassningsbar och inte kan skapa 

något som passar utifrån den givna situationen. Hen fortsätter berätta att detta egentligen 

handlar om människors inställning till sin omgivning, att man kan ha en kreativ inställning eller 

inte. Följande citat beskriver vidare den inställning informanten menar inte är kreativt: 

 
Inte kreativt… att bestämma sig att det här är rätt och jag tänker f** inte ändra på 

någonting, det är att inte vara kreativ tycker jag, att inte anpassa sig till exempel när jag 

gjort en planering och att då inte kunna anpassa den till situationen utan genomföra den 

i alla fall fast jag märker att det inte går (informant A) 

 

Analysen av informanternas svar till denna fråga visar på en gemensam uppfattning om att 

människors inställning till sin omvärld bestämmer om de är kreativt lagda eller inte. Det kan 

alltså i någon mening ses som ett val att vara kreativ eller inte men att lärarens roll också är 

viktig för en elevs möjligheter att vara kreativ.  

 

Informanternas tydliggörande av vad som inte är kreativt liknar varandra och uttrycker sig oftast 

i att något är automatiskt eller inom ett snävt ramverk. Det finns ingen tanke med att ta sig ur 

ramverket eller någon vilja för innovativa tankar likt citatet från Informant E ovan. Som nämnts 

innan behövs dock ett ramverk, enligt informanterna, som en förutsättning för kreativitet. Enligt 

informant G kan känslan av att fastna i ramen komma från att man blir styrd av en person som 

har auktoritet. Informanten menar att det inte bara innebär att känna sig fast i ett sammanhang 

utan också dämpad och en känsla av att inte komma till sin rätt. Informanten menar även att en 

faktor till att inte känna sig kreativ kan vara att en elev inte trivs i gemenskapen. Det kan vara 

i sammanhang där ens kunskap inte kommer till användning på rätt sätt eftersom den styrande 

personen inte tillåter ett utrymme där alla elever kan uttrycka sig på sitt eget vis. Informanten 

belyser att en styrd situation kan innebära att det inte finns något samarbete mellan alla 

inblandade. 

 

En styrande kraft behöver inte bara komma ifrån en person som bestämmer utan kan även 

komma ifrån traditioner. Informant E menar att traditioner kan vara styrande genom att det 

finns fasta mallar att följa inom den klassiska genren likväl inom jazzgenren och alla andra 

genres. Informanten hävdar att en Mozartsonat kan spelas väldigt strikt och korrekt genom att 

följa de strikta ramar som har utvecklats inom traditionen. Hen säger:  

 
Det står en drill där och då gör jag en trudelutt. En mordent som du gör på ett korrekt 

sätt. Det finns säkert uppslagsverk om hur man gör en korrekt mordent i det här 

århundradet och tio år efter det. (Informant E) 

 

Vidare utvecklar informanten sitt resonemang med ett exempel där två stycken personer bygger 

en träkoja. De båda personerna har samma förutsättningar som består av brädor, spik och skruv. 

Den ena personen bygger träkojan efter eget huvud och den andre använder en ritning för kojan. 

Informanten menar att ritningen är en del av traditionen och kan exempelvis vara en beboplåt i 

en Realbook. Byggandet av kojan utan ritning eller mall kan betyda att det blir en helt ny form 

av kojan eller något helt annat. Informanten menar att kreativiteten frodas hos den ena, som 

bygger utifrån minnet, och inte lika mycket hos den andre som följer en mall. 

 

Informant F menar att reproducering av samma sak inte är kreativt. Informanten berättar att 

reproducering av befintlig kunskap är något statiskt och nästan maskinellt som att en robot 

skulle göra det. Hen pratar om detta som något statiskt där det handlar om att ”göra så lite 

annorlunda som möjligt”. Däremot menar informanten att den statiska övningen är viktig för 
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kreativiteten och att reproducerandet blir kreativitet i längden. Informanten motiverar detta med 

en metafor:  
 

Jag gör en skiftnyckel helt enkelt och den har sina kantiga delar. De olika delarna 

kommer från olika maskiner som har gjort de där delarna och sen sätts de ihop. Och 

sen kan man använda det där verktyget kreativt tänker jag. (Informant F) 

De olika delarna som informanten pratar om kan kopplas till det statiska övandet där 

informanten erhåller musikaliska och instrumentala kunskaper. Olika musikaliska och 

instrumentala kunskaper som har övats in statiskt sammanfattas sedan som en helhet av vad 

informanten kan. Helheten kan efter det användas för kreativa uttryck i ett musikaliskt 

sammanhang. 

5.2 Förutsättningar för kreativitet 
Under denna rubrik beskrivs informanternas uppfattningar om kreativa förutsättningar. Teman 

som beskrivs är: Lärarens roll i att skapa kreativa miljöer; förhållningssätt och metoder för att 

skapa en kreativ miljö; ramfaktorer och resurser som förutsättningar för kreativitet; glädje, 

intresse och nyfikenhet samt gruppaktiviteter och människomöten. 

5.2.1 Lärarens roll i att skapa kreativa miljöer 

Samtliga informanter pratar om hur viktigt det egna välmåendet hos lärare är för att kunna 

förmedla detta till elever. Om en lärare inte mår bra i sin arbetssituation eller av någon 

anledning inte trivs med kollegor kan detta påverka negativt för lärarens elever. Det kan påverka 

i den grad att läraren skyndar på lektioner för att läraren vill komma hem från jobbet snabbt och 

därefter inte alls lämnar något utrymme för att elever ska kunna få uttrycka kreativitet. Till 

exempel säger informant E så här:  

Det är nog jätteviktigt att en inte vantrivs på jobbet. Det är nog den viktigaste 

förutsättningen för kreativitet tror jag även fast det låter som att det är så himla långt 

bort. Men du färgas ju av det. ‘Vad ska vi göra idag?’ jaa ‘Idag ska vi spela igenom din 

läxa så j**** fort som möjligt så jag kan gå hem’… ja men det färgar verkligen en 

enskild elev under 20 minuter på en vecka… tror jag i alla fall. (Informant E) 

 

I enighet med informant E tar även informant F och G upp hur viktigt det är att ta hänsyn till 

hur läraren själv mår för att skapa en kreativ lärandesituation. Informant G berättar om hur en 

störande miljö gör att informant G själv inte känner sig trygg eller känner sig ”dämpad” vilket 

sedan smittar av sig på eleverna. Informant G och F är eniga om att en trygg miljö där elever 

och lärare känner att de mår bra är viktigt för att kreativitet ska kunna frodas. Informant F 

berättar när hen inte känner sig trygg i sin egen lärarroll:  

Det handlar ju om hur trygg jag själv är i min roll. Är jag inte trygg kan jag inte heller 

förmedla någon trygghet… Det kan vara lika knixigt med att ha en grupp som en 

enskild elev. Det värsta exemplet var en elev. Jag nötte tröskeln hos min chef. Jag visste 

inte alls hur jag skulle vara…ja det var verkligen jättesvårt med den eleven.  (Informant 

F)  

Informanten menar att den trygga miljö som behövs för att ge eleven trygghet för att kunna 

uttrycka sig kreativt var svårt. För att skapa en trygg miljö menar informanten att det är viktigt 

att vara trygg i sin egen lärarroll och att veta hur man ska förmedla denna trygghet till eleven. 

Utifrån det menar informanten att hen var tvungen att åtgärda det genom att hålla en god kontakt 

med sin chef. Denna trygghet kan också behöva arbetas med för att en grupp ska kunna känna 
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sig trygga med varandra och våga göra fel, testa nya saker och att allmänt ha ett förhållningssätt 

som innebär att det är högt i tak.  

5.2.2 Förhållningssätt och metoder för att skapa en kreativ miljö 

Enligt analysen har informanterna olika pedagogiska metoder för att skapa en kreativ miljö och 

för att skapa förutsättningar som gynnar kreativitet hos elever. Informant F och G menar att 

trygghet är en viktig förutsättning för att miljön ska möjliggöra att eleverna kan vara kreativa. 

Enligt informant F skapas trygghet genom att etablera en hemmakänsla och hen använder 

speciellt välkomstfraser som ”välkommen” eller ”välkommen den här gruppen” för att 

möjliggöra en trygg miljö. Informant G pratar också om trygghet men mer specifikt i 

kommunikation mellan eleverna i en grupp. Här menar hen att det är viktigt att bygga trygga 

relationer mellan eleverna genom att till en början vara mer involverad och sedan överlåta mer 

ansvar till eleverna. Hen säger ”det bästa är när man kan hålla sig i bakgrunden och låta dom 

skapa” och berättar vidare att hen gärna släpper sin planering om eleverna visar egna initiativ. 

En förutsättning för det är att informant G har varit där och arbetat med att skapa en trygg 

relation mellan eleverna. Vidare pratar informanten om att ett positivt förhållningssätt till 

samarbete på alla nivåer kan gynna en kreativ miljö: 

 
Joo men ett gemensamt tänk i kollegiet och ett gemensamt mål tror jag är jätteviktigt. 

Men det är ju svårt att säga hur man får det men tror att det bara… ja på vissa ställen 

så finns det bara där och då är det väldigt lätt för då finns det liksom på alla nivåer… 

det genomsyrar allting. Jaa bra samarbete i kollegiet och tydlighet med vad man vill 

tror jag gynnar kreativitet i miljön. (Informant G) 

 

Även informant F uttrycker sig likt informant G: ”jag kan släppa mer och mer om jag och eleven 

har tränat på att ta ansvar innan”. Informant E nämner inte trygghet i lika stor utsträckning som 

informant F och G men använder uttryck som att miljön ska vara ”ostressad men inte fri från 

prestation”. Informant E lägger större vikt vid hur prestationskrav ska hanteras snarare än att 

miljön ska vara trygg. Framförallt menar hen att det inte ska finnas en ”mästare som kommer 

med stållinjal och slår en på fingrarna om det blir fel” och att det måste finnas en balans i hur 

mycket frihet kontra krav som ställs på elever.  

 

Olika specifika metoder för undervisning för att möjliggöra kreativitet tas upp av 

informanterna. Informant E berättar hur ett helt fritt spelutrymme skulle göra att ingenting 

händer under lektionstiden och menar att genom att ge olika önskemål till eleven som ”de här 

tre ackorden får du använde i de första takterna” kan det resultera i att eleven gör en helt egen 

låt. Hen berättar också att en metod kan vara att ge ett startskott för eleverna när de inte vet var 

de ska börja. ”Jag brukar halvt på djävulskap spela något atonalt för dom och säga: där har du 

början på en bra låt… kör! och där utgår det ifrån liksom” (informant E). Informant F pratar 

om hur språkbruk med användandet av frågor som ”hur tror du?”, ”hur menar du?” eller ”hur 

skulle du göra då?” kan vara gynnande för kreativitet hos elever. Informant E beskriver också 

hur hen kan märka om det kommer att bli en kreativ lärsituation genom att ställa 

problematiserade frågor. Vidare försöker informant F att leka med olika idéer under 

improvisationslektionerna. Hen försöker lyssna in sig på när det är dags att introducera en ny 

idé för eleven och låter sedan eleven skapa egna idéer utifrån givna förslag.  

5.2.3 Ramfaktorer och resurser som förutsättning för kreativitet 

Informanterna tar upp olika resurser för att möjliggöra kreativitet. De menar att resurser är 

viktiga men kanske framförallt att använda dem på ett sätt som möjliggör kreativ undervisning. 

Informant G beskriver exempel på resurser och vikten av att se möjligheterna i dem: 
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Det är viktigt med resurser…i rummet… till exempel… färgpennor, papper och ett 

piano. En dator om man vill ha något komp till exempel och såna saker. Sax, lim och 

tejp och sånt. Då finns allting där och det kreativa är att se möjligheterna tror jag. 

(Informant G) 

 

Informanten menar att det är viktigt med resurser och att det ska finnas resurser i ett klassrum. 

Dock är det inte självklart för informanten att resurserna är i sig kreativa. Det gäller att använda 

resurser på ett kreativt sätt eller att kunna se vilka möjligheter som finns för att skapa kreativa 

idéer.  

 

Även informant E pratar om ramfaktorer som en viktig del i en kreativ miljö men att bra resurser 

inte behöver resultera i kreativitet. Enligt Informanten är lärarens roll ännu viktigare än 

resurserna. Här beskriver informanten hur resultatet kan bli om läraren sätter upp för fria ramar: 

 
Du har inte fritt utrymme. Så att en inte bara ‘här har du en steinwayflygel och en 

neuman u87 och här är världens snabbaste mac… så… gör något!’. Tror du det blir 

något gjort liksom? Haha… det blir inte ett s*** gjort. (Informant E) 

 

Informant E menar att läraren måste styra genom att sätta upp ramar och ge eleverna uppgifter 

för att eleverna ska kunna producera någonting. Vidare menar hen att resurserna i sig kan ge 

krav på prestation och beskriver det som att ”rummet ger ju inte någonting gratis heller. Pianot 

är inte heller så bra och det låter kanske inte superbra om det… och man måste kompensera 

med spelet för att det ska låta bra”. Vi uppfattar att informanten menar, till skillnad från 

informant G, att resurserna kan vara en källa till att elever måste hitta sätt att skapa kreativa 

lösningar för att kompensera för resurserna.  

 

Informant F pratar, till skillnad från informant E och G, inte om fysiska resurser men tar upp 

tiden som ramfaktor. Hen pratar generellt om hur vissa elever kanske behöver mer tid för att en 

kreativ lärsituation ska kunna uppnås och berättar speciellt om en elev: ”jag tror inte 20 minuter 

räckte för den här unga människan. Kanske skulle haft mer tid… hemförhållanden var säkert 

inte så bra heller”. En faktor som dåliga hemförhållanden kan enligt informanten göra att det 

eventuellt skulle behövas mer tid för vissa.   

 

Informant C beskriver att det först och främst är upp till skolans lärare och organisation vad de 

vill åstadkommas och vilken bredd de vill ha och syftar framförallt då på skolans kursutbud. 

Vidare menar informanten att ju mer utbud som finns och finansiering för exempelvis det, ju 

större kan möjligheterna finnas att vara kreativa på olika områden. Hen berättar om en 

musikstudio och filmstudio som nyligen startat på skolan: 
 

Nyligen har vi startat en musikstudio och en filmstudio och där försöker vi liksom 

samverka över liksom gränserna så att säga och det skapar nya förutsättningar för att 

vara kreativ än om du bara har musik men i slutändan handlar det ändå om läraren 

tycker jag. (Informant C) 

 

Informanten betonar här att möjligheter som detta kan vara viktiga och fortsätter 

beskriva att ekonomi ofta är det som hindrar eller möjliggör att exempelvis bygga en 

studio eller saker som nya instrument till eleverna, eller att åka iväg på resor med 

eleverna. 
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5.2.4 Glädje, intresse och nyfikenhet 

Informant G belyser kreativitet som ”en positiv känsla av lust och glädje” och menar vidare att 

några förutsättningar för kreativitet är att eleverna ska tänka positivt, se möjligheter och våga 

ta plats. Informanten ger exempel på elever som hittar på saker hela tiden, som ger konserter 

för mamma och pappa, och menar att deras intresse för ämnet visar sig genom elevens egna 

idéer. Om intresset finns hos eleven i kombination med andra förutsättningar, som teknik på 

instrumentet eller resurser i lektionssalen, som implementeras av läraren är det lättare att locka 

fram kreativitet hos eleven enligt informanten. Informant G belyser också förutsättningar som 

att ha mycket lust och att eleven vill undersöka och blir ”sugen” på att undersöka. Känslan att 

vara sugen på att undersöka återkopplar till informantens definition av kreativitet som 

någonting lustfyllt.  

 

Att se kreativitet som något lustfyllt kan kopplas till informant E uppfattning om att kreativitet 

visar sig hos elever som ”vill någonting”. Denna vilja uttrycker sig i form av idéer kopplat till 

en specifik bild av hur eleven vill låta. Informanten säger:  

 
Någon som har en idé liksom. Såhär ska det låta och jag ska ta mig dit. Jag provar om 

det här är ett sätt och så visar det sig att, nä det var det ju f** inte… så gör jag det en 

gång till och kanske ändrar sättet. Man ändrar tillvägagångssättet och får ett annat 

resultat liksom. (Informant E)  

 

Denna vilja är något som också kan överföras på elever enligt informanten. Om läraren i fråga 

kan fånga upp elever på ett intresseväckande sätt kan det byggas upp en vilja hos eleverna vilket 

skulle kunna ses som en förutsättning att dessa elever uttrycker sig kreativt. Informanten 

beskriver hur dennes egen skolgång har haft en stor påverkan på hur vilja har kunnat utvecklas. 

Vidare belyser informanten nyfikenheten hos elever som en kreativ nämnare. Genom 

nyfikenheten kommer frågor som ”går det att göra på något annat sätt?” vilket kan leda till att 

eleven tar vägar han eller hon aldrig skulle ta annars. Nyfikenheten blir alltså en förutsättning 

för kreativt tänkande. Informant F har en liknande uppfattning som informant E och menar att 

nyfikenhet är en viktig förutsättning för kreativitet. Hen beskriver elever som ”bara kokar hela 

tiden” och menar att detta intresse och denna nyfikenhet ibland inte har något stopp i de elever 

som visar sig som mest kreativa inom musikämnet. Informanten menar dock att det inte går att 

se en person som mindre kreativ bara för att intresset inte är stort inom just musikämnet. 

Informant F pratar om intresse hos elever och tydliggör här hur det kan se olika ut: 

 
Vissa elever har ju det där. Vissa elever är mer intresserade än andra och då ska dom få 

vara det och då vill jag gärna se till att det intresset får växa. Nu ska jag heller inte säga 

att elever som… en som är mindre intresserad kan ju också sitt och det är också  

kreativt. (informant F) 

 

Informanten menar att det alltså finns vissa elever som ”har det” vilket tolkas som att vissa har 

intresset för musik och kan uttrycka sig mer och mer kreativt i samband med att intresset växer. 

Den sista raden i citatet kan tolkas som att informanten menar att det är kreativt att själva 

”kunnandet” är kreativt i sig. 

 

Många av informanternas svar på vilka förutsättningar som behövs för kreativitet är spridda i 

olika former av egenskaper. Informant F pratar om hur otålighet kan räknas in som en 

förutsättning. Hen menar att otålighet är en drivkraft till att vilja lära sig nya saker hela tiden 

men belyser dock att det inte handlar om att vara snabb och slarvig. Det finns en slags 

”seriositet” och en vilja att öva noggrant och att ta till sig nya lärdomar på ett nyfiket sätt. 

Informant E menar att det ofta kan gå att märka om en elev är kreativ beroende på hur en person 
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är. Informanten beskriver en kreativ elev som en person som inte visar sig själv naken på en 

gång och de som inte märks så mycket. Informanten menar att det ofta är de tillbakadragna 

personerna som är kreativa men tydliggör dock att det är dennes uppfattning och att det inte 

behöver vara en absolut sanning.  

5.2.5 Gruppaktiviteter och människomöten 

Analysen visar att vissa informanter pratar om gruppaktiviteter och människomöten som en 

motivationsfaktor för att spela. Via deras svar på andra frågor under intervjuerna visar analysen 

att just vilja och motivation också är förutsättningar eller viktiga parametrar för att vara kreativ. 

Informant A belyser att ha mer goda sociala möten mellan flera musiker, spela tillsammans och 

med det betona att musik också är ett språk som måste talas med andra för att utvecklas. 

Informant C menar att det kan vara viktigt att göra saker ihop så som att åka till Bodaborg och 

ha kul tillsammans utan att spela. Detta menar informanten kan göra att gruppen blir mer 

sammansvetsad som i sin tur kan medföra att de vågar ta för sig mer i musiken sen. Liksom 

informant A beskriver även informant D att gruppaktiviteter och i hens fall konserter ses som 

förutsättning för glädje och motivation. Denna informant är lärare i piano och beskriver att 

piano vanligtvis inte är ett instrument som spelas tillsammans med andra pianister. Hen 

beskriver vidare att hen förra terminen satte upp en show med 34 pianoelever. De spelade alla 

på samma scen samtidigt och det blev en succé för elevernas glädje. Informanteten svarar med 

detta citat när jag frågar om han trodde att eleverna kände glädje kring konserten: 
 

Ja det var en otrolig glädje för det var liksom något som gjorde att de hängde kvar och 

fortsatte spela nästa år också för det var så roligt och det var många effekter, det var 

något som tänkt sluta vid jul till jag berättade om showen vi skulle göra. (Informant D) 

 

Informanten pratar med glädje om denna show och berättar att hen till nästa show har arrangerat 

ett medley på fyra låtar som de ska spela. Informant C betonar gruppundervisningen som det 

roligaste och bästa sättet att vara kreativ. Hen belyser att lärare lättare kan få med kreativa 

moment som improvisation på ett roligt, prestigelöst och lekfullt via gruppundervisning. Vidare 

menar också informanten att gruppen kan vara lite läskig för vissa elever och att läraren får 

anpassa situationen för de eleverna så de känner sig så pass trygga att de vågar improvisera, i 

alla fall på något vis. 

 

Analysen visar att gruppens goda stämning och god relation mellan elev och lärare är en viktig 

förutsättning för kreativ undervisning. Informant C menar att det är viktigt att vara kreativ i 

grupp och för att vara det är det bra om eleverna känner sig trygga och i alla fall har en kompis 

var. Informant D menar också att relationer är viktiga men betonar mer att det kan vara både 

svårt och lätt att kommunicera med elever. Vissa elever, menar informanten, kan vara väldigt 

svår att komma överens med vilket gör det väldigt svårt att undervisa över huvud taget. Hen 

beskriver det med egna ord som: 

 
Rent krasst är det ju så att man funkar bättre och sämre med personer och det finns 

några som man aldrig kommer komma till något djupare kreativt arbete med utan… det 

här är ju jättesvårt och känsligt att prata om men ah det är min uppfattning. (Informant 

D)  
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5.3 Faktorer som har påverkat uppfattningarna om 
kreativitet 
Under denna rubrik beskrivs vad som har påverkat informanternas uppfattningar om kreativitet. 

Teman som presenteras är mycket sammusicerande, lärare och miljö samt intresset för musik 

och skapande. 

5.3.1 Mycket sammusicerande  

Informant A och C berättar att de velat och även fått lägga ner mycket tid på att spela musik 

och betonar att det kreativa har varit att spela mycket med olika ensembler. Informant A menar 

också att det har varit ett kreativt arbete att bli bra med sin ensemble samt att spela flera olika 

genrer. Informant A menar även att hårt arbete och att lägga ner mycket tid är en del av kreativa 

processer. Informanten beskriver upplevelsen från sin tid på musikhögskolan med följande 

uttalande: 

 
Vi hade mer tid skulle jag säga att grotta ner oss i saker vilket jag kanske gjorde mycket, 

det har jag gjort hela mitt liv, nu är det här som gäller… och det här… och så gör jag 

det, under min utbildning har jag haft möjlighet att grotta ner mig i saker och därmed 

varit kreativ på vissa områden. (Informant A) 

 

Att arbeta och lägga ner mycket tid på något, och undersöka saker på en djup nivå menar 

informanten är något som har gjorts och är även något som varit kreativt. Informant C betonar 

också att hen spelat mycket ensemble under sin tid på musikhögskola och menar vidare att 

improvisation i dessa sammanhang varit kreativt. Informant B berättar om sin tid på gymnasiet 

och att få välja egna ensembler och, liksom informant D och A, att spela olika genrer bidrar till 

kreativa processer. 

 

Informant G menar att hens kreativitet frodas genom att samarbeta med andra. Informanten 

belyser att hen alltid har varit en gruppmänniska och sjungit i kör, spelat i orkester och i andra 

konstellationer. Informanten menar vidare att detta har haft en stor inverkan på synen på 

kreativitet och kopplar det mycket till sin egen undervisning idag. Det är viktigt enligt 

informanten att samarbetet fungerar och menar att när det fungerar och är kul är det kreativt. 

När det inte fungerar brukar det finnas en tendens att någon i gruppen börjar styra mycket och 

då kan kreativiteten dö enligt informanten.  

5.3.2 Lärare och miljö  

Informant C och B betonar att de lärare de haft har påverkat i vilket grad kreativa aktiviteter 

fått plats i deras utbildning. Dessa lärare har både inspirerat och blivit exempel på hur de själva 

inte vill bli som lärare. Informant B har gått kulturskola hela sin uppväxt och menar att hen inte 

fått så mycket utrymme att skapa och komponera, vilket informanten tidigare menat är en 

kreativ aktivitet. De lärare informanten haft menar hen har gett utrymme mer för att påverka 

tolkning av redan skriven musik. Denna informant har till skillnad från informant C och B 

utbildats inom klassisk genre. Hen menar också att det i orkester har handlat om att blir 

instruerad hur man ska spela vilket denne uppfattar som mindre kreativt. Vidare menar 

informant B att hen på gymnasiet däremot fick komponera och skapa konserter och egna 

ensembler som hen då upplever som kreativt. Vidare menar även informanten att hens lärare på 

högskolan har pratat mycket om att vara kreativ som lärare men i orkesterundervisning är det 

återigen en upplevelse av att bli mer instruerad än att få ta egna beslut och påverka 

musicerandesituationen. Hen beskriver det med följande ord: 

 



 

37 

 

I orkestrarna på musikhögskolan då kanske man inte fått vara lika kreativ och då kanske 

det är lärarna som är mer autoritära här och så känner man att bara hänger med liksom 

och på sätt kanske det kan vara skönt men om man tänker på det nu så är det kanske 

varför man blev lite trött på det ibland för man inte fått vara kreativ. (Informant B)  

 

Informanten beskriver även här att det kan vara skönt att inte behöva vara aktivt kreativ men 

att det för hen i längden kanske var en bidragande faktor till varför det kunde kännas lite 

tröttsamt. Informanten jämför situationen med att spela i orkester med att vara en 

marionettdocka, alltså att det är någon annan som drar i trådarna och bestämmer hur man ska 

röra sig och i det här fallet hur man ska spela och uttrycka sig i musiken.  Informant D har under 

sin utbildning fokuserat mycket på klassiskt pianospel. Informanten berättar att hen jobbat 

frilans mycket sen 20-års åldern vilket har påverkat hens syn om att det är viktigt att få musicera 

på scen.  

 

I analysen framkommer det att informanterna mer eller mindre har blivit inspirerade av miljön 

och möten med olika lärare när de har format sina uppfattningar kring kreativitet. Informant E 

beskriver sina pianolärare som nyckelfigurer i sin utbildning:  

 
Jag minns en annan pianolärare… **** hette hon. Hon var farlig vet du. J**** vad 

farlig… snusade och så hade hon handkräm från 84… har du sett terminator? Det där 

röda ögat? En gjorde som hon sa liksom… Henne upplevde jag inte alls som kreativ. 

(Informant E) 

 

Informanten berättar vidare hur denna lärare hade ett strängt förhållningssätt till hur saker skulle 

vara. Det skulle vara rätt och perfekt med ett fokus på att återskapa ideal inom den klassiska 

musiken. Vidare berättar informanten om hur en annan lärare hade ett förhållningssätt som 

inspirerade. Denna lärare var långt bort ifrån prestation eller press och var snarare fokuserad på 

att ge verktyg till informanten för att denne skulle kunna uppnå egna idéer. Informanten berättar 

att denna lärare inte hade alla sanningar eller svar och utgick inte från någon speciell mall för 

hur man ska spela. Informanten beskriver att ”han hade verkligen två sätt att spela en låt. Om 

man inte spelade den tre gånger för då fanns tre sätt”. Informant E menar också att det fanns 

vissa lärare som hade en funktion att fylla kunskapsluckor i verktygslådan. Läraren som 

informanten pratar om gav eleverna uppgifter som innebar att använda ett specifikt koncept 

vilket ofta ledde till kreativa resultat. Likt informant E berättar informant F om sin tid på 

folkhögskola och beskriver sin lärare som ”där satt den där snubben som kunde allt tyckte jag 

och där åt jag ju bara”. Ätandet som informant F menar är att lära sig kan även kopplas till 

informant Es upplevelse av att vissa lärare ”fyllde kunskapsluckor i verktygslådan”. Informant 

E berättar om en annan lärare som undervisade i klassisk musik med en fri syn på hur musiker 

kan förhålla sig till befintligt material. Informanten överraskades av detta vilket gav ett starkt 

intryck i hur man kan undervisa i musik:  

 
Hon kunde liksom ”ah men vi kanske ska göra såhär också… vi gör en liten drill där 

tycker ni inte det?” och det kan ju hon ha lärt sig när hon var 18 år, det vet ju inte jag, 

men just det där att hon är beredd att ändra befintligt material för att det ska bli bättre. 

Som evolution nästan. (Informant E) 

 

Informanten hänvisar till sin egen uppfattning om hur evolutionen kan ses som en kreativ 

process. I detta sammanhang sker en evolution inom befintligt material genom att läraren med 

små variationer bryter sig ur en traditionell mall och gör materialet bättre enligt informanten. 

Istället för att fastna i ett stilideal skapar läraren en fortgående kreativ utveckling i 
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musicerandet. Detta kopplas till informantens syn på kreativitet som en process där man inom 

ett snävt ramverk bryter sig ur ramverket.  

5.3.3 Intresset för musik och skapande  

Informant F berättar om hur hens egen utbildning inte var styrande. Informanten menar att en 

styrande utbildning är ett tecken på att det inte finns lika mycket kreativt utrymme vilket kan 

kopplas ihop med Informant Gs uppfattning om att någonting som är för styrt inte är kreativt. 

Analysen visar att informant F styrde sin utbildning utifrån sitt eget intresse av musik. Hen 

pratar här om sin tid på musikgymnasium: 

 
Jag forskade så mycket att jag inte hade tid att göra massa annat tjaffs. Jag gick ju 

verkligen in i musiken bara såhär. Jag bara snurrade runt där och spela liksom. Då kan 

man väl säga att jag inte hade tid med det där som utbildningen sa att man skulle 

göra…jag ville ju styra själv där. Jag fick liksom inte nog förstår du?. (Informant F) 

  

Vidare berättar informanten om hur tiden på musikhögskolan handlade om att fördjupa sig i sitt 

egna musikintresse. Informanten beskriver: ”Sen fortsatte ju bara trenden liksom och jag fick 

det jag ville ha på något sätt men också saker jag inte visste att jag ville ha”. Informanten 

beskriver en positiv känsla i att få vara ”novis” och att bara göra det man tycker om.  

 

I analysen framkommer det att speciellt informant G fann skapande som en viktig del i sin 

utbildning. Skapandet som en viktig del i processen belyser informanten såhär:  

 
Kommer väldigt väl ihåg ett körläger jag var på när jag var elva eller något och vi skrev 

en låt. Det är liksom ett sådär starkt minne för sånt höll jag inte på med själv liksom 

men där fick man hjälp… jag har kvar låten fortfarande… ja men det är sådär liksom 

när man kan hålla i resultatet och liksom ’titta det här har jag gjort’. Det är en fin känsla. 

(Informant G) 

 

Vidare beskriver informanten att skapandet alltid var en rolig del i utbildningen. Informanten 

berättar att vid konserter gjorde hen egna konsertaffischer vilket var en bra del i processen. 

Uppgifter som att göra affischer eller att sätta upp egna barnkonserter menar informanten är 

kreativa uppgifter och var ett sätt att brodera ut på ett roligt sätt eftersom det inte riktigt hörde 

till informantens klarinettspel. Informanten beskriver att dessa utbroderingar var utanför 

skolans ramar och ett skapande som skedde på eget initiativ.  

5.4 Lärarnas tidigare erfarenheter och värderingar 

Analysen visar att informanternas tidigare erfarenheter har påverkat dels deras uppfattningar 

om kreativitet men också hur de värderar kreativitet i musikutövande och musikundervisning. 

De har alla ganska olika berättelser om hur de ser på sig själva och sin undervisning angående 

kreativitet. Informant B som i grunden är klassiskt skolad instrumentalist menar att de olika 

musikaliska projekt hen varit med om och införandet av folkmusik i tonåren i sin tur har 

påverkat hur hen vill undervisa. Informant B fortsätter med att de tillfällen hen fått påverka sitt 

eget musicerande, som då upplevts som kreativt på något sätt, har gjort att hen också vill ge 

sina elever chans att kunna påverka exempelvis lektionsinnehåll. Informanten menar också att 

det är ett vågspel där vissa elever mer vill bli serverade med förslag från lärare angående 

exempelvis repertoar men informanten betonar att hen vill försöka träna eleven att ändå vara 

kreativ på olika sätt. Informant C menar som tidigare nämnts att vissa lärare haft en stor 

påverkan på i vilken grad kreativa moment fanns i instrumentalundervisningen. C Berättar hur 

hen lärt sig att använda till första anblick tråkiga övningar för att tänka utanför boxen och göra 
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det på sitt sätt, och i någon mening bli sin egen lärare. Detta är något informanten menar att hen 

vill föra in i sin egen undervisning och beskriver det med följande citat:  

 
Det där momentet att man försöker improvisera i sitt övande för då blandar man in en 

kreativ krydda i det hela på något vis, det är liksom så jag tror att man skapar sin egen 

röst på instrumentet vilket är stor grej med jazz... det försöker jag väl förmedla till mina 

elever, eller försöker lära dom. (Informant C) 

 

Informant D berättar att hen gick ut musikhögskolan vid 20 års ålder och hen har jobbat som 

musiklärare och musiker sedan dess. Vidare förklarar hen att musicerandet i stor mån har 

påverkat uppfattningen om vad som är kreativt. Att kunna spela det man vill spela och hur man 

uppför sig på en scen menar informanten är något hen har lärt sig i samband med att ha spelat 

mycket konserter och det är något hen vill förmedla till sina elever.  

Informant A berättar att tiden på musikhögskolan där hen fick lägga mycket tid på att öva och 

spela i ensemble även är något informanten även gör i dag. Hen berättar att intresset och glädjen 

för något och hårt arbete motiverar till mer arbete och mer intresse. Informanten beskriver detta 

med följande citat: 

 
Jag nördar ner mig i alla möjliga saker, med musik och andra saker och det jag fått ut 

av det är att jag lärt mig en väldig massa saker och kanske inte på superhög nivå men 

jag kan ganska mycket om massa områden och det har jag väl fått för att jag lagt ner 

mycket tid och blivit superintresserad av något en period och kunnat vara kreativ. 

(Informant A) 

  

Informanten menar vidare att det alltid har handlat om att känna motivation och ha ett tydligt 

mål med det man vill göra. Detta speglar tydligt av sig i hur informanten ser på sin undervisning 

och menar att det är viktigt att hitta något som eleven verkligen vill göra och ha ett mål. 

Informanten menar vidare att det också är viktigt att ha en ungefärlig plan på hur målet ska nås 

och att möta elever ungefär halvvägs med deras intressen. Vissa saker måste enligt informanten 

ingå i undervisningen även om eleven inte tycker att det är lika kul och det görs för elevens 

bästa i dennes kunskapsutveckling.  

 
Jag tror på det här 50/50, att möta elevens idéer 50% och mina idéer 50% som 

kompletterar då jag kan titta mer ovanifrån, alltså du som elev behöver det här också 

och det är kreativt att kunna ge och ta och bli inspirerad, jag kan bli inspirerad av eleven 

och eleven kan bli inspirerad av mig och det där ömsesidiga intresset och respekten för 

individen är att kunna vara kreativa tillsammans. (Informant A) 
 

Att kunna ge och ta elev och lärare emellan är något Informant A tycker är kreativt och något 

den försöker få med i undervisningen. 

 

Informant F menar att erfarenheter från sin egen utbildning har påverkat hens sätt att undervisa 

men utifrån ett reflekterande sätt. Informanten menar att det finns ramverk som kan ifrågasättas 

genom att ställa sig frågor som ”Vad ska en göra här?” eller ”kan man lägga till ett oktav Bb 

här?”. Informanten menar att det traditionellt sett inte går att göra på vissa sätt på ”Bachs tid” 

på grund av andra instrumentala förutsättningar men att man bör fråga sig ”men OM det hade 

funnits?”. På detta sätt menar informanten att man kan få eleverna att utforska sätt som går 

utanför ett traditionellt ramverk.  

 

Analysen visar att de olika erfarenheter som informanterna har tagit del av i sin egen utbildning 

har lett till hur de har skapat en syn på elever i förhållande till kreativitet. Informanterna skiljer 
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sig i fråga om hur de ser på kreativa elever. Analysen visar dock att alla informanter tror att 

kreativitet inte är förbehållet vissa elever utan finns hos alla och kan infinna sig om rätt 

förutsättningar finns nära till hands. Kreativitet är inte en egenskap utan en handling som visas 

genom att en elev gör någonting nytt eller varierande utifrån ett ramverk. Informant E berättar 

att hen inte tror att det går att lära ut kreativitet. Vissa förutsättningar som denna informant 

använder sig av i undervisningen kan snarare locka fram eller i vissa fall tvinga fram kreativitet 

hos eleven. För att kunna locka fram kreativitet hos elever menar informant F att det är viktigt 

att se att alla elever har olika förutsättningar. Synen på elever som informanten håller är att hen 

ser alla elever som individer med olika förutsättningar och inte som en ”klump eller massa”. 

Informanten beskriver att olika förutsättningar inte behöver betyda att kreativiteten hämmas 

hos vissa elever:  

 
Vi alla har olika ingångar liksom. Min cykelmetafor liksom. Alla cyklar ju inte ens en 

gång om man säger så… det kanske bara är en som gör det av alla dom där. Alla är ju 

på olika vis va. Det är det som jag tycker är kreativt med att vara pedagog. Att försöka 

finna ut ’vad är det du vill ha liksom?’ ’Vad behöver just du för att växa?’. (Informant 

F) 

  

Informanten menar att kreativitet är något som finns även i yrket som pedagog och att det 

handlar om att försöka locka ut kreativitet hos olika elever. De olika förutsättningarna kan skilja 

sig från individ till individ vilket gör att lärare måste försöka hitta rätt ingång för att nå fram till 

eleven. Liknande syn har informant G som pratar om att det är viktigt att se individer speciellt 

i gruppundervisning. Informantens upplevelser och erfarenheter under sin egen utbildning har 

lett till uppfattningen om att det är viktigt att bli sedd i en stor grupp eftersom behovet finns hos 

varje elev. Vidare menar informanten att det är viktigt att se varje individ för att kunna fånga 

upp alla de olika kreativa impulserna från eleverna. 

5.5 Sammanfattning och slutsatser 
I resultatet framkommer informanternas olika och gemensamma uppfattningar om kreativitet, 

vad som inte är kreativitet, vilka förutsättningar de upplever är viktiga för kreativitet och vad 

som lett fram till deras uppfattning samt hur uppfattningen påverkar dem och deras 

undervisning i dag. 

5.5.1 Uppfattningar om kreativitet  

I första temat presenteras en bland flera gemensamma uppfattningar om att skapande är kreativt. 

Det som skapas beskrivs både som en idé och- eller fysisk produkt, något som görs själv eller i 

grupp med det gemensamma att det skapas något. Vissa menar att det även ska vara originellt 

för att vara kreativt. Skapande moment beskriver lärarna som musikkompositioner, tolkning 

och improvisation. I andra undertemat framkommer arbete och produktivitet som något kreativt 

vilket styrs av inspiration. Det beskrivs både utifrån deras egna arbeten att möta elevers 

önskemål om lektionsinnehåll och att styra vad eleven måste arbeta med, något som genererar 

kunskap och nya idéer. Vidare framkommer att elevens idérikedom, nyfikenhet, vilja och 

initiativförmåga enligt flera lärare är kreativt och detta styrs av viljan att göra detta. Flexibilitet, 

öppenhet och ett dynamiskt förhållningssätt uppfattas också kreativt av många informanter. 

Kreativa handlingar sker utifrån tidigare kunskap men händer när man som människa försöker 

göra någonting ”nytt” som förändrar och utvecklar sin egen värld.  

5.5.2 Vad är inte kreativt 

Informanterna uppfattar det inte kreativt som när det inte händer något och när man inte vill 

göra något. Det kan också vara när en person inte får skapa och när ramar för lektionsinnehåll 
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är för snäva. Det är inte kreativt när man aldrig ifrågasätter eller inte försöker se utanför det 

givna ramverket. När personer inte heller är öppna för nya idéer eller är anpassningsbar till 

förändringar finns inte en kreativ inställning. En väldigt auktoritär lärare uppfattas skapa dåliga 

förutsättningar för kreativitet och om situationer är väldigt starkt styrda med dåligt samarbete 

mellan människor. Styrande krafter kan också komma via traditioner, som i den klassiska 

traditionen och jazztraditionen där det kan finnas väldigt starka traditioner. Att inte ifrågasätta 

dessa och bara reproducera uppfattas av vissa informanter som inte kreativt. Samtidigt beskrivs 

det viktigt att lära sig traditioner då den kunskapen ses som förutsättning för att kreativa 

process.  

5.5.3 Förutsättningar för kreativitet 

Informanterna hade liknande uppfattningar om förutsättningar för kreativitet. Dessa var bland 

annat trygg lärandemiljö där lärarnas välmående ses som avgörande och en trygg arbetsplats. 

Flera informanter menar att genom att göra eleverna trygga och självständiga kan läraren hålla 

sig mer i bakgrunden och låta elever ta egna initiativ men ett helt fritt spelutrymme oftast 

resulterar i att eleverna inte får någonting gjort. Ett problematiserande språkbruk belystes av 

informanterna som förutsättning för elevernas kreativitet och några informanter belyser god 

stämning i gruppen som förutsättning. Resurser som instrument och IKT är viktiga men 

framförallt hur dessa används och inspirerar eleverna. Tillgång till olika resurser på en skola 

menar informanterna ofta är styrt av ekonomi. Vidare visar resultatet att förutsättningar som 

vilja, glädje, intresse och nyfikenhet kan gynna kreativitet. Glädjen visar sig genom att elever 

tänker positivt och har lust att undersöka. Vidare visar resultatet att informanterna belyser 

noggrannhet och vilja att ta till sig nya lärdomar som förutsättningar. Vilja och motivation 

uppfattas ofta skapas från gruppaktiviteter och möten med andra människor. 

Gruppundervisning kan få kreativiteten att frodas hos elever men viktigt för det är att gruppen 

är sammansvetsad. 

5.5.4 Vad som har lett fram till informanternas uppfattningar 

Informanternas uppfattning om kreativitet har påverkats av deras erfarenheter från musicerande 

och utbildning. Mycket musicerande med andra och att spela inom olika genrer, har påverkat 

deras uppfattning om kreativitet och gjort dem mer kreativa. Att undersöka saker på en djup 

nivå uppfattas också som kreativt. En djupdykning i musiken, beskriver en informant, styrs av 

inre motivation. Bra samarbete i en grupp ses av en informant som roligt och kreativt och när 

samarbetet inte fungerar bra kan det leda till att kreativiteten dör. Mycket tid till skapande 

belyses av en informant som viktigt moment för dennes uppfattning om kreativitet. 

Informanterna menar att de har mött lärare i sin utbildning som både har inspirerat och varit 

exempel på hur de inte vill bli som lärare. En inspirerande och kreativ lärare ses som någon 

som visar olika möjligheter och låter eleven ta egna beslut. Dessa lärare är också beredda att 

aktivt förändra traditionell musik för att skapa en mer kreativ process i musicerandet. 

Informanterna menar att auktoritära lärare som har fokus på att återskapa ideal har bidragit till 

känslor av prestationskrav eller kan trötta ut elever eftersom de inte får möjlighet att uttrycka 

sig kreativt.  

5.5.5 Hur deras bakgrund påverkat deras uppfattningar 

Informanternas utbildning och deras lärare har varit en stor bidragande faktor till hur de själva 

upplever att de vill undervisa. Att få påverka sin egen situation under sin egen utbildning 

kopplas av informanterna till att göra samma sak med sina elever men samtidigt inte utesluta 

moment med grundläggande kunskaper som elever måste få med sig. De typ av lektioner och 

lektionsinnehåll informanterna genomfört under utbildningen har varit viktigt att ta sig an på 

kreativa sätt. Teknikövningar är exempel som kan göras till improvisationsövningar istället för 
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att spela rakt av utan reflektion. Detta menar vissa informanter att de också gör i sin 

undervisning för att eleven då kan skapa egna versioner med egen röst i moment. Att ha övat 

och spelat mycket ensemble på musikhögskola kopplar informanterna till motivation och viljan 

att skapa kreativa situationer vilket informanterna gör själva i sin undervisning samt att skapa 

tydliga mål med eleven. Vissa informanter menar också att deras musicerande utanför 

lärarutbildning och läraryrke påverkar dem att vilja skapa en stark musicerande miljö i 

undervisningen med fokus på konserter och förberedelse samt låta elever vara med och bygga 

upp konserter. 

 

Informanternas uppfattningar om kreativitet har påverkat deras sätt att se på sin egen 

undervisning och även hur de ser på elever. Informanterna försöker aktivt påverka sin 

undervisning genom att vara öppna för förändring och att gå ifrån det traditionella. Detta kan 

göras genom att förhålla sig reflekterande till undervisning och att ställa frågor som utmanar 

traditioner inom musik. Elever ses som individer med olika förutsättningar och det gäller att 

vara uppmärksam på dessa förutsättningar för att kunna nå fram till eleven. Enligt 

informanterna finns kreativitet hos alla elever och det är lärarens uppgift att försöka skapa en 

undervisning som innebär att rätt förutsättningar finns nära till hands. Istället för att lära ut 

kreativitet menar informanterna att med rätt förutsättningar kan läraren locka fram kreativitet 

hos eleven. 

 

Vår slutledning är att det finns vissa gemensamma uppfattningar. Dessa är att bryta sig ur 

etablerade tankemönster, skapa nya idéer eller skapande generellt samt att det är viktigt med 

trygg miljö för att elever ska kunna vara kreativa. Viktigt är också att lärare trivs med sitt yrke 

och mår bra för att kunna skapa en trygg miljö för eleven. Lärarnas utbildning har påverkat dem 

hur de ser på kreativitet. Deras lärare och samspel med andra studenter har varit de viktigaste 

faktorerna till skapandet av deras uppfattning och förhållande till hur kreativitet uppfattas som 

i sin tur påverkar deras syn på undervisning och deras elever som individer.  
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6 Diskussion  
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. De teman som lyfts 

fram berör informanternas uppfattningar av förutsättningar för kreativitet, undervisning för 

kreativitet samt deras uppfattningar om kreativitet. Därefter förs en diskussion över studiens 

valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och värde för yrkesområdet samt behovet 

av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten. 

6.1 Förutsättningar för kreativitet  
I resultatet av föreliggande studien framkommer att kreativitet är någonting som är starkt 

kopplat till förutsättningar. När informanterna berättar om sina uppfattningar om kreativitet 

görs det ofta i anslutning till förutsättningar för kreativitet. Förutsättningar som nämns är bland 

annat motivation, nyfikenhet och flexibilitet. Informanterna nämner också att intresset kan visa 

sig genom att eleven kommer med egna idéer och följer sitt egna musikaliska idéer men en 

förutsättning de inte nämner är fantasi. Robinson (2011) menar att fantasi är grundpelaren i det 

kreativa tänkandet. Kreativitet är en slags förlängning av fantasin och kreativa idéer som 

uppstår genom fantasi ses som kreativa först när idéerna uttrycks och ageras på. Enligt resultatet 

framkommer inte detta vilket blir en intressant motsättning i relation till litteraturen. Det kan 

också diskuteras om fantasi kan ses som en förutsättning eller om det också är ett begrepp likt 

kreativitet som innebär att andra förutsättningar finns närvarande.  

 

Enligt resultatet kan olika förutsättningar gynna elevers förmåga för kreativa processer. 

Informanterna menar att kreativitet kan frodas i en trygg miljö där elever, men även lärare, 

känner att de mår bra. Att läraren mår bra verkar vara en nyckelfaktor för att kunna skapa en 

trygg miljö vilket betyder att läraren får en avgörande roll i elevernas kreativa utveckling. Detta 

kan kopplas till Abdullah och Cramond (2017) som menar att läraren har en betydande roll för 

att skapa en psykologisk trygghet i klassrummet där eleverna känner att de kan ta för sig utan 

rädsla för att ha rätt eller fel. Hendricks et al.  (2014) menar även att lärare kan influera elever 

att bli kreativa genom att skapa en emotionellt trygg lärandemiljö. Resultatet visar att en kreativ 

miljö inte enbart räcker för att en elev ska bli kreativ. I en kreativ miljö finns förutsättningar 

som i sin tur skapar förutsättningar hos elever att till slut kunna producera någonting kreativt. 

Det framhålls i resultatet att resurser i ett klassrum inte heller behöver betyda att en kreativ 

process kommer att ske, utan det är beroende av användandet och elevens syn på vilka 

möjligheter resurserna ger som möjliggör den kreativa processen. Det påvisar att kreativitet är 

något som är beroende av människan och att det är svårt att prata om kreativa miljöer utan att 

ta hänsyn relationen människan och miljön. Det skulle kunna ses som en process där miljön 

med alla dess resurser är en startpunkt, där eleven inspireras av miljön och till sist skapar en 

produkt som bedöms som kreativ. Kopplingar kan göras till Abdullah och Cramond (2017) där 

de pratar om bland annat creative press som ses som förhållandet mellan människan och dess 

miljö, creative person som belyser människan och dess förutsättningar samt creative product 

som är en idé med en påtaglig form. 

 

Vidare beskriver resultatet hur informanternas uppfattningar påverkar deras syn på hur de ser 

på undervisning samt synen på elever. Informanterna ser på elever som enskilda individer med 

olika förutsättningar. Kreativitet är något som finns inom alla elever enligt informanterna och 

de tror att kreativitet kan lockas fram med rätt förutsättningar. Att se alla elever som kreativa 

kan kopplas till Robinson (2011) som menar att kreativitet finns hos alla människor och kan 

övas genom träning av förmågor som är nära sammankopplade med kreativitet. Elevsynen som 

framkommer i resultatet ser Hendricks m.fl. (2014) som ett sätt att gynna kreativitet. De menar 

att med en unik syn kan läraren utforma en undervisning som kan möta elevens intressen vilket 
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gör att mål som sätts kan vara motiverande eftersom eleverna kan relatera till dem. 

Informanterna menar att för att nå fram till elever måste elevers olika förutsättningar 

uppmärksams. Genom att uppmärksamma förutsättningar för att nå fram till elever verkar 

informanterna implicit mena att det finns en vilja att möta elevernas intressen vilket i sin tur 

kan leda till att informanterna bedriver en undervisning som kan vara motiverande för eleven. 

Detta leder tillbaka till Hendricks m.fl. som menar att motivation är en förutsättning för 

kreativitet. Motivationen kan ses som en av de ”rätta” förutsättningarna för att locka fram 

kreativitet hos lärarnas elever.  

6.2 Undervisning för kreativitet 
I resultatet framkommer att samarbete i form av gruppundervisning är ett framgångsrikt 

koncept för att gynna kreativa processer. Med gruppundervisning kan motivation växa hos 

elever dels i mötet med andra elever och i aktiviteter som gruppen gör i ett syfte att bli mer 

sammansvetsade. Linge (2013) menar, likt lärarna i föreliggande studie, att inre motivation 

skapas hos elever när de får samarbeta med varandra och inspireras av andra elevers 

musicerande och agerande. Resultatet visar att en trygg miljö där elever till viss del är 

självständiga i en grupp kan få läraren att släppa kontrollen i undervisningen och låta elever ta 

egna initiativ samt styra undervisningen mer. Att kreativa processer ska uppstå med läraren i 

bakgrunden är dock under förutsättning att elever har lärt sig att bli självständiga och vet hur 

det går tillväga när de ska skapa tillsammans. Detta kan kopplas till Linges idé om scaffolding 

genom att lärare är med och stödjer elever i skapandeprocessen till en första början. Efter en 

viss tid kan lärare bli mindre aktiva och låta eleverna ta mer ansvar över sin kreativa process. 

Elever i en grupp har, som redan nämnts, en fördel i att de kan inspirera varandra till kreativitet 

vilket kan kopplas till att scaffolding inte enbart händer mellan lärare och elev utan också 

mellan elever i gruppen. För att eleverna ska kunna inspirera varandra belyser informanterna 

en god kommunikation mellan såväl lärare och elev som trygg kommunikation mellan eleverna 

i gruppen. Det framhålls att kommunikationen kan ge upphov till problem om den fungerar 

dåligt mellan lärare och elev eftersom det hämmar en kreativ undervisning. Detta berör också 

Schenck (2000) för att möjliggöra kreativ improvisation. Han menar att desto bättre 

kommunikationen är mellan eleverna desto mer obehindrad blir improvisationen. Detta är på 

grund av att en god kommunikation kan leda till mer tillit mellan elever vilket gör att eleverna 

vågar ta för sig mer i musiken. Problem i kommunikationen i en grupp kan kopplas till De Bono 

(1994) som menar att det är till fördel att arbeta individuellt. Informanterna i resultatet motsätter 

sig alltså De Bono eftersom han menar att kreativitet kan frodas bättre i individuella 

sammanhang. Han tar upp problem som innebär att det ofta förekommer i grupper att vissa 

deltagare sitter tysta och lyssnar medan andra deltagare talar på grund av att det inte går att följa 

upp för många tankegångar samtidigt. Det kan också finnas vissa deltagare som är snabba på 

att kritisera förslag. I resultatet framkommer det att vissa informanter uppfattar 

gruppundervisning som en av flera andra förutsättningar för kreativa processer, vilket skapar 

en motsättning mellan resultatet och De Bono som förespråkar individualitet för att arbeta 

kreativt. Dock visar resultatet att lärare ses som ett stöd för att locka fram kreativitet hos elever 

vilket skulle kunna motverka vad De Bono tar upp som nackdelar med gruppundervisning. 

Lärare som använder sig av Scaffolding, likt Linge (2013), kan motverka att elever sitter tysta 

i en grupp.  

 

Resultatet visar olika metoder för att göra undervisningen kreativ. Informanterna använder 

problematiserande språkbruk och ställer frågor. De använder också metoder som att ge vissa 

musikaliska ramar till eleven för att starta igång en kreativ process. Ramar, menar Schenck 

(2000), är ett sätt att möjliggöra kreativ improvisation. Han menar att det är svårt att skapa 

någonting utan några ramar överhuvudtaget vilket även några informanter framhåller i 
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resultatet. Vidare menar han att sätta ramar för att möjliggöra kreativitet kan innebära 

musikaliska gränser för elever, vissa ackord eller ett visst tonmaterial. På liknande sätt 

framkommer det i resultatet att vissa informanter använder musikaliska ramar i sin egen 

undervisning för att möjliggöra kreativitet. Dessa pedagogiska metoder kan ses som 

förutsättningar för att gynna kreativa processer. 

6.3 Uppfattningar om kreativitet och vad som inte är 
kreativt 
Resultatet visar hur informanternas uppfattningar om kreativitet har växt fram. Under 

utbildningar har informanterna varierande upplevelser av att deras lärare kan ha varit 

inspirerande men också hämmande i den kreativa utvecklingen. Resultatet visar att 

informanterna uppfattar kreativa och inspirerande lärare som vägvisare där eleven får ta egna 

beslut. Detta kopplas till Brinkmann (2010) som menar att kreativa lärare ska undervisa för 

kreativitet. Brinkmann menar att sättet att undervisa för kreativitet är genom att hjälpa elever 

att få en översiktlig bild av problem och sedan stötta eleverna i idéskapande för att kunna lösa 

problem. Vidare beskriver Brinkmann att en kreativ musiklärare har både kompetens inom 

spelet och inom det pedagogiska fältet. Betoning läggs i resultatet på de lärare som har bidragit 

till att informanterna har fått uppleva friare ramar i deras utbildning. De lärare informanterna 

upplever som inspirerande har inte kommit med rätt eller fel svar utan har snarare stöttat i 

idéskapandet likt vad Brinkmann menar. Resultatet visar att de lärare som inte har inspirerat 

och snarare hämmat informanterna är de auktoritära lärare som har haft en styrande och 

kunskapsförmedlande undervisning. Detta innebär att flera informanter har haft känslor av 

prestationskrav under utbildningen. Detta är ett vanligt förekommande problem enligt 

Hendricks et al. (2014) som menar att många elever känner press och ångest när lärare sätter 

för höga krav på sina elever. De menar dock att dessa lärare kan vara välmenande i grund och 

botten vilket även skulle kunna sägas om informanternas mindre positiva upplevelser av sina 

lärare. 

 

Hur informanterna uppfattade kreativitet är i föreliggande studie både lika och olika dem 

emellan. Under intervjuerna beskrev de sina uppfattningar om kreativitet utifrån dem själva och 

deras erfarenheter och visioner. Informanterna växlade ofta snabbt mellan att prata om kreativa 

personer utifrån generell benämning som man eller människor och även utifrån elever där deras 

grunduppfattning om kreativitet för de båda grupperna såg vi var lika och ofta densamma. 

Flertalet av informanterna har uttryckt att kreativitet som begrepp är svårt att definiera då det 

upplevs så brett och komplext. Att informanterna upplever det så kan vara starkt försvarbart 

med tanke på att Vygotskij (1995) beskriver kreativitet som en mänsklig aktivitet som skapar 

någonting nytt, oavsett om det är ett ting, en konstruktion av intellektet eller känslan eller en 

konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans inre. Flera liknande begrepp 

om kreativitet används av informanterna men uppfattningen tolkar vi ändå som egna, de är på 

många vis personliga vilket visar sig i resultatet där vissa teman mer eller mindre skapats utifrån 

en eller två informanters uppfattningar. Syftet med studien var inte att finna en allmän 

uppfattning om begreppet då det inte är av intresse och inte heller ligger i den kvalitativa 

forskningens natur. Vissa huvudsakliga kriterier framkom dock i studien. Dessa var nyskapande 

samt viljan till skapande och förändring. Dessa kriterier eller uppfattningar om kreativitet 

summerar det vi tolkat från alla intervjuer och texter. Likt nyskapande framkom originalitet 

som huvudsakligt kriterium för kreativitet i studien av Aish (2014) där 73% av informanterna 

inte uppfattade användbarhet som kriterium för kreativitet. Detta kriterium var något som de 

flesta i vår studie uteslöt eller la lite vikt vid. De flesta informanter pratar om kreativitet både 

kopplat till musikundervisning och till vardagen och andra yrken som snickare och 

kontorsarbete. Kreativitet är något som alltså anses finnas i många andra områden än musik 
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men det beror alltid på “rätt” förutsättningar. I Romina och Anuscas (2010) studie framkommer 

att hela 96% också har denna uppfattning vilket med koppling till denna studies resultat visar 

på en gemensam uppfattning. I Romina och Anuscas studie ställdes även frågan om alla kan 

vara kreativa där de allra flesta (98%) trodde det, precis som alla informanterna i denna studie. 

Informanterna i denna studie nämnde aldrig att vissa människor föds med talang för kreativitet. 

Det var dock inte en fråga vi preciserade men det är ändå värt att nämna. I jämförelse med 

Romina och Anusca var 49% starkt emot detta påstående och 21% av dem höll med vilket 

skiljer sig något från vår studie. 

 

Enligt Vygotskij (2016) beskriver begreppet kreativitet en aktivitet där något nytt skapas, 

oavsett om det är ett ting eller konstruktion av intellektet eller känslan. I en kreativ eller, som 

Vygotskij också beskriver det, kombinatorisk aktivitet kombineras erfarenheter för att fantisera 

fram något som inte resulterar i återskapande av tidigare erfarenheter, intryck eller handlingar. 

Informanternas uppfattning är både lika och olika Vygotskijs beskrivning där vissa informanter 

pratar om att det är kreativt att komma med en idé och skapar något men de flesta tillägger att 

kreativa idéer och handlingar även går ifrån någon typ av ramverk så som en tradition. Idén ska 

alltså kännas ny och bryta sig ur någon tidigare erfarenhet. Falk-Lundqvist (2011) lyfter fram 

att det som driver kreativiteten är ens synliga okunskap, att se bortom de givna ramarna. 

Okunskapen och nyfikenhet är alltså drivkrafter i kreativt lärande. Okunskap som drivkraft är 

inte en beskrivning informanterna i denna studie lyfter fram men däremot drivkraft. Flera 

informanter menar att en kreativ aktivitet elever gör är att vara öppensinnad och flexibel för 

nya förändringar och bakom det står en drivkraft. Detta är i linje med vad Falk-Lundqvist 

beskriver, att det i kreativ problemlösning används nya metoder och oprövade verktyg som 

bygger upp människors befintliga lekfullhet och experimentlust. Dock kan detta behöva lockas 

fram enligt informanterna. Falk-Lundqvist beskriver även att för att lösa ett problem eller 

förändra något så används oprövade idéer eller fysiska ting, alltså något nytt för personen att 

hantera. För att vara villig att göra det måste det finnas experimentlust, det vill säga som vissa 

av informanterna benämner som att vara öppensinnad och flexibel mot det som kommer till en 

både inifrån en själv i form av idéer och påverkan utifrån. Enligt både Falk-Lundqvist och 

många av informanterna är det kreativt att både ta in något nytt, det vill säga vara öppensinnad 

för något okänt och i sin tur även ge eller skapa något som kan ge upphov till nya bilder och 

värdeförändringar. Falk-Lundqvist pratar även om kreativitet och fantasi som något naturligt 

hos människor. Hos vissa av informanterna kan det ibland vara svårt att avgöra om de liksom 

Falk-Lundqvist ser kreativitet som en hos alla inneboende mänsklig egenskap. Det kan verka 

som samma lärare ibland uppfattar kreativitet likt en personlighet som vill lösa problem, 

påverka och förändra, och som oavsett om kringliggande omständigheterna är motsägelsefulla 

vill göra och skapa kreativa handlingar.  

 

I resultatet framkommer det uppfattningar om vad informanterna inte tycker är kreativt. 

Reproducering av kunskap, något automatiskt och att befinna sig i ett snävt ramverk utan någon 

vilja att skapa något nytt är några exempel som lärarna tar upp. Det statiska övandet beskrivs 

som viktigt för att öva upp vissa grundläggande musikaliska kunskaper som informanterna 

menar behövs för att kunna uttrycka sig kreativt. Informanterna belyser den 

internaliseringsprocess som Linge (2013) pratar om i sin avhandling. Linge menar att 

internaliseringsprocessen kan ses som ett ”tragglande” av kunskap som därefter kan leda till 

kreativitet, det vill säga, att övandet i sig kan ses som icke-kreativt men att kunskapen som 

internaliseras kan användas på kreativa sätt. Enligt Wasling (2018) kan dessa kunskaper som 

resultatet belyser ses som övning av Jag vet att-minnet som är information och faktakunskaper 

samt jag vet hur-minnet som i lärarnas fall skulle kunna handla om motoriska övningar eller att 

lära sig spela olika ackord. De båda minnena är enligt Wasling kreativitetens råmaterial. 
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Informanterna i föreliggande studie talade oftast om kreativitet med koppling till deras elever. 

I och med att deras flesta elever är väldigt unga ställer de ofta inte höga krav på vad som är 

kreativt. Informanterna verkar inte förvänta sig att deras elever ska kunna skapa originella och 

nyskapande produkter som också alltid är användbara. Många informanter har mer beskrivit 

kreativa elever via de som visar vilja att komma med nyskapande idéer och att det ofta verkar 

räcka. Informanternas syn skulle kunna jämföras med det Brinkmann (2010) beskriver, den 

vardagliga kreativiteten, ”little c”, vilket i kreativitetsspektrumet är motpol till ”big C” som 

beskriver stora innovationer inom musik så som Bach eller Beethoven. Brinkman menar att 

dessa två förhållningssätt skulle kunna tas hänsyn till inom musikpedagogik. Nämnvärt är att 

utveckla hur informanterna angriper frågan om vad som är kreativa och inte kreativa elever. 

Dessa frågor upplever vi svaras på med uppfattningen att vissa elever faktiskt är kreativa och 

andra inte, likt personlighetsdrag eller kunskaper. Om informanterna starkt uppfattade att alla 

kan bli kreativa kanske de “borde” svarat med något i stil med att “en person som inte är kreativ 

är den som ännu inte lärt sig eller med rätt verktyg fått chansen att utveckla sin kreativitet”. En 

av sju informanter beskrev det dock ungefär på detta sätt. I studien gjord av Aish (2014) 

framkom att 49% av informanterna ansåg att kreativitet kan bli lärt och 77% att kreativitet kan 

utvecklas i klassrummet. I denna studie kan det upplevas svårt att uppfatta hur informanterna 

tar ställning i denna fråga.  

6.4 Metoddiskussion 
Metoden i föreliggande studie utgjordes av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi 

upplevde själva intervjuandet som en lärprocess där vi utvecklades genom att vi blev mer 

följsamma och ställde mer relevanta följdfrågor i slutet av processen. En nackdel är att vi var 

oerfarna i början av intervjuprocessen vilket kan ha lett till att innehållet i intervjuerna kan ha 

negativt. Det kan ha funnits mer information om uppfattningar av kreativitet som vi inte 

lyckades komma åt på grund av att vi inte var vana vid intervjusituationen från första början. 

Vi upplevde att den semistrukturerade metoden var till fördel eftersom frågorna möjliggjorde 

informantens reflektion över ämnesområdet, vilket gav en unik bild av varje informants 

uppfattning. Enligt Kvale och Brinkman (2014) kan kvalitativa intervjuer ses som ett hantverk 

där intervjuaren lär sig genom utförandet. Det Kvale och Brinkman menar ligger i linje med 

vår upplevelse av intervjuprocessen.  

 

I intervjuerna användes en intervjuguide som var utformad för att kunna ge en tydlig bild av 

lärares uppfattningar om kreativitet och hur dessa uppfattningar har vuxit fram. Intervjuguiden 

var semistrukturerad vilket gjorde att utrymme för reflektion fanns att tillgå. Enligt Trost (2010) 

är det viktigt att vara följsam under en intervju och följa informantens tråd samt att vara beredd 

på att ställa frågorna i olika ordning. Eftersom vi undersökte informanternas uppfattningar var 

vi medvetna om att följsamhet var viktigt. Informanterna ombads i vissa frågor från 

intervjuguiden att reflektera över hur deras utbildning har sett ut i relation till kreativitet, vilket 

gjorde att krav ställdes på informanten att försöka minnas sina erfarenheter. Vi upplevde det 

viktigt att vara lyhörda och följsamma för att kunna ställa passande och intressanta följdfrågor. 

 

Den hermeneutiska cirkeln som analysmetod var ett verktyg som gjorde att vi kunde tolka 

empirin från del till helhet. Ödman (2007) menar att det är viktigt att förhålla sig till tolkningar 

som stämmer överens med helhetsbilden och de tolkningar som inte stämmer överens. Genom 

att vara tydliga att förhålla oss till syfte och forskningsfrågor under hela processen av 

tolkningsarbetet har relativt få teman förkastats. I transkriptionerna framkommer det att vissa 

saker informanterna berättade gick ifrån intresseområdet även fast vi under intervjuerna 

upplevde att vi försökte leda tillbaka informanterna till det som var relevant för studien. Det 
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var dock först vid tolkningsprocessen av transkriptionerna vi märkte att vissa, ibland enskilda 

händelser, inte var relevanta för ämnet oavsett flera genomläsningar. Vi upplevde dock att de 

delar vi tolkade som relevanta i transkriptionen utvecklade helhetsbilden om uppfattningar av 

kreativitet.  

 

Urvalet av informanterna genomfördes i enlighet med vad Bryman (2018) kallar för ett 

målinriktat urval. Eftersom urvalet gjordes som ett aktivt val påverkades resultatet utifrån valet. 

Flera av informanterna är olika gamla och har olika mycket erfarenhet av undervisning och 

elever, vilket kan ha en inverkan på hur mycket tid de har hunnit reflektera kring kreativitet. 

Tankar har uppstått kring hur det skulle ha sett ut med ett mer homogent urval av informanter. 

Urvalet hade kunnat bestå av enbart äldre och erfarna lärare som har spenderat mer tid med 

undervisning och utforskande av kreativa metoder eller en grupp med nyexaminerade lärare för 

att eventuellt få ut ett annat resultat. Att göra ett målinriktat urval var till fördel för oss eftersom 

vi ville ha en spridd bild av uppfattningar om kreativitet. Vi intervjuade åtta stycken informanter 

varav en intervju blev ett bortfall. På grund av ett problem med zoomen, och utan inspelning 

som uppbackning, blev bara små stycken av intervjun inspelad vilket gjorde det svårt att skapa 

ett sammanhang. Detta kan ha påverkat resultatet genom att vi inte fick en lika riklig bild av 

olika lärares uppfattningar om kreativitet. En fördel var att vi var två forskare som gjorde olika 

intervjuer vilket resulterade i att vi ändå kunde få en relativt stor mängd empiri som vi bedömde 

skulle räcka för att skriva ett utförligt resultat. Eftersom intervjun som blev ett bortfall var den 

första intervjun blev vi uppmärksamma på att backa upp resterande intervjuer för att säkra 

empirin. 

6.5 Arbetets betydelse  
Föreliggande studie har gett oss in inblick i hur andra lärare uppfattar kreativitet och den har 

även gett oss tankar och inspiration till hur vi själva kan förhålla oss till kreativitet i 

undervisning. Saker som vi börjat tänka på är exempelvis betydelsen av divergent tänkande, 

improvisation, hur miljön ser ut samt vilka förutsättningar som samverkar för att gynna 

kreativitet. Dessa tankar har breddat vår uppfattning om kreativitet och blir värdefulla att ta 

med oss i vår framtida undervisning. Så som mötet med informanterna har gett oss en breddad 

uppfattning om kreativitet i musikundervisning har även fördjupning av tidigare forskning gett 

oss en tydligare bild om begreppet. Vi tror att denna studie är intressant för musiklärarstudenter 

och även musiklärare som vill undersöka sin egen och andras uppfattningar om kreativitet.  

 

Förhoppningsvis kan studien ge ett bidrag till forskningsfältet beträffande kreativitet i 

musikundervisning på kulturskola. Om en skolledning vill skapa en kreativ miljö kan denna 

studie ge en inblick i hur olika lärare uppfattar begreppet kreativitet. Precis som många andra 

områden av undervisning påverkar även lärares uppfattningar om kreativitet innehållet i 

musikundervisning. På samma sätt kan studien ge en inblick i vad vissa lärare upplever som 

viktiga förutsättningar för att ha möjlighet att utveckla en kreativ undervisning både när det 

gäller olika ramfaktorer men kanske viktigare, vilken inställning som behövs för att skapa en 

kreativ miljö. Det har visat sig att informanterna har inställningen att kreativitet är något som 

finns hos alla människor men kan behöva lockas fram. Med vissa elever kan det vara svårare 

men med hjälp av bra anpassad undervisning som gynnar kreativitet är det alltid en möjlighet. 

6.6 Fortsatt forskning 
En fortsatt studie skulle kunna vara en experimentell longitudinell studie med en 

experimentgrupp som utsätts för en förändring i musikundervisning och en kontrollgrupp som 

fortsätter med ordinarie undervisning. Detta skulle kunna göras med två orkestrar på en 

kulturskola där experimentgruppen får undervisning med betydligt mer moment där de tränas i 
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kreativa processer och den andra orkestern fortsätter med ordinarie undervisning. Genom 

intervjuer skulle frågor ställas till eleverna som försöker få fram vad de i båda grupperna tycker 

om undervisningen med fokus på glädje till orkesterspel. Intressant vore att göra en studie där 

hjärnaktivitet mäts hos musiker som spelar musik efter noter och improviserar efter en 

kompmall. Detta skulle kunna göras med sex personer sammanlagt där tre spelar efter noter och 

tre improviserar. Syftet skulle vara att undersöka vilka skillnader och likheter i hjärnaktivitet 

som det möjligen finns mellan de två grupperna och jämföra det med tidigare forskning om vad 

som händer i hjärnan vid kreativa processer. En fortsatt studie skulle även kunna vara att 

undersöka grundskolors organisation angående det fokus och den plats kreativitet har i 

undervisning. Detta skulle kunna göras via intervjuer med rektorer och lärare för att få fram om 

de tycker det är viktigt eller inte och varför de tycker som de gör. Det skulle genom en sådan 

studie möjligen gå att undersöka vad de gör för att skapa en mer kreativ skolmiljö för både 

elever och lärare. 

   

Fortsatt intressant forskning inom området skulle vara att göra en liknande studie om lärares 

uppfattningar av kreativitet men med fler informanter på kulturskolor runt om i landet. I en 

sådan studie skulle det vara intressant att blanda kvalitativa intervjuer med kvantitativa 

enkätundersökningar för att samla in data. På detta sätt kanske det skulle gå att till en viss mån 

kartlägga vilka uppfattningar som hålls runt om i landet och genom det nyansera det 

musikpedagogiska fältet när det gäller undervisning som gynnar kreativitet. Det skulle också 

vara intressant att se hur uppfattningar om kreativitet ser ut på Sveriges musikhögskolor. En 

sådan studie skulle kunna göras som en kvalitativ forskningsstudie med en jämförande design 

där forskaren undersöker musikhögskolelärares uppfattningar om kreativitet i förhållande till 

olika genrer. Genom denna studie skulle det vara möjligt att undersöka om det finns skillnader 

i uppfattningar om kreativitet för en jazzlärare och en klassisk lärare samt lärare i folkmusik. I 

föreliggande studie går det att se tendenser till att kreativitet kan uttrycka sig olika beroende på 

genre. I föreliggande studie har kulturskolelärares uppfattningar om kreativitet undersökts. 

Studien har till liten grad berört känslor kring kreativitet och även utelämnat ett elevperspektiv. 

Det skulle vara intressant att undersöka elevers syn på kreativitet utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv men mer utifrån hur de upplever kreativitet och hur det känns när de är kreativa. 

Detta skulle kunna bidra till att forskaren eventuellt synliggör olika moment i 

musikundervisning där elever känner sig speciellt kreativa och vilka metoder som inte gynnar 

den kreativa känslan hos elever.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide  
 

Information till informant: Svaren kommer vara anonyma. Informanten behöver inte 

försvara sina ståndpunkter, kan avbryta när som helst och det är bara vi som kommer 

lyssna på inspelningen. 

 

Syftet med studien är att studera några instrumentallärare inom kulturskolor angående 

kreativitet i instrumentalundervisning.  

 

1. Hur uppfattar instrumentallärare på några kulturskolor kreativitet? 

2. Varför dessa uppfattningar ur ett då nu och framtidsperspektiv? 

 

● Hur uppfattar du kreativitet?  

● Vad är inte kreativitet? 

● Kan du beskriva vilken plats kreativitet har fått ta och hur det har sett ut i din utbildning? 

Hur tror du att detta har format dig idag? Hur tror du att det påverkar din undervisning? 

● Hur skulle du beskriva en kreativ elev? (Inte kreativ elev?) 

● Vilka förutsättningar behövs för att skapa en miljö där elever kan vara kreativa?  

● Hur uttrycker sig kreativitet för dig i instrumentalundervisning? (metoder, moment, 

pedagogik, genre)  
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Bilaga 2 Mail till kulturskola 

 
Hej,  
Jag och min studiekollega är intresserade av att göra 8 intervjuer med olika 
instrumentallärare. Dessa intervjuer är inför vårt sista självständiga arbete som 
kommer handla om det spännande ämnet kreativitet. Vi vill hålla ungefär 45-60 
minuters individuella intervjuer med olika instrumentallärare och prata om kreativitet 
och hur det uppfattas. Vi skulle vara otroligt tacksamma, och tycker det skulle vara 
väldigt roligt, om det finns några lärare som vill ställa upp. Vi är väldigt flexibla med när 
vi kan genomföra dessa intervjuer, dock behöver vi göra detta innan v.15.  
 
Hoppas vi ses :)  
 
Mvh 
Mattias Lund och David Mattsson 
Musikhögskolan Ingesund 
 


