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Abstract
The study deals with creative music making in the compulsory comprehensive school’s music
instruction. This is an educational effort and is carried out within the framework for the research area
Educational work. The objective is, in investigations, steering documents, and teaching material, from
1945 and onwards, as well as through observations of classroom practice today, to describe the
discourse about creative music making in music in the Swedish compulsory comprehensive school,
and discuss its importance for the field of music and music instruction. The problem area encompasses
questions about how generation of knowledge and practice is regulated in the instruction. The
empirical material in form of transcriptions from interviews with teachers and students, as well as field
notes and recordings from classroom observations together with general texts compose the inter-textual
chains that form the discourse about creative music making.
The study has a historical beginning inspired by Michel Foucaults’ discourse concept. The regulating
and normalizing procedures are used as analytical tools that create the discourse. The study puts in
focus the recommended practices in the cited texts. The qualitative differences and similarities,
continuities and discontinuities are sought, as well as the definitions and categorizing that is done in
the texts. Information which is repeated in several sources, and deviates or breaks with frequently
occurring content in the texts is noted. “Creative music making” has been categorized in relation to the
individual, socially and in musical contexts. Analysis has been carried out as change over time related
to the subject of music and from creative music making’s suggested goals and functions. Access to
current school practice has been made through observations and interviews with teachers and students
during lessons that contain creative music making activities as well as analyses of these in relation to
the texts. In the analysis work, keywords are sought that provide a foundation for categorizing the
material. With the establishment of the discourse a descriptive analysis about the remarks that have
been registered is made. The classroom studies were carried out at 4 different schools where the four
teachers who have been followed were interviewed. Shorter interviews were made with some of their
colleagues and with those students, whose work has been followed.
The result shows that the power which is exercised in the discourse affects both planning and
organization of music instruction, like choice of content and work forms. In the discourse the
categories freedom as recreation, creating music making as a we can and you can, the classroom as a
musical practice room for the individual and social cultivation, contemporary culture orienting and to
play is to create are constructed. The discourse about creating in music instruction functions as a tool
for the changes in school that prepares the compulsory comprehensive school’s actualization. The
reform and learning by doing ideas together with ideas about aesthetics and social cultivation of the
individual towards democracy, and an active participation in society and cultural life is a part of the
discourse. Today, this makes up the structural elements in the description of creative music making.
The musical style and genre appears to be important as musical frames in the creative music making
activities but also for the working methods and contents. In the discussion, the discourse on creative
music making is linked to the larger space that ensemble music making has received in music
instruction. Creative music making’s culture-oriented functions are linked to music as important
phenomenon for the individual and society.
Keywords: creative music making, discourse, music instruction, educational work, school, history of
education, creativity, aesthetics, popular music, youth
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Förord
Det är länge sedan Brotheredme och Rattlers satt i källaren i mina föräldrars hus
i Västerås och skrev låtar som vi sedan tillsammans spelade in på vår
rullbandspelare och ibland uppträdde med på skolans morgonsamlingar.
Repetitionerna med Kören med Stören på Bryggargården i Västerås och
spelningarna vi gjorde minns jag med stor glädje. Det är kanske de
erfarenheterna som gör att jag känner igen mig själv i engagemanget i musiken
hos eleverna och lärarna i den klassrumsstudie som ingår i denna avhandling.
Jag vill därför först rikta ett tack till er lärare och elever som svarat på mina
frågor och låtit mig vara med under era lektioner. Ni har delat med er av er
kunskap och dessutom givit mig många stunder av fina musikaliska upplevelser!
Det är många som har bidragit till att min avhandling nu är klar. Mina
handledare intar en särskild plats bland dem. Jag vill tacka min
huvudhandledare, professor Åsa Bergenheim, för kloka, konstruktiva och
inspirerande inpass och uppmuntrande ord på vägen, och min biträdande
handledare, universitetslektor Hans Örtegren, som alltid haft värdefulla
synpunkter att ge. Ett tack också till professor Gun Malmgren som handledde
mig under mina första irrande år som doktorand.
Vidare vill jag tacka alla doktorandkollegor och lärare på forskarutbildningen
som bidrog till den goda stämningen vid seminarierna och de givande
diskussionerna. De gjorde min tillvaro som forskarstuderande lättare. Tack också
till alla kamrater på institutionen som stött mig på olika sätt under årens lopp.
Slutligen vill jag tacka mina kollegor inom det internationella nätverket Ar-Ge
Nord för inspirerande samtal om musik och musikundervisning.

Umeå i oktober 2007
Tommy Strandberg
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Inledning
En grupp elever i årskurs nio håller på att repetera en låt. Rummet de befinner
sig i är litet och en stor del av utrymmet upptas av den utrustning de använder.
Den består av förstärkare, högtalare och mixerbord förutom de instrument de
använder. På golvet ringlar mikrofon- och högtalarkablar intrasslade med
kablarna från olika klaviaturinstrument och ett el-piano. De spelar i en sorts
sentida punkstil en låt de gjort själva i gruppen. Trummisen spelar febrilt och
basisten öser på med raka grundtoner tillsammans med gitarristernas upprepade
byten mellan två ackord. Ljudvolymen är rätt hög och sångerskan tar i ordentligt
bakom mikrofonen. Det är svårt att höra texten i larmet men i refrängen upprepas
något som låter som I hate you, I hate you, I hate you and everything you do.
Tjejerna vid syntarna svarar konstaterande We hate, we hate, we hate you.
Gruppen håller på att öva slutet på låten och det är problem att få det sista slaget
att sitta. De tar om refrängen gång efter gång och gör ändringar i arrangemanget
för att få det att fungera men blir inte riktigt nöjda med resultatet. Stämningen är
ibland irriterad men medlemmarna i gruppen arbetar koncentrerat. De skall spela
låten på en konsert om två veckor och har inte mycket tid på sig att få allt på
plats.
Scenen skulle kunna vara hämtad från ett källarbands replokaler, på en
fritidsgård eller i något studieförbunds lokaler, men utspelas i ett klassrum vid
mitten av nittiotalet. Jag minns den väl, framför allt för att gruppen utstrålade en
sådan energi och närvaro i musiken, men också för handledningssamtalet efter
lektionen. Det var den handledande musiklärarens och den lärarstuderandes
inlägg och diskussionen dem emellan under det uppföljande samtalet som väckte
mitt intresse. Lärarstuderanden menade å ena sidan att elevernas eget skapande
var det viktigaste i hans syn på ämnet och att allt han ville göra i klassrummet
utgick från det. Handledaren å andra sidan menade att lektionen vi varit med om
och det projekt den ingick i egentligen inte varit särskilt skapande. Eleverna hade
visserligen nästan själva gjort låten och så långt som möjligt kopierat en
musikstil, men resultatet … ? Och vad kan man skapa om man inte kan så
mycket om musik eller kan spela riktigt? Eleverna skall ju lära sig något också.
Om man som lärare försöker ge eleverna en sådan grund, hur skall man då hinna
med allt annat som skall göras? Den studerande hävdade envist att allt eleverna
gjort var skapande och att allt annat också kunde göras skapande.
När medlemmarna i elevgruppen gjorde sin låt strävade de förmodligen efter att
resultatet skulle låta som någon musikalisk förebild de kunde enas om. De hade
förmodligen, som de flesta ungdomar, ägnat stor tid av sin fritid åt att lyssna på
olika sorters musik och se musik framföras i olika medier. De hade förmodligen
också egna kunskaper och erfarenheter av en mängd olika stilar och genrer och
11

värderade dem olika. Antagligen hade de även vissa föreställningar om hur
musik skapas. Mitt intryck av dem var att eleverna var engagerade i sin uppgift
och att de upplevde det de gjorde som meningsfullt och intressant.
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1 Bakgrund, syfte och forskningsfrågor
Klassrumsscenen kan stå som exempel på något som sker i många musiksalar i
Sverige. Den visar på många ungdomars, och lärares med för den delen,
engagemang för musik. Mina minnen från handledningssituationen ovan får
belysa betydelsen av att föreställningar om ett visst undervisningsinnehåll och
om undervisning har konsekvenser för såväl elever som lärare.
Jag har använt mig av exemplet för att ge en bakgrund till några av de frågor
som jag ställde mig, frågor som jag ofta har anledning att anknyta till i mitt yrke
som lärare inom lärarutbildningarna. De rörde sig om musikämnets innehåll och
aktiviteter och lärares och elevers föreställningar om ämnet. De handlade även
om värderingar och bedömningar av undervisning och elevers aktiviteter och
lärande. Diskussionen mellan handledaren och den lärarstuderande fokuserade
skapandet i musiken som en del av undervisningen i ämnet. Den kom att beröra
skapandets syften och mål och dess funktioner, vad som väljs som innehåll i
undervisningen och på vilka grunder det sker. En del av diskussionen som
redovisats här visar att begreppet uppfattades på olika sätt.
Exemplet tyder på att skillnader mellan fritidens och skolans musik delvis håller
på att suddas ut. Utanför skolan har under de senaste decennierna stora
förändringar inom medier och kommunikation med den tekniska utvecklingen
ägt rum som påverkar samhälls- och kulturliv och förutsättningarna för
musikskapande.

1.1 Förändringar utanför och i skolan
Att göra musik, att spela och sjunga tillsammans, är idag viktiga fritidsintressen
för många ungdomar. Flera av dem intresserar sig för olika stilar inom heavy
metal och annan gitarrbaserad musik. Även techno och rap, där modern
musikteknik erbjuder ett delvis annorlunda instrumentarium i form av digitala
instrument, är stilar inom vilka ungdomar själva gör sin egen musik.
Med ny digital teknik är det också möjligt att för en relativt låg kostnad bygga
upp en hemstudio, där egen musik med tekniskt hög kvalité kan göras.
Produktionsvillkoren för musik har kraftigt förändrats med den digitala
utvecklingen de senaste tjugo åren. Färdiga ljud och rytmer kan också köpas på
CD eller laddas ner gratis med vars hjälp enklare kompositioner går att
producera. Många ungdomars datorvana och förekomsten av datorer i hemmen
underlättar sådant musikskapande. Idag kan ungdomar också göra sina egna låtar
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offentliga på Internet. Produktionsmöjligheterna har förändrats med
teknikutvecklingen som framför allt under de senaste tjugofem åren givit nya
instrument för skapandet i form av digitala redskap.
Musik har stor betydelse i ungdomars fritid.1 Musik är också en viktig del i olika
ungdomskulturer och i olika medier där musik och musikskapande behandlas på
olika sätt. Det har hävdats att en stor del av allt musiklärande idag sker utanför
skolan (Folkestad, 1998, s. 99). Ungdomarnas användning av musik, datorer och
ny teknik har inneburit förändrade villkor för alla slags musikaktiviteter. Många
av de elever läraren möter i klassrummet är kunniga i musik och intresserade av
den. Möjligheterna till, och förutsättningarna för musikskapande, är alltså
väsentligt förändrade, också i skolan.
Tillgången på ett koncentrerat utbud av musik har ökat drastiskt. Från 50- och
60-talens mer reglerade utbud och begränsade teknik ger dagens utbud i det
närmaste oöverskådliga möjligheter. Den musikintresserade har möjligheter
komma i kontakt med snart sagt alla länders radio- och TV-sändningar. Med
hjälp av betalkanaler och parabolantenner finns idag möjligheter att ta emot flera
TV-kanaler som sänder musik och program om musik dygnet runt. Rösterna om
musik och skapande har således blivit fler och med det betydelse- och
tolkningsmöjligheterna. Fler möjligheter till varierade former av elevers eget
skapande har öppnats med utvecklingen inom media och teknik.
”Skapande” kan karaktäriseras som ett honnörsord för positivt laddade
egenskaper
och
färdigheter
som
exempelvis
uppfinningsförmåga,
problemlösningsförmåga, flexibilitet, originalitet.2 Färdigheter och förmågor
1

Enligt Nilssons studie av ungdomars fritid (1998) lyssnar 98 % av ungdomarna på musik varje vecka eller
oftare. Det gör att musik är den aktivitet som flest ungdomar i 13-25 årsåldern uppger att de sysselsätter sig med,
tätt följt av TV- och videotittande. Dessa aktiviteter är oberoende av huruvida det är pojkar eller flickor som
svarat. De följs av bok- eller tidningsläsande och att vara hemma med familjen, att vara med kamrater i hemmet
eller tillsammans med pojk- eller flickvän. Svenskt musikliv verkar välmående och ungdomars musikintresse
stort att döma av rapporten från ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (Ds 1999:28). Enligt den
finns det år 1998 cirka 400.000 personer som sjunger i kör i Sverige. Cirka 340 000 elever spelar instrument eller
sjunger i kommunal musikskola eller kulturskola, medan 40.000 står i kö för att få börja. Sverige har en hög
allmän musikbildning och kunskaper i notläsning rapporteras som högst i världen. Sverige ligger på tredje plats i
världen efter USA och Storbritannien vad gäller musikexport per capita. Den svenska skivförsäljningen utgör
ungefär en procent av världsmarknaden, vilket gör Sverige till en av de 15 största marknaderna i världen. På flera
orter i landet finns inspelningsstudior och mindre skivbolag, cirka 100-150 stycken, de flesta små och
oberoende. Tillsammans ger de ut ca 15.000 nya titlar per år. Lilliestam (1998, s. 143) uppger att inom
bildningsförbunden gavs läsåret 1994/95 25.600 studiecirklar med musik som ämne.
2
Vid en sökning den 23/2 2006 på Google av ordet Skapande gavs nära 618.000 träffar Skapande kombineras i
flera fall i texterna med en mängd skilda aktiviteter och företeelser. Exempel på sådana var Skapande följt av
preciseringarna pedagogik, skrivande, skrivprocess, matematik, kemi, bransch, verkstad, yrken, människa/or,
kraft, möten, samspel, gemenskap, verksamhet, vetande, trädgård, och skapande liv samt den skapande
generationen. Skapande associeras med kreativitet och produktion, med människans natur och hennes kulturer.
Begreppet uppfattas enligt min översiktliga läsning som ett positivt laddat ord inom en mängd olika individuella,
samhälleliga och kulturella verksamheter. En sökning på Skapande med tillägget Skola gav 175.000 träffar och
Skapande plus ordet Musik 171.000. Kombinationen Skapande Skola Musik gav 71.000 och en översiktlig
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som att kreativt kunna hantera nya situationer, samarbeta, realisera idéer och
tänka nytt, verkar vara viktiga inom flera yrkesområden. De efterfrågas i
platsannonser och antas kunna utvecklas i fortbildning och kurser för
medarbetare i företag och institutioner. Dessa färdigheter och förmågor relateras
ofta till behov som uppstår med samhällsförändringar. Också för skolan är
sådana mål centrala. Lärarutbildningskommittén (SOU 1992:94) hänvisar just till
arbetslivets krav och samhällets förändringar som motiv för en lärarutbildning
där de studerande förbereds för centrala inslag i skolans arbete. Fantasi och
skapande skall ge grund för elevernas kreativitet och kommunikativa förmågor
(ibid., s, 55 f). Konst och kultur har också blivit ett regionalpolitiskt medel för
utveckling och tillväxt av regional och, i förlängningen, nationell ekonomi. Inom
dessa områden ses människors skapande förmågor som viktiga för
samhällsutvecklingen (Marner, 2005, s. 71).
Tidigare styrdokuments mer precisa och detaljrika skrivningar om skapandets
innehåll och metoder har ersatts av kortare texter. I den decentraliserade skolan
skall lärare tillsammans med eleverna tolka läroplanens mål och besluta om
undervisningens innehåll och arbetssätt. Läraren som är bärare av huvudansvaret
för undervisningens utformning och innehåll i klassrummet, är också delaktig i
att utforma de lokala kursplanerna och betygskriterierna i musik för skolan.
Förståelser av musikskapande har därmed blivit än mer viktiga. Detta gör det
angeläget att närmare studera vad musikskapandet kan representera och hur
dessa representationer skapas och kan ges uttryck i klassrummet.

1.2 Valet av ämne och forskningsfrågor
Vägarna in i det projekt det innebär att skriva en avhandling kan vara många.
Intresse för området och en vilja att veta mer om det är nog en förutsättning. För
min del har situationer som den jag beskrev i mitt inledande exempel utgjort en
del av de erfarenheter som fått mig att särskilt intressera mig för skapandet i
skolan. När jag var lärarstuderande i Piteå och Umeå under slutet av 70-talet
arbetade vi skapande i rytmik och musikteori i elevgrupperna. Vi gjorde egen
musik på fritiden och förmodligen diskuterade vi vid något tillfälle begreppet
skapande i samband med förslagen till ny läroplan för grundskolan och den nya

granskning av de 150 första alternativen visade sig, liksom resultaten från de tidigare tilläggen, beröra flera
områden. Huvudsakligen hörde de dock samman med kursplaner, målbeskrivningar och betygskriterier för
studieförbund, förskolor, skolor och högre utbildningar, fortbildningskurser samt olika typer av
projektbeskrivningar och profileringar av undervisning. Vid en förnyad sökning 2007 09 01 gav ordet Skapande
3.850.000, Skapande med tillägget Skola 914.000, Skapande Musik 650.000 och Skapande Skola Musik 291.000
träffar. Vad det drygt fyra gånger högre talet för antal träffar för det sist nämnda alternativet beror på kan jag inte
säkert yttra mig om, men siffran indikerar möjligen en ökande användning av orden i texter som har med
skapande musik och utbildning att göra.
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Lgr 80. Som lärare och lärarutbildare har jag mött det i kursplaner och läromedel
som ett honnörsord för undervisning i musik.
Viktigt för valet av område och frågeställningar för min avhandling har varit
internationella utbyten och möten med andra undervisningstraditioner och
förutsättningar. Möten med kollegor inom Ar-Ge Nord har många gånger
ifrågasatt och problematiserat mina föreställningar om musikundervisning och
lärarutbildning och dess villkor.3 Tillsammans med en kollega studerade jag
skillnader mellan lärarstuderandes i England och Sverige uppfattningar av
skapande (eng. composing). Resultatet innebar att vi inom Institutionen för
estetiska ämnen började diskutera förändringar av kursinnehåll i musikkurserna
och utarbetade en fristående kurs kallad ”Skapande musik”. I min D-uppsats i
musikpedagogik undersökte jag de studerandes uppfattningar av skapande där
jag utgick från deras beskrivningar av kompositoriska processer när de gjorde
egna låtar (Strandberg, 2000a).4
Under min forskarutbildning kom jag i kontakt med Michel Foucaults arbeten
och hans teorier om hur diskurser formar våra sätt att förstå omvärlden och vår
kultur. Efterhand förstod jag hur de kunde hjälpa mig att ge mina tidigare frågor
teoretiskt inramade svar. Jag kunde se musikundervisning, musik, musicerande,
musikskapande och musikanvändning som former av dikursiva aktiviteter med
olika funktioner, procedurer och resultat i olika kulturer och tider. Vilken musik
som görs, hur den görs, var, när och hur den används och mottas blev beroende
av diskurser om vad musik och musikundervisning kunde vara. De funktioner
musiken och musikundervisningen ges, inte bara i samhället i stort utan även
inom de institutionella ramar skolan utgör kunde studeras med hjälp av de
verktyg Foucault tillhandahöll. Diskurser om skapande i musik, lärde jag mig,
sätter ramar för möjligheter. De påverkar vad läraren och musikern, eleven, gör
genom att stödja viss verksamhet och utesluta annan och formar på så vis det
som kan ske i exempelvis en undervisningssituation. De bidrar alltså till att
skapa en del av det handlingsutrymme som ges för pedagogen och eleverna i
klassrummet, vilket också gör det motiverat att undersöka dem. I
undervisningssammanhang är sådana diskurser intressanta också därför att
musicerande och olika användningssätt av musik förknippas med kunskaper och
lärande.

3

ArGe Nord (Internationale Arbeitsgemeinschaft MUSIKPÄDAGOGIK für die nördlichen Länder Europas) är
en nordeuropeisk arbetsgrupp av lärarutbildare som ger internationella kurser för lärarstuderanden och för
musikpedagogiska diskussioner om musikutbildning.
4
Redovisningar från den kursen finns även dokumenterade i form av inspelningar av de studerandes
kompositioner på CD och i form av en kortare rapport där sammanställningar av de studerandes beskrivningar av
några av de låtar som gjordes under en av kurserna (Strandberg, 2000b).
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Ämnesområdet är således skapande i den obligatoriska skolans
musikundervisning. Studien har en musikpedagogisk ansats.5 Den görs inom
ramen för forskningsområdet pedagogiskt arbete, ett område inom vilket
studierna inriktas mot den pedagogiska yrkesverksamhetens teorier och praktik.
Forskningens närhet till den pedagogiska praktiken, till de yrkesverksamma
lärarnas arbete och till elevernas lärande är central. Enligt studieplanen för
forskarutbildning i pedagogiskt arbete, 2000, skall studierna ta sin utgångspunkt
i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik och knyta an till de
metodiskt praktiska delarna i grundutbildningen. Forskningen inom pedagogiskt
arbete skall bidra till ökad vetenskapligt baserad kunskap och teoribildning kring
områden som rör kunskapsbildning om pedagogiskt yrkesverksammas arbete.
Den skall även bidra med kunskaper om elevers inlärning och socialisation
liksom hur dessa processer är relaterade till och formade av de ekonomiska,
politiska och sociala sammanhang av vilka de är en del.

1.3 Syfte och forskningsfrågor
Mitt övergripande syfte är att med utgångspunkt i utredningar och styrdokument,
läromedel samt klassrumspraktik beskriva diskursen om skapande i musik och
diskutera dess relation till andra diskurser inom områdena musik och
musikundervisning. Ett delsyfte är att följa vad som sägs om skapande i
styrdokument under efterkrigstiden och att analysera hur detta förändras över tid
relaterat till musikämnets förändringar och utifrån skapandets tänkta mål och
funktioner. Ett annat delsyfte är att undersöka hur styrdokumentens anvisningar
framställs i läromedel i musik. Ett tredje delsyfte är att göra ett nedslag i dagens
skolpraktik genom att observera och intervjua lärare och elever under
lektionstillfällen med skapande verksamhet och analysera detta i relation till
texterna och vissa diskurser.
I början av mitt arbete var några frågor särskilt viktiga för mig. De rörde sig om
undervisningstraditioner och lärares didaktiska föreställningar om skapandet i
klassrummet och hur de omsattes i undervisningspraktiken. De rörde sig även

5

Musikpedagogik är ett relativt ungt forskningsområde i Sverige. Ämnet infördes 1986 som ett kursmoment i
musikvetenskap 61 – 80 poäng och fick en första professorsstol 1989 knuten till Musikhögskolan i Stockholm
och Stockholms universitet. Det gav en möjlighet att forskningsanknyta musik- och musiklärarutbildning vid
musikhögskolorna (Reimers, 1990). Forskning av intresse för musikpedagogik bedrivs inom socialvetenskaperna
och humaniora och är relaterad till allmänpedagogik och musikvetenskap. Det finns därutöver kopplingar till
exempelvis psykologi, etnologi, antropologi, filosofi, sociologi, historia och språkvetenskap (Nielsen, 1999).
Frede V. Nielsen (1999) ger också en historik av försök till gränsdagningar av ämnets forskningsområde. Även
om författaren önskar se en snävare avgränsning av området uppmanar han till ett flitigt gränsöverskridande mot
andra vetenskapliga territorier så ofta det är fruktbart. Avhandlingar jag funnit med musikpedagogisk inriktning
som berör klassrumspraktik och skolundervisning mer direkt är hämtade från olika forskningsdiscipliner:
pedagogik, psykologi, sociologi, musikvetenskap, etnologi och musikpedagogik.
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om elevernas föreställningar och intressen av skapande och vilka betydelser de
hade i mötet med skolans traditioner. De har nu formulerats på följande sätt:
- Hur framställs skapande i musikämnet med avseende på innehåll,
aktivitetsformer, mål och funktioner?
- Vilka rekommendationer ges och hur motiveras aktiviteterna?
- Hur förändras presentationerna av skapandet över tid i styrdokument och
läromedel?
- Hur relateras skapandet till andra områden i musikundervisningen?
- Hur har styrdokumentens anvisningar och förslag konkretiserats i skolans
läromedel?
- Vad kan relateras till texterna om skapandet av som sker idag i några
valda skolor idag?
- Hur regleras kunskapsproduktionen och praktiken i klassrummet?
Med hjälp av analyser av texterna studeras de bilder av skapande som givits
historiskt i skolans musikundervisning. De kan sägas uttrycka olika former av
önskvärda händelser i undervisningspraktiken och redovisar på så sätt olika
positioneringsmöjligheter för lärare vad gäller musikundervisning och skapande.
I undervisningssammanhang har skapandet i musik historiskt och fram till idag
legitimerats på olika sätt och givits speciella mål och funktioner. De skapande
aktiviteterna i skolans musikundervisning har med stöd från styrdokument och
läromedel i klassrumspraktiken givits olika innehåll och organiserats på skilda
sätt. Texterna har bidragit till att forma klassrumspraktiken och skapandet där.
Klassrumsobservationer och intervjuer med lärare och elever avser i första hand
skapande musikaktiviteter i grundskolans senare år.

1.4 Avgränsningar och några centrala begrepp
Några övriga gränsdragningar och definitioner behöver först göras. Frågan om
huruvida det var skapande eller musikskapande jag studerade var i
forskningsprocessen från början en öppen fråga. De preliminära resultaten från
de inledande intervjuerna visade att både ”skapande” och ”musikskapande”
redovisades som komposition, improvisation eller musicerande. Benämningarna
redovisades samtidigt också som en mer generell, inte lika tydligt ämnesbunden
aktivitet, process eller förmåga. Exemplifieringarna anknöt dock ofta till
musikundervisning. En liknande ambivalens tyckte jag mig återfinna i
läroplanerna där benämningarna omfattade såväl mer generella betydelser som
ämnesspecifika. Jag har inte gjort några avgränsningar i detta avseende varken i
utredningarnas och styrdokumentens texter eller i intervjuerna och materialet
från fältstudierna.
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De olika aktivitetsområden som inkluderas i beskrivningarna av skapande i
musikämnet utgör, som jag ser det, aspekter av hur skapande definieras i ämnet.
Är exempelvis ”dramatisk framställning” förordad under en rubrik som ger
anvisningar om skapande i musikämnet, ser jag aktiviteten som en del av
konstruktionen av skapandet i musikämnet.
Det som studeras är det som benämns ”skapande” eller ”musikskapande” i
utredningstexter, styrdokument, och läromedel.6 I intervjuerna och de redovisade
samtalen med lärare och elever bestäms begreppen och dess innehåll, mål och
funktioner av informanternas utsagor om ”skapande” eller ”musikskapande”. Det
är talet om skapande i musikundervisningen och det som i klassrummen relateras
till det som studeras, oavsett benämningarna. Observationerna i klassrummen har
utförts under lektioner som lärarna själva beskrivit som lektioner där skapande
förväntats äga rum.
I materialet från Sveriges Radio och Rikskonserter har jag enbart studerat
häftesmaterialet. Jag har inte sett eller lyssnat på de ljudband, grammofonskivor,
diabildserier, bildband eller TV-program som ibland ingått i programpaketen.
Detta gäller även övrig litteratur där klingande material bifogats utgåvorna. Ett
skäl till det har varit att det innehållet ofta presenterats eller förklarats relativt
utförligt i elev- och lärarhäftena.
Tyngdpunkten ligger på musikundervisningen i grundskolan som den framställs i
läroplaner och läromedel och omfattar huvudsakligen tiden från grundskolans
första läroplan 1962, till och med den senaste revisionen av kursplanen för
musikämnet år 2000. Jag inkluderar i studien också dokument från 1940- och 50talen. Dessa är utredningar och texter med anknytning till den försöksverksamhet
som föregick grundskolan och som banade vägen för besluten om en
sammanhållen skola. Här ingår även några läroböcker och lärarhandledningar
som också utkom i nya, ibland mer eller mindre reviderade, upplagor under 60talet. I dessa dokument ringas skapandet in och förklaras som förordad
verksamhet i musikundervisningen. Skrivningar härifrån kan sägas utgöra en
grund för hur skapande senare kunde motiveras och gestaltas i klassrummet. De
observationer som utfördes av skapande aktiviteter i klassrumspraktik avgränsas
i tid mellan åren 2001 och 2004.
När jag talar om kategoriseringar av musik som stil eller genre, gör jag det väl
medveten om att begreppen är omstridda, föränderliga och i hög grad
6

Ordet ”musikskapande” används första gången i styrdokumenten i Lgr 69 och syftar då på den modernistiska
musikens processer och resultat. Det återkommer sedan i styrdokumenten i Läroplanen för det obligatoriska
skolväsendet (Lpo 94). Där utgör det ett av musikämnets fyra centrala begrepp i enlighet med förslaget i
läroplanskommitténs betänkande (SOU 1992:94, s. 186). Även i läromedlen förekommer ordet musikskapande
mer frekvent från och med 90-talet.
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kontextberoende. Ett exempel på det är de genreklassificeringar som Sveriges
Radio gjorde av olika slag av musik där ett samlingsbegrepp kunde innefatta en
mängd olika stilar vid olika tider (Björnberg, 1998). Kategoriseringar av stil har
olika innebörder i skilda sammanhang och är också laddade med värderande
betydelser (Gullberg, 2002; Lilliestam, 2002; Ruud, 1997). Sammanhanget i
texten får avgöra vad jag menar. När jag använder begrepp som exempelvis folk, rock-, pop- eller konstmusik, relateras de ofta till kontexten där de används.
Skriver jag exempelvis om konstmusik i samband med läroplanerna Lgr 62 och
Lgr 69, avser det de definitioner som implicit anges där i form av till exempel
repertoarlistor, kompositörer och deras verk för undervisningen. När det talas om
ljudbakgrunder, ljudkompositioner eller röstkompositioner i Lgr 69 och Lgr 80,
relaterar jag det till en för skolan pedagogisk anpassning av det sena 1900-talets
modernistiska musikuttryck. Jag använder i det sammanhanget ”modern
konstmusik” eller ”samtida konstmusik” som sammanfattande benämningar på
de olika musikyttringar som tjänade som förlagor för elevernas skapande. På
samma sätt hänvisar exempelvis begreppet populärmusik till de texter i vilka det
mer eller mindre explicit definieras. I exempelvis Lgr 69 framställs
populärmusiken som en kategori vid sidan av den seriösa klassiska och samtida
konstmusiken. Det talas också om ungdomsmusik eller tonårsmusik och
ungdomens egen musiksmak. I supplementet i musik till läroplanen beskrivs
tonåringarnas engagemang i popkulturen. Exempelvis beskriver Lgr 69
populärmusik som dansmusik, schlager och visa samt musik som är välkänd för
ungdomarna. I musikutbildningskommitténs arbete från samma tid (SOU
1968:15) avses också med populärmusik den musik ungdomar gärna lyssnar på.

1.5 Avhandlingens disposition
Avhandlingen består av sex kapitel varav det första behandlar några av de
utgångspunkter som utgör grunden för arbetet. Här ovan har avhandlingens syfte
och forskningsfrågor redovisats liksom vissa avgränsningar för arbetet. I det
följande kapitlet redogörs närmare för avhandlingens teoretiska utgångspunkter
och för hur den teoretiska ansatsen används. Det material som är använt för
undersökningen redovisas med anknytningar till de valda teorierna. Här ges
närmare beskrivningar av det empiriska underlag som utgjort grund för arbetet
och för hur det materialet används vad gäller urval, metoder och analys. Min
egen roll som forskare diskuteras varefter följer en redovisning av tidigare
forskning om skapande i musik i skolan.
Den fortsatta framställningen behandlar skapandets motiv och syften, samt de
mål och funktioner de tänks ha för individen, samhället och för musiken i skolan.
Kapitel 3 inleds med en orienterande beskrivning av skolämnet musik i vilket
skapande skrivs in enligt utredningar och läroplaner under perioden 1945–2000
med avseende på skapandets aktivitetsinnehåll och relationer till övriga
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huvudmoment i musikämnet. Här ges även en kortfattad beskrivning av olika
musikstilar utanför skolan som varit betydelsefulla för de positioneringar som
gjorts inom diskursen. Huvudinnehållet i kapitlet rör dock redovisningen av
resultaten från studierna av styrdokument och läroplanstexter.
I kapitel 4 behandlas resultaten från granskningen av olika läromedel. I de båda
kapitlen 3 och 4 beskrivs diskursen om skapande i musik och de förändringar
som skett över tid med avseende på de avsikter, mål och funktioner som
skapande i musikämnet givits. Därefter görs i kapitel 5 ett nedslag i
klassrumspraktiken, i vilket lärare och elevers skapande arbete beskrivs.
Texten som behandlar styrdokumenten och utredningarna omfattar ungefär en
tredjedel av textmassan i kapitlen 3 till och med 5. Förhållandet vad avser kapitel
4 om läromedel och kapitel 5 där intervjuerna och klassrumsobservationerna
redovisas upptar också vardera cirka en tredjedel av textutrymmet. Kapitlen 3 till
och med 5 redovisas i underrubriker i vilka skapande framställs med avseende på
motiv och syften som riktas mot individen, samhället och musiken. I det
avslutande sjätte kapitlet förs en diskussion om hur kunskapsproduktionen och
praktiken i klassrummet regleras av diskursen om skapande och de effekter den
har där.
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2 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter
2.1 Teori
Min undersökning utgår från teoretiska antaganden om att kunskap är socialt
konstruerad och situerad. Med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt finns
inte en kunskap om världen och därmed inte heller en sanning om den (Burr,
2003; Winther Jørgensen & Philips, 2000). Mitt arbete skall därför ses som en
möjlig beskrivning bland många andra, som en diskursivt skapad social
konstruktion. Den kan beskrivas som en studie av skapande i den svenska
grundskolans musikundervisning med en historisk ansats inspirerad av Michel
Foucaults diskursbegrepp som används som analytiska verktyg.
Vilken musik som görs, hur den görs, var, när och hur den används och mottas
blir beroende av diskurser om vad musik är. Beskrivningar av hur den skall
klinga och vilka funktioner den har, inte bara i samhället i stort utan även i den
obligatoriska skolan, ser jag som uttryck för diskursers verkan. Diskurser
påverkar vad läraren och musikern, eleven, gör genom att stödja viss verksamhet
och utesluta annan. De bidrar till att skapa en del av det handlingsutrymme som
ges för pedagogen och eleverna i klassrummet, vilket också gör det motiverat att
undersöka dem. Diskurser om skapande sätter ramar för undervisningens
möjligheter. I undervisningssammanhang är sådana diskurser intressanta, också
därför att olika former av musikutövande och olika användningssätt av musik
kan förknippas med kunskaper och lärande.

2.1.1 Socialkonstruktionism
De socialkonstruktionistiska teorier som samhällsvetaren, filosofen och
historikern Michael Foucault omfattar har sin grund i att våra uppfattningar om
världen och oss själva inte har sitt ursprung i och förmedlas till oss från världen
omkring oss, utan snarare återfinns i språket. Det är språket som påverkar
samspelet mellan världen och våra representationer av den. Det vi upplever som
verklighet ses således varken som en återspegling av verkligheten utanför oss
eller som att det har sitt ursprung i oss själva. Den upplevda verkligheten ses
istället som en produkt av våra kategorier och representationer av den (Hall,
2002). Språket blir en grund för vårt tänkande och våra handlingar, och i
förlängningen en förutsättning för synen på vilka vi själva är, hur vi handlar,
talar eller tänker om något. Våra uppfattningar och föreställningar skapas i
sociala sammanhang, i social interaktion, i en social kontext.
I den sociala interaktionen byggs gemensamma sanningar om världen upp och
förhandlas eller strids om. ”Olika sociala världsbilder leder således till olika
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sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får
därmed konkreta sociala konsekvenser” (Winther Jørgensen & Philips, 2000,
s.12). De skilda världsbilderna gör vissa handlingar mer naturliga eller normala,
medan andra blir mer otänkbara. Det är dessa världsbilder, uttryckta i språk och
social handling som Michael Foucault undersöker förutsättningar för och
konsekvenser av med hjälp av diskursbegreppet och de regler som styr
diskurserna. Så kan exempelvis undervisning i musik ses som socialt konstruerad
och beroende av de kategoriseringar och uteslutanden som görs i diskursen. Jag
ser i enlighet med detta skola och musikundervisning som en samling diskursiva
praktiker där ämneskunskaper, konceptioner av ett ämne och undervisning
konstrueras. De formar lärares och elevers förståelse av världen och får på så sätt
konsekvenser för undervisningspraktiken.

2.1.2 Foucaults diskurser och ett historiskt perspektiv
Etnologen Stewart Hall beskriver hur Ferdinand de Saussures lingvistiska
strukturalism och intresset för språket som system och struktur, langue, hos
Michail Bachtin övergår i ett intresse för språket i dess användning, parole. Hos
Bachtin är det språkbruket som fokuseras, i stället för språket i sig som isolerad
struktur. Intresset riktas mot det talade språket och mot relationer mellan ord,
text och människa (Hall, 2002, s. 44). Foucaults diskursbegrepp har också sitt
ursprung i teorier om språket, men han flyttar intresset från språket och dess
fasta lingvistiska strukturer till diskurser. Det är ett begrepp han utvecklar att
avse kunskapsproduktion, eller representation, genom språket. Diskurser kan
sägas vara ”a group of statements which provide a language for talking about – a
way of representing the knowledge about – a particular topic at a particular
historic moment” (Hall, 2002, s. 44). Mats Rosengren, som svarat för den
svenska översättningen av Diskursens ordning, sammanfattar Foucaults
användning av termen i två olika betydelser. Den ena avser ”alla skrivna och
yttrade fraser, alltså som en motsats till det abstrakta språksystemet langue”
(Foucault, 1971/1993, s. 57, kursiv i original). Den andra avser en för Foucault
alldeles särskild betydelse, nämligen ett ”namn på hela den praktik som
frambringar en viss typ av yttranden” (ibid., s. 57). Diskurser kan på så sätt sägas
utgöra konceptuella ramar för vår kunskap om och förståelse av världen.
Begreppet diskurs blir ett verktyg i Foucaults studier av hur vår kunskap om
olika praktiker, företeelser, och våra uppfattningar av världen, formas, styrs och
förändras i olika tider och kulturer och hur diskursen och reglerna för dess
existens skapar mening.
Diskurs kan sägas vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett
utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Philips, 1999, s. 7, kursiv i original).
Diskurserna reglerar vårt tal och konstruerar på så sätt ämnet och vår kunskap
om det. De formar och avgränsar vårt sätt att förstå världen, oss själva och vårt
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handlande. Det innebär att organisationen av och verksamheten i samhället och
dess institutioner är formade av diskurser. Det innebär också att våra tankar om
och handlingar i anslutning till exempelvis musik och musikundervisning är
formade av diskurser. Diskurs kan definieras som ”ett begränsat antal utsagor för
vilka man kan definiera en mängd existensvillkor”, den är ”alltigenom historisk”
och innehåller brottstycken från historien ”mitt ibland tidens samstämmigheter”
(Foucault, 1969/2002, s. 144f).
Diskursiv praktik definieras av Foucault som ”en mängd av anonyma, historiska
regler, alltid definierade i tid och rum, som under en bestämd epok och för en
given social, ekonomisk, geografisk eller språklig krets har definierat de villkor
under vilka utsägelsefunktionerna utövas” (Foucault, 1969/2002, s. 145). Den
diskursiva praktiken ses således som socialt och kulturellt beroende av tid, plats
och sammanhang. Av detta följer att våra uppfattningar av världen och oss själva
ses som kontingenta, alltså att de är tillfälliga och föränderliga. Den diskursiva
praktiken både reproducerar och förändrar sociala praktiker som exempelvis
skola och undervisning (Foucault 1975/2003).
Foucault visar i sina arbeten på särskilda historiska relationer mellan diskursiv
och social praktik exempelvis i sitt arbete om övervakning och straff i fängelset
(Foucault, 1975/2003). I sin studie av normaliseringspraktiker i socialt arbete
skriver Öhlund (1997, s. 29) att ”De sociala praktikerna har en historia innan det
enskilda subjektet träder in. Det finns därmed redan element i praktikerna som
bestämmer föreställningar och tolkningsmöjligheter.” Diskursiv praktik bygger
alltså på tidigare mönster som samtidigt sätts på spel (Winther Jørgensen &
Philips, 1999, s. 133).
Foucault kallar det som skapar diskursernas handlingsbetingelser för ”arkiv”
(Foucault, 1969/2002, s. 158, kursiv i original). Arkivet verkar reglerande för
utsagor och diskursers sätt att bildas, förändras och fungera och det reglerar
också deras mångfald och existens. Det avser enligt den norske forskaren Iver B.
Neumann gränserna för vad som är möjligt att uttala och tillägna sig (Neumann,
s. 76f). Delar av diskursen om skapande i musikundervisningen finns kvar och
kan ge underlag för möjliga artikulationer idag. De finns kvar i form av texter
och som minnen av pedagogiska praktiker och undervisningstraditioner.
Tillsammans utgör de delar av det Foucault kallar ”arkiv”, en reservoar av
möjliga yttranden och handlingar, som bekräftar eller dementerar sociala
praktiker. Dessa kan återföras till diskursen om exempelvis skapande och ges
nya betydelser. Som elever, lärarstuderanden eller som verksamma lärare har vi
antagligen själva mött dem och tagit avstånd från dem eller använt dem och
bekräftat dem eller anpassat dem.
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Utsagor har enligt Foucault materiell existens (Foucault, 1969/2002, s. 125ff).
Neumann
(2003, s. 76f) ser arkivet som kopplat till diskursernas materialitet, som till
exempel användningen av skrift och andra lagringsmedier, men också till annan
slags materialitet. Exempel på sådan är organisation av både formell och
informell art och institutioner, institutionella förhållanden och rutiner. Andra
exempel är undervisningsmaterial, utrustning, bemanning, lokala kursplaner och
scheman som är diskursivt färgade och får konsekvenser för hur lärare kan agera
(Krüger, 1998).

2.1.3 Diskursiva formationer och regler för diskursers bildande
Foucault söker i historien diskursiva formationer som präglar en hel epok och
reglerna för hur de bildas. Han har i sina arbeten beskrivit hur förståelsen av till
exempel sexualiteten eller vår syn på och kunskap om vansinnet och brottslingen
förändrats genom historien. Den diskursiva formationen består av en grupp
utsagor som är beroende av samma formeringssystem (Foucault, 1969/2002,
s.134). Foucault talar här om lagen som styr en serie av utsagor och deras
spridning och avser, som jag förstår det, den process i vilken diskurser skapas.
Utsagorna kräver följande: en princip för differentiering, en position som kan
intas av vissa individer under vissa betingelser, ett anknytande fält som avser ett
område för samexistens mellan olika utsagor och till sist en materialitet som ger
möjligheter till användning och återanvändning av utsagorna (Foucault,
1969/2002 s. 142).
Den diskursiva formationen fungerar reglerande och utestängande och har
verkningar både innanför och utanför det område som avses. De regler som styr
och formar diskursen är enligt Foucault så kallade inre och yttre
utestängningsprocedurer (Foucault, 1971/1993 s. 7ff), vilka förlitar sig på
institutionella stöd och hör samman med makt. En yttre procedur är förbudet.
Det reglerar vem som har rätt att tala och om vad och vid vilket tillfälle.
Exempel från musikutbildningens område kan vara inträdesproven till
musikhögskolorna och Kungl. Musikhögskolans i Stockholm tidigare
examinationsansvar för musiklärare eller lärarens rätt att tala i klassrummet.
En annan sådan procedur är uppdelningen och förkastandet. Från Foucaults
arbeten kan proceduren exemplifieras med uppdelningen i förnuft och galenskap.
Inom musikundervisningens område kan uppdelningen mellan ”musikalisk” och
”omusikalisk” eller mellan bra och dålig musik tjäna som exempel.
Viljan till sanning utgör ett tredje yttre system för utestängning som i likhet med
de övriga förlitar sig på institutionellt stöd och som utövar en tvingande makt
över andra diskurser. Foucault exemplifierar med straffsystemet som historiskt
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sökt sina grundvalar i juridiken, sociologin, psykologin, medicinen eller
psykiatrin. Viljan till sanning ”både förstärks och förnyas av en tröghet inom
praktikerna” (Foucault, 1971/1993, s. 13). Överfört till musikundervisningens
område har ”sanningar” om vad musik och musikundervisning är formats och
återupprepats inom de olika musikutbildningsinstitutionerna med stöd hämtat
från exempelvis psykologi, pedagogik och musikvetenskap.
Inre procedurer är principer för klassifikation, organisation och distribution
(Foucault, 1971/1993, s. 16). De kan sägas kontrollera och begränsa i form av
kommentarer och berättelser som upprepas. Foucault ser nivåskillnader i dessa
kommentarer. En grundläggande nivå är de texter som ligger till grund för
yttranden, som religiösa och juridiska texter, och en annan nivå där dessa
upprepas och ”säges” i vardagen (Foucault, 1971/1993 s. 16). Genom att upprepa
det accepterade framstår utsagan som mindre godtycklig eller slumpmässig. Den
får som Foucault säger ”en identitet som skulle ha formen repetition och
samma” (Foucault, 1971/1993, s. 21, kursiv i original). Kommentaren utgår från
diskursen själv och bekräftar den ”genom att ta med den i beräkningen”
(Foucault, 1971/1993 s. 19). Den gör det möjligt att ”äntligen säga det som i
tysthet artikulerades där borta” (Foucault, 1971/1993 s. 18, kursiv i original).
Foucault menar att det finns berättelser som upprepas och varieras, att det finns
”ritualiserade diskursmängder som reciteras under vissa väldefinierade
omständigheter” (Foucault, 1971/1993, s. 16). Detta förhållande gör det möjligt
att konstruera nya utsagor och omforma dem. Det är i kommunikationen som
diskursen skapas. Roger Säljö uttrycker det så här: ”Mycket av det vi säger har
sagts av andra. Vi ’lånar’ kunskaper av diskurser och vi talar genom dem när vi
argumenterar i sociala praktiker” (Säljö, 2000, s. 233).
Författarprincipen är en andra inre procedur där det som sägs eller inte sägs
föreskrivs av funktionen som epoken givit författaren. Det som sägs har, som jag
förstår det, inte sitt ursprung i någon författares personliga unicitet, utan i
diskursen.
Discipliner inom vetenskapen är en tredje inre utestängningsprocedur vilken
definieras av en objektsdomän, särskilda metoder, en samling påståenden som
hålls för sanna, ett spel av regler och tekniker och instrument. Den är ”en
kontrollprincip för diskursproduktionen”, det vill säga ”diskurspolisen” som
begränsar diskursen (Foucault, 1971/1993, s. 25). De tekniker och procedurer
som formar och bestämmer vad ”skapande”, ”kreativitet” eller ”musikalitet” är,
gör dem till särskilda objekt för kunskap. Vad som uppfattas som sådant blir en
följd av de regler för spridning, differentiering, klassificering och utestängning
som Foucault talat om, på såväl ett kunskapsmässigt som ett materiellt plan.
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Diskursen är bestämmande men förändringsbar genom inflytande från andra
diskurser. Det innebär att skillnader i viktläggningar av undervisningsinnehåll,
syften och metoder är uttryck för förändringar av diskursens element. Diskursen
anger vad som är sant och falskt, vad som inkluderas och utesluts, vad som är
meningsfullt att säga eller göra. Den regleras av procedurerna som beskrivits
ovan och av påverkan från andra diskurser.

2.1.4 Tillägnelse av diskurser
Om diskurser är grunden för vår förståelse av oss själva och världen, kommer vi
att fungera som språkrör för dem. Det vi tänker, säger och gör kommer att vara
påverkat och beroende av dem, enligt de tekniker, regler och procedurer som
beskrivits ovan. Men det finns också skillnader i möjligheter för tillägnelsen av
diskurser (Foucault, 1971/1993, s. 31f). Alla diskurser är inte tillgängliga för alla
och Foucault tar utbildningssystemen som exempel på diskursens funktioner.
Vad, när allt kommer omkring, är egentligen ett utbildningssystem om inte
en ritualisering av ordet? Eller ett bestämmande och fixerande av de
talande subjektens roller? Eller ett bildande av en, må vara diffus,
lärogrupp? Eller en fördelning och tillägnelse av diskursen med dess
kunskaper och makt? (Foucault, 1971/1993, s. 32)

Skriften och utbildningssystemen förhindrar och fördelar tillägnelse av diskurser.
Det sker dels genom ”talets ritualer” (vem talar om vad, när och hur), dels
genom lärogrupper och diskurssamfund. Foucaults exempel på sådana är
lärlingsskapet, en form av undervisning som historiskt präglat framför allt
instrumentalpedagogiken och kanske också kan identifieras i inslag i den tidigare
metodikundervisningen inom lärarutbildningarna. Det är också möjligt att se en
form av lärlingskap i musikaliska förebilder och plankningar och covers av
artisters färdiga verk. Det finns förstås skillnader mellan olika lärare och mellan
lärare och elever i fråga om vilka diskurser som är tillgängliga för dem. I sfären
för mötet mellan lärare och elev blir dessa relationer och maktförhållanden dem
emellan intressanta. Det som formar diskursen och fördelningen av möjligheter
att tillägna sig dem, leder över till Foucaults syn på makt.
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2.1.5 Makt, kunskap och diskurs
Foucault framställer makt som relaterad till vetande och kunskap och som en
följd därav något som är nära lierat med diskursbegreppet. Han ser inte makten
som något enbart begränsande eller negativt, utan också som produktiv. Den
skapar vår sociala omvärld, då den producerar institutioner, särskilda sociala
praktiker och subjekt.
I verkligheten är makten produktiv: den producerar en verklighet, den
producerar ämnesområden och sanningsritualer. Individen och den
kännedom man kan förvärva om honom tillhör denna produktion
(Foucault,1975/2003, s. 195)

För Foucault är makt något som finns allestädes närvarande i samhället och som
utgår från alla nivåer i samhället. Den ses alltså inte som något som
nödvändigtvis kommer uppifrån, utan snarare som cirkulär eller spridd på alla
nivåer. Den behöver inte utgå från någon bestämd individ eller auktoritet eller ha
ett centrum från vilket den påverkar. ”Makten är överallt; inte därför att den
omsluter allt, utan därför att den kommer överallt ifrån”, säger Foucault
(1976/2002, s. 103). Makttillstånden är också lokala och ostadiga och utövas ”i
ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer” (Foucault, 1976/2002, s. 104).
Makten utövas således också på en mikronivå i alla sociala relationer och
maktförhållandena är av en processuell och relationell karaktär.
Maktförhållanden ”kan bara existera som funktion av en mångfald
motståndspunkter”, säger Foucault, och dessa finns ”överallt i maktnätet”
(Foucault, 1976/2002, s. 105).
Makt och vetande förutsätter varandra. Makten är relaterad till vetandet så att
maktförhållanden producerar vetande och vetande producerar makt. Det är i de
processer och stridigheter föreningen makt och vetande genomgår som
kunskapens former och möjliga områden avgörs. Kunskap utvecklas och
förändras i maktrelationer (Foucault 1975/2003 s. 33). I diskursens reglerande
och normaliserande processer relateras makt till kunskap. Här avgörs vad som
skall betraktas som ”sanna” utsagor om exempelvis undervisning.
Skolans verksamheter försiggår inte i något vakuum, utan formas som delar av
både skolans interna kulturer och det omgivande samhällets. Diskurser om
skapandet i musik påverkas av förhållanden i samhället i stort. Det finns alltså
relationer mellan diskurser på mikro- och makroplan (Burr, 2003, s. 20ff). Den
kommer på ett högre plan till uttryck genom de ställningstaganden som görs i till
exempel nationella kursplaner och andra styrdokument, kurslitteratur,
pedagogisk utbildning och forskning. Den kommer även till uttryck på ett lägre
plan i de beslut av didaktisk karaktär som den enskilde läraren tar i sin
undervisning och i elevernas svar på den. Samtidigt påverkar och påverkas
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diskurserna av förhållanden i samhället i stort. Alvesson och Sköldberg
sammanfattar Foucaults idéer om makt så här: ”Institutionerna skapar sålunda
icke makt. Deras roll är att organisera eller s a s ’hänga upp’ redan förefintliga
dominansförhållanden på mikronivån kring en övergripande instans” (Alvesson
& Sköldberg 1994, s. 303).

2.1.6 Ett decentrerat subjekt
En konsekvens av synen på diskursernas betydelse blir enligt Foucault, att
subjektet skapas i diskurser. Det är decentrerat (Winther Jørgensen & Philips, s.
21). Subjektet är ”inte det medvetande som talar, inte formuleringens
upphovsman utan en position som under vissa betingelser kan intas av olika
individer” (Foucault, 1969/2002, s. 142). Med den uppfattningen flyttas intresset
från de enskilda individerna mot förutsättningarna för tal och handling.
ChrisWeedon (1998) menar att från det vi som barn erövrar språket och lär oss
att tala och förstå det, gör vi det genom särskilda diskurser som finns redan före
vårt inträde i språket. När vi uttrycker våra erfarenheter gör vi det enligt
särskilda sätt att tänka och förstå, sätt som är påverkade av och påverkas av
diskursiv mening. Subjektiviteten blir så en produkt av samhället och av
kulturen. Den skapas och återskapas i diskurser genom språk och tanke och
artikuleras i språket och i den materiella organisationen i en ständigt pågående
förändringsprocess. Subjektiviteten produceras historiskt och förändras inom de
olika diskursiva fält som konstituerar den och blir så inte bara föränderlig utan
även motsägelsefull. Tillgången till olika diskursiva fält gör att individen blir
platsen för ”conflicting forms of subjectivity” (Weedon, 1998, s. 178). Olika
subjektspositioner i olika diskurser, som ibland kan vara motstridiga, gör att
subjektet kan beskrivas som fragmentiserat (Winther Jørgensen & Philips, s. 48).
Överfört till det område som fokuseras i min studie, innebär det att vår förståelse
av exempelvis musikalitet eller ungdomars förmåga att skapa musik inte ses som
något naturligt eller entydigt. Det är inte något inneboende i människan, utan
snarare som något som påverkas av att bli föremål för kunskap.
Subjektet formas alltså av diskurserna, men samtidigt ger kampen mellan dem
möjligheten att i olika situationer använda olika delar av den tillgängliga
diskursiva repertoaren och därmed även möjligheter till förändring. Jag förstår
diskursbegreppet inte som något som gör subjektet helt beroende av en
dominerande diskurs, utan snarare som att diskurser i stället erbjuder olika
subjektspositioner eller med andra ord möjligheter att på olika sätt förhålla sig
till dem.
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2.1.7 Genre och stil som diskursiva uttryck
Också musicerandet kan ses som en form av dikursiv aktivitet. Musik och
musikskapande har olika funktioner, procedurer och resultat i olika kulturer och
tider. Musikaliska stilar och genrer kan ses som resultat av diskursiva praktiker.
Begreppen genre och stil har enligt musikforskaren Lars Lilliestam skilda
betydelser inom olika ämnen och discipliner. Inom musikvetenskapen avses med
stil ”den klingande musiken så som den låter”, det typiska för musiken, medan
genre bestäms som ett vidare begrepp. Det innefattar exempelvis även
”textinnehåll, beteenden, utseenden och visuella koder som förekommer i
samband med musiken” (Lilliestam, 2006, s. 62). Begreppen blandas dock ofta i
dagligt tal. Musikforskaren David Bracket beskriver genre som inkluderande
”performance rituals, visual appearance, the types of social and ideological
connotations associated with them, and their relationships to the material
conditions of production” (Bracket, 2002, s. 67). Han menar att genrer medierar
ett diskursivt nät i vilket musikalisk mening är inskriven. Det innebär att
uppfattningar av genrers värden och de epitet de beskrivs med exempelvis
rebellisk, autentisk eller ungdomlig, är föränderliga.
När det gäller musikskapandet är musiken i sig viktig därför att skilda
musikstilar och genrer ofta kopplas samman med föreställningar om hur musik
skall produceras, framföras och tas emot. Föreställningar om stilars och genrers
olika värden, både musikaliska och utommusikaliska, verkar spela en viktig roll i
undervisningssammanhang. De sätter ramar för möjligheter, påverkar vad läraren
gör, stödjer viss verksamhet och utesluter annan. Kategoriseringar av musikalisk
stil och genre är verksamma i de åtskillnader som görs mellan vad som ingår
som musikaliskt innehåll i undervisningen och vad som utesluts. De har effekter
på hur musik presenteras och värderas. Estetiska val och kompositoriska
möjligheter blir en fråga som både under fritiden och i skolan har att göra med
musikaliska kunskaper och möjligheter och är därmed förbundna med makt.
När jag undersöker skapande, inbegriper det talet om musiken och skapandet i
sig, men inkluderar även det som ovan nämnts under genrer. I observationerna
har jag exempelvis uppmärksammat specifika genrebundna sätt att framföra
musik och exponera genrekännedom. Det kan röra sig om klädstilar och
rörelsemönster som kan relateras till exempelvis rap eller metal. Det kan också
gälla när informanterna beskriver musik eller gör värderingar av den och
förbinder den med olika genrer.

2.1.8 Teorianvändning
Den teoretiska ram som jag i studien lagt över mitt material är Foucaults
diskursteori som jag uppfattat den och redovisat här ovan. Urvalet för analys av
innehållet i texterna styrdes av det övergripande syftet att beskriva och diskutera
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diskursen om musikskapande i musikundervisningen.
De övergripande frågorna ansluter till de didaktiska frågorna om ämnets och
aktiviteters legitimitet (varför?), syften (vart?), urval (vad?), organisation och
metod (vem? och hur?) och, på grund av stadieindelningen och
progressionstänkandet i läromedel och styrdokument, även till frågan ”när?”. De
beskrivningar som ges artikulerar olika innehåll, elev-, kunskaps- och
ämnesuppfattningar. Samtidigt uttrycks därigenom vad som inkluderas eller
utesluts, vilken undervisning som förordas och vilken som inte föredras. I
texternas begreppsanvändning, de kategoriseringar som görs och de definitioner
som används, visas att olika vikt läggs vid skapandets element och dess
relationer till musikämnet som helhet. Här uttrycks hur skapandet definieras och
avgränsas. Kvalitativa skillnader och likheter söktes i beskrivningarna av
skapandet.
Materiella och organisatoriska förutsättningar för det skapande som beskrivs i
texterna uppmärksammades och beaktades i analysarbetet. Det gällde
exempelvis uppgifter om lokalanvändning, klassrummens inredning och den
utrusning som förordades eller föreslogs i samband med skapandet.
Förändringar, det vill säga nyheter och väsentliga modifieringar i
artikulationerna av skapandets förutsättningar från tidigare texter, var intressanta.
Sådana framträdde ibland som avvikelser eller brott mot det vanligen
förekommande innehållet i texterna. Jag uppmärksammade även sådant som
återgivits i flera källor.
Texterna artikulerade skapandets mål och funktioner för tre olika områden: den
enskilde individen, samhället, samt skolämnet och undervisningen i det. Det
första området omfattade skapandets betydelser för eleverna som personer och
deras individuella kunskaps- och färdighetsutveckling. Det andra rörde
skapandets betydelser för elevernas i relationer till större gemenskaper som
klassen, skolan och samhället. Det tredje avsåg de bilder som gavs om
skapandets funktioner i och relationer till undervisningsämnet musik, det vill
säga det slags ämnesuppfattning som skapas.
När jag sökte fastställa diskursen gjorde jag det som en mer deskriptiv analys
som handlade om de yttranden som gjordes. I den kvalitativa analysen av
texterna gjordes först en översiktlig helhetsbedömning av materialets karaktär,
inriktning och innehåll. Textpartier som speciellt uttryckte något om skapande i
musikundervisningen uppmärksammades särskilt. För att strukturera materialet
sökte jag nyckelord i framställningarna om skapande. De rörde skapandets
funktioner, syften, mål och dess innehåll med avseende på exempelvis det
presenterade urvalet av aktiviteter och arbetsformer. Dessa gav underlag för en
kategorisering av materialet. Från nyckelorden sökte jag de möjligheter till
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förändring eller bibehållande av undervisningens praktik som erbjöds. Relationer
mellan de olika källorna uppmärksammades. I studiet av läromedlen
uppmärksammades exempelvis texterna i relation till styrdokumenten samt till
andra läromedel. Jag sökte likheter och skillnader samt kontinuiteter och
diskontinuiteter i de bilder av skapandet som gavs i de olika källorna.
Huvudintresset för studien är diskursen om musikskapande i högre grad än de
enskilda aktörerna. Det är således inte författarna till styrdokumenten och
läromedlen, lärarna eller eleverna som individuella personer som står i fokus,
utan diskursen om musikskapandet i sig. Jag har valt att redovisa empirin från
klassrummen med fingerade namn på skolor, lärare och elever.

2.2 Material och metod
En del av det material jag använt utgörs av texter av tre olika typer. En typ
utgörs av statliga utredningar och de Timplaner och huvudmoment (T o h) som
utgavs i samband med försöksverksamheten med enhetsskolan. En annan består
av de beslutade styrdokumenten för grundskolan, det vill säga läroplaner och
kursplaner. Den tredje avser texter som utgörs av läromedel avsedda att
användas i grundskolans musikundervisning.
En annan del av studiens material utgörs av transkriberade texter från intervjuer
med lärare och elever om musikskapande, och material samlat med hjälp av
klassrumsobservationer. Under observationerna läggs fokus på undervisningens
innehåll med avseende på musikskapande aktiviteter och på elevernas arbete.
Materialet här är att betrakta som ett nedslag i dagens skapande praktiker och hur
dessa utformas. Olika texter som de som nämns ovan utgör tillsammans med det
transkriberade materialet från intervjuer och observationer intertextuella kedjor
som kan beskriva diskursen om skapandet.

2.2.1 Texter som diskursiva erbjudanden
Texter i kursplaner och kurslitteratur betraktas som diskursiva uttryck. De
fungerar även som erbjudanden till möjliga positioneringar inom diskursen om
musikundervisningens innehåll och strävanden. Kursplaner och läromedel är
uttryck för de principer för klassifikation, organisation och distribution som
Foucault kallar inre och yttre procedurer (1971/1993). Texterna kan sägas vara
resultat av det som kontrollerar och begränsar i form av kommentarer och
berättelser. Den vardagliga kommentaren i klassrummet görs när läraren antar
erbjudanden om hur undervisningen skall organiseras och utformas, med vilket
innehåll den skall bedrivas och hur relationerna till eleverna bör vara. Diskurser
om undervisning i musik, uttryckta i form av styrdokument som läro- och
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kursplaner och i skolans kurslitteratur, återupprepas under lärarens utbildning
och i den egna praktiken i skolan. Också i kollegiala kontakter och i fortbildning
upprepas olika svar på didaktiska frågor om musikundervisning.

2.2.2 Utredningar och styrdokument
Utredningarna och förslagen till nya styrdokument för undervisningen är valda
för att de uttrycker önskvärda förändringar och behandlas skapande i
musikundervisningen. De är samtliga exempel på olika auktoritativa yttranden
om musikundervisningens innehåll, mål och funktioner. Tillsammans omfattar
de ett stort tidsspann, från 1940-talets skolutredningar fram till dagens
styrdokument. Sammanställningen nedan avser dels att skapa en överblick över
hur de relaterar till varandra tidsmässigt, dels att mer översiktligt presentera det
material jag arbetat med.
Statliga utredningar
1940 års skolutrednings betänkande
(SOU 1944:20)
1946 års skolkommissions betänkande
(SOU 1948:27)

1947 års musikutredning betänkande
Musikliv i Sverige med Förslag till kursplan
i musik (SOU 1954:2)

Styrdokument

Timplaner och huvudmoment vid försöksverksamhet
med nioårig grundskola (T o h, 1951/54, T o
h,1955/60)
Studieplan i musik för enhetsskolans högstadium
(Petersson, 1953)
1955 års Undervisningsplan för rikets folkskolor (U
55)
Läroplan för grundskolan, 1962 (Lgr 62)

OMUS betänkande (SOU 1976:33)
Läroplansöversyn Grundskolan (SÖ 1967)
Läroplan för grundskolan, 1969. Allmän del (Lgr 69)
Lgr 69. Supplement till läroplanen. Musik (Suppl.)
Förslag till förändring av grundskolans läroplan (SÖ
1978)
Läroplan för grundskolan, 1980 (Lgr 80)
Läroplanskommitténs betänkande. Skola för bildning
(SOU 1992: 94)
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet,
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94)
Skolverket (2000). Kommentarer till kursplaner och Grundskolans kursplaner och betygskriterier (Kp
betygskriterier.
2000)
Lokala kursplaner

Figur 1 Sammanställning av titlar på utredningar och styrdokument.
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2.2.3 Styrdokumenten
Styrdokument avser att vara heltäckande redogörelser för undervisningens mål,
syften och innehåll. Detta görs dels på en övergripande nivå gällande skolans
uppgifter, dels på en ämnesnivå i de så kallade kursplanerna. Textavsnitt om
skapandet i musikämnet har på de båda nivåerna uppmärksammats speciellt.
Skapandets funktioner har således kunnat granskas från såväl en övergripande
som en ämnescentrerad och innehållsmässig nivå. Vid denna läsning har jag
försökt hitta en tematik med hjälp av nyckelord i de framställningar som görs.
Utformningen av texterna, särkilt i de tidiga dokumenten, ger fylliga
beskrivningar av och motiv för vad som förväntas ske i klassrummen. De
förmedlar tydliga bilder av skapandet och dess funktioner i skolan och
musikundervisningen. Att med utgångspunkt från dessa kunna göra anspråk på
att beskriva vad som skett i klassrummen i praktiken, hur intentionerna
realiserats i undervisningens praktik, är omöjligt. I läroplanerna föreslås viss
frihet åt lärarna att själva tolka och göra urval och dispositioner av innehållet i
ämnenas kursplaner och huvudmoment och anpassa det efter lokala
förutsättningar.
Således finns säkerligen skillnader mellan vad som formuleras i
styrdokumentens texter på statlig nivå och vad som uppfattas och omsätts i
lokala kursplaner eller i handling av den enskilde läraren i klassrummet. Jag vill
ändå hävda att läro- och kursplaner verkar som viktiga yttranden med betydelser
för hur undervisning och ämnen förstås. Styrdokument fungerar som producenter
av kunskap då de erbjuder möjligheter i form av underlag till argument för viss
undervisning. Dess kraft blir av sin position som demokratiskt överenskomna
och statligt beslutade texter för utbildning viktiga yttranden för förståelsen av
undervisning och skolämnen. I dokumenten formuleras uppfattningar om
undervisning och ges uttryck för ämneskonceptioner som förs vidare i
utbildning, fortbildning, kollegiala samtal, offentlig debatt och läromedel.
Den nationella utvärderingen av musikämnet (NU 03) menar att läro- och
kursplaner spelar en mindre roll som utgångspunkt för lärares undervisning. Val
av innehåll och arbetsmetoder väljs från ”egen musikalisk fatabur” och på
grundval av egna reflektioner över undervisningen där olika aspekter av
kursplanen berörs (Skolverket, 2005, s. 152). Egna resurser, material, elevers
förväntningar samt undervisningsmål ges som exempel på sådana aspekter.
Föreställningarna om ämnet, ämneskompetensen, egna intressen och
engagemang är, menas i utvärderingen, undervisningens fundament i praktiken.
Det innebär att andra faktorer som till exempel utbildningsbakgrund, egna
erfarenheter av musicerande, skapande och undervisning, kanske mer än
läroplaners skrivningar påverkar det som sker i klassrummet. Förståelsen av
skolämnet och skapandet byggs inte enbart upp som ett resultat av
styrdokumenten.
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Läro- och kursplanetexterna redogör således inte för vad som i realiteten sker i
klassrummet. De uttrycker i stället en auktoriserad strävan mot förändringar eller
bibehållande av svar på didaktiska frågor. Kursplanerna ger läraren förutom mål,
syften och legitimeringsgrunder för de olika skolämnena också mer eller mindre
konkretiserade anvisningar och råd för praktiken. De omfattar exempelvis
undervisningens organisation, innehåll, förordade aktiviteter, arbetssätt och
metoder. Lärares uppfattningar av skolämnet och vilka handlingar som väljs där
är genomsyrade av undervisningstraditioner och förgivettaganden om
undervisning. Dessa är både formade av och kan konkurrera med
styrdokumentens eller läromedlens intentioner. Textstudierna avser därför inte
att skapa klarhet i vad som verkligen ägt rum under lektioner där skapande
praktiserats i undervisningen. Istället avser de att för skapandet i ämnet kartlägga
självklarheter, sanningar och förordade hållningar eller positioner för
undervisningen i musik.
2.2.4 Läromedlen
Läromedlen kan sägas ge historiska återblickar mot vad som på ett mer
konkretiserat sätt avsågs ske i klassrummen. Även i dessa dokument uttrycks vad
skapande i musikämnet är och hur det kan utföras i praktiken. Möjligt innehåll
och strategier för handlingar i klassrummet har angivits i dem. De tidigare
kursplanerna erbjöd med sina tydligare anvisningar en sorts planeringshjälp åt
lärarna om urval och arbetssätt som ofta följdes upp i utgivna läromedel.
Tillsammans med kursplanerna utgjorde läromedlen en form av fortbildning av
lärare. Där kunde nyheter i läroplanerna introduceras och arbetsområden som
anslöt till dem presenteras närmare. Flera av dem gav också förslag på hur
undervisningen kunde organiseras. I läromedlen presenterades även
kompletterande material i form av till exempel ljudband. Ofta kunde de användas
i klassrummet direkt. Som exempel kan nämnas material i samband med
lanseringen under slutet av 60-talet av den så kallade kreativa musikpedagogiken
som arbetsform och behandlingen av den samtida konstmusiken som innehåll.
En del av det materialet var avsett för lärares självstudier inom områdena och
gav litteraturhänvisningar och förslag till lyssningsmaterial som förberedelser för
lektionerna. Det tillhandahöll musikexempel att använda i klassrummet och
ibland klingande arbetsmaterial för skapandet. Även material producerat inför
studiedagar och fortbildning har medverkat till att sprida idéer och tips om hur
undervisningen bör eller kan ske och motiverat den för musikläraren.
Tidigare var utgivningen av läromedel för skolan kontrollerad och sanktionerad
av olika institutioner. Via Statens institut för läromedel (SIL),
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Läroboksnämnden,7 Sveriges Radio (SR) och organisationer som Rikskonserter,8
utövades kontroll, bedrevs läromedelsutveckling och kanaliserades intentioner i
läroplanerna. För undervisningen i musik har idag i stället lärares eget urval och
produktion av underlag för musicerande och andra aktiviteter i klassrummet
blivit vanligare.
Läromedlen ger uttryck för författarnas tolkningar av ämnesinnehållet och
artikulerar så föreställningar om ämnet och om undervisning. Här ges av
författarna ofta anvisningar eller förslag på möjliga eller önskvärda inslag,
moment och aktiviteter i klassrummet. I dem kan undervisningen motiveras, mål
skrivas fram och förslag eller mer normativa exempel på organisation av
undervisning, lokalanvändning, material och ämnesinnehåll ges. Vissa
arbetsformer kan lyftas fram som lämpliga för det aktuella innehållet även med
förslag på tidsdisposition och gruppindelningar. I läromedlen konkretiseras vissa
aspekter av skolämnet och ges tolkningar av styrdokumentens texter. De
uttrycker alltså diskurser om vad musikundervisning är eller kan vara.
Förändringar av skolan som redovisas i läro- och kursplaner blir synliga i
läromedlen.
Läromedlen anpassas av författare och förlag till att vara verktyg för lärares och
elevers praktik i klassrummet. De kan därför ses som en länk mellan
styrdokumentens ofta mångtydiga, och ibland mer vaga skrivningar, och den
konkretisering av innehållet som måste göras i skolsalen. De erbjuder därmed en
vägledning för tolkningar av styrdokumenten och hjälp att göra urval bland
innehåll och metoder. För praktiken utgör även de på så sätt en sorts
auktoritativa, och för läraren mer handfasta och entydiga, yttranden att förhålla
sig till på olika sätt. Förslagen och tolkningarna kan accepteras helt eller delvis,
ifrågasättas och omarbetas och anpassas eller möjligen avvisas. De utgör också
ofta material och underlag för elevernas arbete i klassrummet och kan därför i
relation till klassrumskontexten ses som auktoritativa yttranden om vad musik
och skapande i musik är. De uppfattningar om skapandet som ges i läromedlen
7

Statens läroboksnämnd tillkom 1938 och underställdes Skolöverstyrelsen för att under perioden 1948-1974
utgöra en egen myndighet. 1974 underställdes den åter Skolöverstyrelsen med uppdrag att granska bland annat
objektiviteten i läroböckerna. 1983 införlivades Statens läroboksnämnd med SIL (Statens institut för
läromedelsinformation) som hade inrättats 1974. SIL:s uppgift var att granska och informera om centrala
läromedel. Institutet lades ned 1992 i samband med att Skolverket inrättades och ingen central granskning av
läromedel förekommer sedan dess. (Nationalencyklopedin).
8
Försöksverksamhet med Rikskonserter startade 1963 och varade fram till 1968 då Institutet för rikskonserter
bildades. I samverkan med bl. a. radio och TV, bildningsorganisationer och skolor var en av organisationens
uppgifter att sprida musikkunskap genom information och pedagogisk verksamhet. Skolkonserterna
organiserades via länsskolnämnderna. Försöksverksamhetens syfte var att ge fler människor möjligheter att få
höra musik med goda kvaliteter. Antalet skolkonserter var läsåret 1979/80 13.325 varav 9.000 utgjordes av så
kallade. klassrumsbesök. 1988 övertas huvudmannaskapet för den regionala verksamheten av landstingen och
Rikskonserter och Regionmusiken omvandlades till Länsmusikinstitutioner. Institutet för rikskonserter
omvandlades till Svenska rikskonserter utan styrning gentemot länsmusiken. (Davidsson, 1994)
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artikulerar elev-, kunskaps- och ämnesuppfattningar med betydelser och avsikter
för enskilda elever. För en överblick över några av de valda läromedlen
presenteras här nedan en sammanställning där de relateras till den aktuella
läroplanen.
T o h 51
T o h 55
U 55
Lgr 62

Lgr 69

Lgr 80

Lpo 94

Kp 2000

Petersson, A.
Lidén, K. & Lidén, S.
Cederlöf, E. & Salonen, S.
Härén, Y.
Aulin, A, Norrman, J. & Styrenius, E.
Gabrielsson, I.
Glaser, W. W.
Lundin, M. & Sjöstrand, G.
Engström, B-O.
Engström B-O. & Cederlöf, E.
Göransson, H. Månsson,H-Å, Persson,E.
Skolöverstyrelsen (SÖ)
Emanuelson, B.
Valkare, G., Jansson, B.
SÖ
SÖ, SR/UTB
Dominique, C-A. & M
Hahne, I
Lindgren, G. & Åberg, L.
Engström, B-O. & Cederlöf, E.
Skoglund, S.
Widestrand, O.
Gårdare, S.
Hahne, I.
Långs, M. & Johansson, K-G.
Andrén, L C.
Hahne, I.
Håkansson, K., & Andersson, A.

(1954)
(1956)
(1958)
(1963)
(1963)
(1963a)
(1965)
(1966)
(1966)
(1970)
(1970)
(1971)
(1974)
(1973)
(1974)
(1976)
(1977)
(1980 -1992)
(1982)
(1982)
(1984)
(1985)
(1992)
(1994–1998)
(1996)
(1998)
(2000–2006)
(2005)

Vi sjunger och spelar
Sjung spela lyssna
Musik i skolan
Vi och våra visor 1
Skolsångboken
3 Klang
Spela tillsammans
Skapa musik i grupp
En bok om musik
Vi gör musik
Tillsammans
Musikundervisningen i årskurs 7
Musik på mellanstadiet
Vi bygger afrikanska instrument
Rytm och skapande1 och 2
Visor för hela slanten
Vi spelar tillsammans!
Vispop 1–7
Jazz- och popimprovisation
Vi gör musik
Rock & pop. Bandboken
Musik utan gräns
Musikoteket
Vispop 8–10
Rockgruppen
Gröngölingens rock & pop bandbok
Vispop 11–14
Hip-Hop boken

Figur 2 Sammanställning av ett urval läromedelstitlar relaterade till gällande kursplan vid
utgivningsåret.

En annan form av läromedel utgörs av det material som producerades för
musikundervisningen i form av elev- och lärarhäften till skolradio- och skol-TVprogram eller till Rikskonserters speciella skolevenemang. Texthäften och
lärarhäften som följde med dem har inkluderats i studien då de behandlar
skapande verksamheter. Urvalet gör inte anspråk på att täcka allt det material
som givits ut som läromedel. Jag har sökt sådant material som jag antagit har
varit relativt lättåtkomligt och kan ha varit känt för lärare via skolradions
informationshäfte AVIN, via AV-centralernas materiallistor eller annonser i
fackpress.9
9

Skolradio och skol-TV sorterade under den år 1964 bildade Skolprogramavdelningen som hade till uppgift att
göra samproduktioner mellan radio och TV medierna. Den bestod av tre avdelningar: Skolradio, Skol-TV och
Materialsektionen, vilken svarade för produktionen av elev- och lärarhäften. För att öka tillgängligheten av
programmen och tillhörande material började under 60-talet så kallade AV-centraler att byggas upp i
kommunerna. De svarar för att kopiera och distribuera sända program som lärare kan rekvirera (Lindberg, 2002,
s. 38)
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Ett skäl till att jag intresserat mig för läromedel som distribuerades via
läromedelscentralerna är att programmen fick stor spridning. Från senare delen
av 1950-talet är musikämnet den största ämnesgruppen inom skolradion med
flest program och flest lyssnare (Lindberg, s. 222). Utredningen om Sveriges
musikutbildning redovisar 12 titlar ämnade för musikundervisningen med
tillsammans 118 olika program för radio och TV under läsåret 1967/68 (SOU
1968:15, s. 44). Ca 50% av utlåningen fanns kvar som en programbank på
skolorna när AV-centralerna inte längre krävde tillbaka de mest populära
programmen (Kajlert, 1988).
I flera skolor som jag besökt de senaste åren har jag sett elev- och lärarhäften
från 70-talet eller grammofonskivor med anknytning till programmen. De finns
bevarade i lärares arbetsrum eller i klassrummens bokhyllor och skivsamlingar.
Några av lärarna i min studie uppgav att de tittade i häftena ibland för att få idéer
till sina lektioner och förslag på musik att använda under lektioner i
musikhistoria. Kassettbanden med ljudillustrationer till programmen verkar dock
sällan vara bevarade.
Flera av utgåvorna jag undersöker hänvisar till de rådande läro- och kursplanerna
i musik. I några hänvisas också till andra programserier och skollitteratur.
Programhäften och lärarhandledningar innehåller ofta noggranna anvisningar
eller förslag på innehåll och lektionsgångar. Ofta motiveras aktiviteterna med
avsedda undervisningsmål och motiv för dem. Några av programserierna var
också avsedda att utgöra ett mer heltäckande underlag för undervisningen. De
innehöll förslag till läraren på längre arbetsområden med anvisningar om
material, arbetssätt och organisation. Gemensamt för dem är att de mer eller
mindre tydligt lyfter fram vissa idéströmningar och därmed avstår från andra.
Andra läromedel koncentrerar framställningarna till vissa moment eller speciella
aktiviteter som exempelvis musikhistoria och musiklyssning, dans eller
skapande. Instrumentalskolor anknyter exempelvis ofta till speciella repertoarer
och metoder (Rostvall & West, 2001). Antologier för exempelvis sång och
ensemblespel ger i förslagen på repertoar också mer eller mindre explicita svar
på didaktiska frågor om undervisningen. (Netterstad, 1982). Skolämnet ses i dem
som i en tubkikare där vissa delar av vad som är möjligt att göra i klassrummet
poängteras och görs synliga för lärare och elever.
Urvalet grundade sig på uppgifter från SIL:s läromedelsregister och
läromedelsinformation, från Utbildningsradions (UR) programkatalog (UR,
1992) och SR:s programblad AVIN. Även förslaget till skol- och lärarbibliotek i
Musikpedagogisk handbok fanns med som en källa för urvalet för tiden fram till
och med 1965 (Aulin, 1965). Ett urvalskriterium var, som nämndes ovan, att
materialet skulle ha varit relativt lättåtkomligt och känt för lärarna. Ett annat
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urvalskriterium var att det på något sätt behandlade skapande i skolans
musikundervisning. Bland läromedel som avsåg täcka musikämnet som helhet
sökte jag avsnitt som kunde tolkas som skapande. Skapandet definierades i en
första läsning i enlighet med dokumenten från försöksverksamheten med
enhetsskolan och förslaget till kursplan enligt 1947 års musikutredning. Det
material som var inriktat mot särskilda områden i undervisningen som
exempelvis lyssning, konsertbesök, bestämda kompositörer eller musikformer
lästes mer översiktligt. Jag sökte även titlar som koncentrerade framställningen
på just skapande verksamheter.

2.2.5 Urval och procedur för observation och intervjuer
För att få en grov bild av vad musikskapande kunde innebära genomförde jag
under höstterminen 2001 provintervjuer med tre musiklärare. En av de
intervjuade var instrumentallärare med utbildning från SMI (Stockholms
Musikpedagogiska Institut) med en del av sin tjänst förlagd till grundskolans
klassundervisning. Två av dem var så kallade tvåämneslärare med engelska
respektive matematik som andra ämnen i sin examen. Jag såg intervjuerna som
dels tillfällen att öva mig att genomföra intervjuer, dels en möjlighet att ringa in
ämnesområdet. De förberedande intervjuerna var delvis strukturerade och
organiserade runt teman om musikskapande vilka jag utifrån min förförståelse av
mitt undersökningsområde försökte hålla så öppna för tolkning som möjligt.
Lärarna fick beskriva sin utbildningsbakgrund och sina musikintressen och
berätta om skapande aktiviteter som de hade erfarenheter av från sin egen
undervisning. De fick också reflektera över skapandet i relation till kursplanen i
musik. Eftersom jag vid den tidpunkten var osäker på huruvida mitt arbete skulle
fokusera skapande i mer generell bemärkelse eller skapande i form av
komposition, strävade jag efter att inte på förhand styra möjliga svar i någon
riktning. Jag försökte vara beredd på att följa upp de områden som lärarna själva
talade om. Talade de huvudsakligen om komposition förde jag mot slutet av
intervjun in bredare uppfattningar och vice versa. Resultaten av intervjuerna
visade att samtliga fokuserade sina beskrivningar på organisatoriska och
utrustningsmässiga förutsättningar för skapandet och på elevernas
spelkunskaper. De aktiviteter som de gav exempel på var hämtade från
klassrumsmusicerande eller från speciella musikprojekt som framföranden av
musikaler eller konserter. En av lärarna beskrev ett kompositionsprojekt. Två av
dem tvekade om huruvida det egentligen var skapande de talade om. Med
erfarenheterna från intervjuerna gjorde jag ett underlag för kommande intervjuer
(Bilaga 1). Det bestod av frågeområden om skapandets aktiviteter, processer och
resultat, innehåll, syften och mål, det vill säga hur lärarna beskrev skapande,
samt frågor om elevers lärande.
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Urvalet av lärarna för de intervjuerna gjordes från kriterier som var utformade så
att jag skulle få en så bred bild av det jag studerade som möjligt. Jag ville därför
ha en så brett sammansatt grupp av lärare som möjligt (Repstad, 1999). Det
gjorde att jag sökte lärare som arbetade på skolor med skilda
upptagningsområden och inriktningar. Jag sökte grupp lärare som tillsammans
hade en någorlunda jämn könsfördelning och olika utbildningsbakgrunder, samt
minst några års undervisningserfarenhet från högstadiets senare årskurser.
Intervjuerna som genomfördes under slutet av höstterminen 2001 och under
vårterminen 2002 utfördes i något avskilt rum på den skola där lärarna arbetade.
Vid två tillfällen kom de intervjuade till min arbetsplats på universitetet och
intervjuerna utfördes då i något ledigt grupprum. Intervjuerna omfattade tolv
musiklärare. De hade varierande musikutbildningsbakgrunder och erfarenheter
från arbete med barn i olika åldrar. Fyra av dem var så kallade tvåämneslärare
med lärarexamen i musik och ett annat ämne. De ämnena var engelska, ett SOämne, svenska och matematik. Två var G/G-lärare (inriktning mot Grundskola
och Gymnasium). Två hade fullgjort en så kallad SMLU-utbildning (Särskild
MusikLärarUtbildning).10 En var IE-lärare (Instrumental- och Ensemblelärare)
och en hade en musikhandledarutbidning. Ytterligare en hade lärarexamen med
inriktning mot grundskolans årskurser 1-7, men arbetade även med elever upp
till årskurs nio. En var utbildad mellanstadielärare med hela sin tjänst förlagd till
högstadiet. Alla, förutom en, hade minst fem års erfarenhet av undervisning i
grundskolans senare år. Gruppen bestod av sex kvinnor och sex män.
Under dessa intervjuer kom jag i kontakt med lärare som sade sig vara
intresserade av och arbetade med musikskapande på olika sätt. Intervjuerna
spelades in på band och transkriberades. Efter en översiktlig läsning av resultaten
kunde jag konstatera att det fanns en mängd likheter och en del skillnader i deras
tal om skapande. Skillnaderna bestod främst i vilken grad de ansåg sig arbeta
med skapande i sina klasser och några av dem uppgav också att det inte ingick i
deras undervisning. För att kunna genomföra de klassrumsstudier av skapande
aktiviteter som planerats, var det lärarnas beskrivningar av att de arbetade med
skapande som tillsammans med de tidigare uppsatta kriterierna påverkade det
slutliga urvalet. Fyra av dessa, två män och två kvinnor, arbetade i årskurserna
4–9 eller 7–9 och var villiga att delta i undersökningen. Två av dem kunde
senare inte delta. Den ene fick arbete på annan ort strax efter intervjun och den
andra slutade under läsåret att arbeta som musiklärare på grund av en
arbetsskada. De ersattes av två andra lärare från intervjugruppen som hade sagt
sig arbeta med skapande och som båda villiga att delta i studien. På grund av
10

SMLU (Särskild musiklärarutbildning) var en utbildning som kom till stånd på ett initiativ från SÖ under
början av 70-talet som ett svar på problematiken med det låga antalet musiklärare. De studerande hade
erfarenheter från undervisning i grundskolan men saknade lärarbehörighet. De deltog i en 5 veckor lång
sommarkurs och i praktisk-pedagogisk utbildning under ett läsår med undervisningstillfällen vid lärarhögskola
eller motsvarande under terminerna för att bli behöriga att undervisa i musik på grundskolan.
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praktiska skäl kom dock en av lärarna med en G/G-inriktning i sin utbildning att
ersättas av en med två-ämnesutbildning.
Den slutliga gruppen kom att bestå av två män och två kvinnor varav en G/Glärare, en mellanstadielärare och två med tvåämneslärarutbildning, men med
skilda ämnen förutom musik i sin examen. Två av lärarna arbetade på skolor där
musik fanns med som ett profilämne för skolan. En tredje arbetade på en skola
där många elever ägnade sig åt fritidsmusicerande av olika slag, men där musik
inte var speciellt prioriterat. Den fjärde läraren arbetade på en skola där musik
hade något fler timmar än minimitiden för ämnet och där timmarna var fördelade
så att undervisning kunde ges under alla skolår. Lärarna hade arbetat som
musiklärare
mellan
fem
och
tjugu
år
och
samtliga
hade
undervisningserfarenheter från arbete med såväl yngre som äldre elever.
Undersökningen omfattar totalt fyra skolor som jag kallar Albinoniskolan,
Bachskolan, Clementiskolan och Debussyskolan.
Albinoniskolan Bachskolan
Skolor
Musikprofil
Karaktär
Alm
Bok
Lärare
Figur 3
Sammanställning av undersökningens
undervisande lärares namn.

Clementiskolan Debussyskolan
Musikprofil
Carlén
Dahlén
skolor, eventuell musikprofil samt

De utvalda lärarna hade huvudansvaret för de klasser jag följde, men flera av
dem arbetade inte ensamma. På Albinoniskolan var ytterligare en lärare
engagerad i den klass som hade en särskild musikinriktning och som jag följde.
På Bachskolan följde jag förutom några ”vanliga” lektioner även elevgrupper
som under en temavecka valt att arbeta med musik. Under denna vecka arbetade
flera lärare tillsammans med elevgrupperna. Även på Clementiskolan fanns
musiklärare som under speciella projekt arbetade tillsammans med klasserna.
Den samverkan handlade huvudsakligen om planering inför konserter,
repertoarval, ansvarsfördelning och ledning av ensemblegrupper. Några av de
lärarna arbetade också med elever i de grupper jag följde. Även
instrumentallärare från den kommunala musikskolan och från kulturskolan
deltog i undervisningen på Albinoni och under projekten på Clementiskolan. De
deltog i planeringsarbetet inför konserter och vid speciella evenemang. De
förberedde under sina instrumentallektioner eleverna inför framträdandena och
hjälpte till vid repetitioner och deltog ibland också under konserterna. Även på
Debussyskolan fanns liknande grupper. Jag följde enbart den ”vanliga”
undervisningen där och träffade endast några av instrumentallärarna några
gånger och talade med dem. Jag fann ingen anledning att be dem om en särskild
intervju då de inte varit involverade i de lektioner jag följt. De båda
fritidspedagogerna på Albinoni- och Bachskolorna var mer löst knutna till
klassundervisningen. De deltog ibland i de informella musiklärarträffarna på
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skolan och verkade väl förtrogna med många elevers musikverksamheter utanför
skoltid. Båda var musikintresserade, de spelade i olika orkestrar på sin fritid.
Även de deltog ibland i förberedelserna inför särskilda musikarrangemang.
Fritidspedagogen på Bachskolan deltog tillsammans med en språklärare som
handledare för olika orkestergrupper under skolans temaveckor.
Bland lärarna i de ovan beskrivna arbetsgrupperna hade jag tidigare gjort en
intervju med Alfén. De övriga, Ask, Asp, Björk, Clausén, Ceder och Cypress,
träffade jag oftare under mina besök på skolorna. De var på olika sätt engagerade
i klassundervisningen och i de projekt jag följde. Jag beslutade att be även dem
ställa upp på en kortare intervju om skapandet och projektarbetena, vilket de
accepterade. Samtliga manliga lärare har givits efternamn med anknytning till
botanik, de kvinnliga har givits efternamn med ändelsen –én.
Albinoni
Ask, ettämneslärare,
Asp, instr lär (git)
Apel, instr lär (klav)
Alfén, instr lär (sång)
en fritidspedagog

Bach
Björk, tvåämnes
Buxbom, språklärare,
en fritidspedagog

Clementi
Debussy
Ceder, tvåämneslärare Cypress, tvåämneslärare
Clausén ettämneslärare,
instr lärare (ensemble)
instr lärare (ensemble)

Figur 4 Sammanställning av övriga personer med nära anknytning till musikundervisningen i
studien där intervjuade lärare markerats med kursiv stil.

Sammanlagt utfördes således tre förberedande provintervjuer, tolv intervjuer
med lärare och sex något kortare intervjuer med kollegor till de lärare vars
undervisning jag följde. Med de fyra lärarna vars elevgrupper jag observerade
genomfördes en ytterligare kortare intervju. Den avsåg att sammanfatta
lektionerna som jag följt ur lärarens perspektiv.
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Intervjuer och samtal med lärarna
De flesta intervjuerna utfördes i något avskilt rum på lärarnas skolor och vid två
tillfällen i en avskild del av ett personalrum. De tog vardera cirka 60 minuter och
spelades in på MiniDisc-spelare. Av de uppföljande intervjuerna utfördes två av
dem av praktiska skäl i lokaler utanför skolan.
Samtal med lärarna fördes när det var lämpligt i anslutning till eller under
lektioner och på raster. Enligt Steinar Kvale ger sådana samtal i samband med de
intervjuades naturliga aktiviteter en mer uttömmande bild av deras situation än
åsikter uttryckta i en stolsbunden intervjumiljö (1997, s. 264). De samtalen
utgick ofta från arbetet i klassen och händelser som utspelats under lektionerna.
Ibland deltog kollegor vilka på olika sätt fanns med i de projekt jag studerade.
Jag var även närvarande vid några planeringsmöten under projekten där lärare,
instrumentallärare och ibland fritidspedagoger ingick. Här var min roll
observatörens.

Urval av och procedur för observationer och intervjuer med eleverna
Urvalet av lektioner att observera grundade sig på att lärarna meddelat mig att de
menade musikskapande eller skapande verksamhet ägde rum under dessa
lektioner. Det var således deras definitioner av skapande verksamhet som styrde.
Under dessa lektioner följde jag mindre elevgrupper. Jag försökte på varje skola
observera grupper som sammantaget speglade en jämn könsfördelning och
blandning av elever med större eller mindre erfarenheter av musikalisk
verksamhet. Urvalet gick till så att när grupparbetet började begav sig större
delen av klassen till olika grupprum. Jag valde den grupp som stannade kvar i
klassrummet och sökte därefter upp elever som kunde motsvara kriterierna i det
grupprum som var närmast klassrummet. Bestod den första gruppen av
övervägande flickor sökte jag sedan upp en grupp med övervägande andel
pojkar. Verkade en grupp bestå av medlemmar som var ovana med att spela
tillsammans uppsökte jag en grupp som verkade mer van med ensemblespel.
Därefter följde jag de valda grupperna. Urvalsförfarandet var inte känt för de
undervisande lärarna. Det krävde därför samtycke att delta i undersökningen från
samtliga elever i klassen.
Elevgruppernas och därmed ensemblernas storlek varierade vanligen mellan tre
och åtta. På Bachskolan fanns en elev som arbetade ensam. Medlemmarna i
grupperna under temaveckor och projekt på Bach- och Clementiskolorna var
årskursblandade och bestod av elever från år sju till och med nio.
Sammanlagt följdes mer kontinuerligt fyra olika elevgrupper på vardera
Albinoni och Bach, samt tre på vardera Clementi och Debussy. På Albinoni
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ägnades en stor del av terminen åt det läraren benämnde skapande. Jag beslöt att
följa två grupper från de så kallade profilklasserna (grupperna benämns här A1
och A2) och två från de ”vanliga” klasserna (A3, A4). På Bach ägde de lektioner
där läraren menade att skapande mest förekom rum under temaveckor. Här fanns
möjligheter att under två sådana veckor följa två grupper samtidigt (B1, B2, B3,
B4). På Clementi observerade jag i de ”vanliga” klasserna grupperna C1, C2, C3.
På Debussy sammanlagt tre grupper i ett sex veckor långt kompositions- och
ensembleprojekt under de ordinarie musiklektionerna (D1, D2, D3). I grupper
jag följde under större delen av processen fanns sammanlagt 31 flickor och 29
pojkar. På Albinoni och Bach hade jag möjlighet att observera verksamheten i
grupper utanför det urval jag gjort. Anledningen till det var att jag ville få en
bättre helhetsbild av den verksamhet som pågick. I några av de grupperna hann
jag ändå få en relativt god bild av vad eleverna arbetade i sina projekt och beslöt
att intervjua även dem. I de grupperna, A5, A6, B5, B6 och B7, följde jag inte
arbetet lika koncentrerat under hela processen. Könsfördelningen här var tio
pojkar och åtta flickor. Grupp A5 fanns i profilklassen och A6 i en ”vanlig”
klass. B5 var en elev som ingick i en grupp elever som ansvarade för
inspelningar av redovisningarna. Hon arbetade fram till dess inspelningarna
började, liksom de övriga eleverna i den gruppen, till stor del ensam.
Medlemmarna i grupp B6 var ovana med ensemblespel medan de i B7 spelade
på fritiden i olika orkestrar. Sammanställningen nedan ger en översikt över
grupperna på de olika skolorna.
Albinoni
Bach
Clementi
Debussy
A1 (2 fl 2 p), B1 (3 fl )
C1 (3 fl)
D1 (4 fl 1 p)
(profilklass)
A2 (4 p), (profilklass) B2 (3 fl 1 p)
C2 (3 fl 1 p)
D2 (2 fl 3 p)
A3 (3 fl 2p)
B3 (4 p)
C3 (1 fl 5 p)
D3 (2 fl 2 p)
A4 (5 fl)
B4 (4 p)
A5 (3 fl 2p),
B5 (1fl), B6 (4 fl),
A6 (4p) (profilklass) B7 (4 p)
Figur 5 Observerade och intervjuade gruppmedlemmar på de olika skolorna samt fördelning
mellan flickor (fl) och pojkar (p) och eventuell profilklass.

I stället för att ge grupperna fiktiva namn har jag valt att koda dem som A, B, C,
D och numrera grupperna inom varje kategori för att läsaren lättare skall kunna
hänföra en viss grupp till den skola eleverna går i.
Tillstånd och informerat samtycke
Skriftlig information om syften och uppläggning av min studie gavs till lärare
och elever. De fick också information om förutsättningarna för sin medverkan
och att undersökningen följde de etiska reglerna för forskning vad gäller
anonymitet och rätt att avbryta deltagandet. Här fanns också information om de
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tillstånd från skolledare, lärare och elevernas föräldrar som behövdes för
genomförandet av studien (Bilaga 2). Eftersom jag i början av studien inte hade
bestämt i vilka skolor jag skulle göra observationerna och intervjuerna, bad jag
om tillstånd från rektorskonferensen i en av kommunerna om ett generellt
medgivande för studien. Det beviljades med undantag av en skola som därför
uteslöts. Rektorerna vid de skolor där studien genomfördes informerades, men
några först efter det att läraren accepterat medverkan. Ingen av rektorerna
avböjde i de fallen skolans medverkan.
Alla elever i klassen informerades om mitt projekt i samband med att jag
presenterade mig själv för klassen. Frånvarande elever fick samma information
senare. Jag berättade att jag behövde tillstånd från någon av deras
vårdnadshavare för deras medverkan och jag delade ut den skriftliga
informationen med ansökan om tillstånd för studien. Eleverna uppmanades
samtidigt att visa informationen för förälder eller vårdnadshavare och be dem
fylla i uppgifter om medgivande eller ej angående elevens medverkan.
Vårdnadshavaren erbjöds även möjlighet att kontakta mig för ytterligare
upplysningar. Ingen gjorde dock detta. I samtliga klasser hade jag vissa
svårigheter att få tillståndet i retur, men hade efter några veckor svar från alla.
Svaren var positiva till att eleverna deltog i studien med undantag för svaret från
en vårdnadshavare. Den elev som det gällde ingick därför inte i studien.
Eftersom minst hälften av elevgrupperna i klassen inte ingick i undersökningen,
tror jag inte att detta väckte någon särskild uppmärksamhet.
Samtliga lärare i studien informerades i förväg om den arbetsinsats som deras
medverkan skulle kunna innebära. De fick också ta del av en
informationsbroschyr där studien beskrevs närmare (Bilaga 3). De ombads
meddela mig när det var lämpligt utifrån deras planering och klassens arbete att
genomföra klassrumsobservationerna. Tider och former för besöken beslutades.
Tiderna för besöken bestämdes också av när läraren menade att jag skulle ha
störst möjligheter att möta skapande verksamheter. Formerna för mitt deltagande
var att jag skulle följa lärarens och några av elevernas arbete med hjälp av
observationer och ljudinspelningar av lektioner eller delar av dem. Jag skulle
också göra kompletterande intervjuer med lärarna och elever från de grupper jag
följt och samtala med dem om lektionerna och deras arbete. Samtliga tillfrågade
lärare och elever var positiva till att medverka.
Intervjuerna med elever
Intervjuerna med eleverna utfördes dels enskilt, dels i grupp. En anledning till
detta var att jag ville pröva båda tillvägagångssätten. En fördel att intervjua dem
gemensamt skulle vara att de då kunde ge olika uttryck för gemensamma
upplevelser i en diskussionsform där de i någon mån själva styrde förloppet. I en
grupp där medlemmarna kände varandra och hade arbetat tillsammans, kunde de
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också kanske känna sig tryggare eller frimodigare och hjälpa varandra med svar.
De enskilda intervjuerna, särskilt med de elever som hade som
fritidssysselsättning att skriva texter eller göra låtar, gav mer tid för
eftertänksamma och oavbrutna svar. De intervjuades tankegångar kunde
fullföljas utan andras avbrott.
De löst formulerade frågeområdena i båda intervjuformerna var inriktade mot
deras erfarenheter av musikskapande och det arbete de nyligen utfört (Bilaga 4).
Kvale menar att gruppintervjuer kan frambringa ”en livfull mellanmänsklig
dynamik och demonstrera det sociala samspel som leder fram till
intervjuuttalanden” (Kvale, 1997, s. 263, kursiv i original). Ett belägg för det var
när diskussionerna öppnade för områden som jag inte tänkt på själv och troligen
inte skulle fått fram vid enskilda samtal. Ett exempel är hur en grupps
beskrivningar av hur de träffats och spelat tillsammans i skolan och på fritiden
ledde över till ett långt och livligt samtal om de låtar de gjort och spelat
tillsammans. Eleverna berättade om sina musikaliska erfarenheter och
upplevelser med betydelser för deras skapande med kvaliteter som jag inte tror
skulle ha kommit fram under en individuell intervju. I det avseendet kan
intervjusituationen liknas vid intervjuer av fokusgrupper där intervjuaren
använder sig av interaktionen i gruppen (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).
Den kontroll över intervjusituationen som Kvale (1997, s. 97) menar
intervjuaren kan mista och som kan resultera i en kaotisk datainsamling, kan
också leda till att oväntade informationer om ämnet kommer fram. Det kan
finnas en önskan att vara mer ärlig i sina yttranden tillsammans med sina
kamrater eller att vara provokativ och att delta i ett spel inom gruppen. Min
uppfattning är att dialogen stimulerades av närvaron av flera kamrater. De kände
ofta varandra sedan tidigare och diskuterade och reflekterade över intressen och
gemensamma erfarenheter från något de hade gjort tillsammans. Jag fick
intrycket att de fann intervjutillfället stimulerande. Vid något tillfälle, med en
grupp som också spelade tillsammans på fritiden, verkade det som om de i
början av intervjun intrycket att de föreställde sig situationen mer som ett möte
med media före eller efter en konsert.
Flera av eleverna, både bland dem som intervjuats enskilt och tillsammans med
andra, tyckte att det var kul att tala med någon som var intresserad av vad de
gjort eller gjorde. Jag fick intrycket att området rörde något som de inte talade
närmare om med andra.

Metoder i klassrumsstudien
De metoder jag använde var deltagande observation kompletterad med löst
strukturerade intervjuer med lärare och elever, samt ljudinspelningar av
lektioner. Fältanteckningar fördes kontinuerligt under eller strax efter mina
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klassrumsbesök. Till detta kom dokument som jag fick av lärare eller elever
under min studie i form av lärares tidsplaner, gruppindelningar, repetitionstider,
texter och konsertprogram. Från en av eleverna fick jag även ta del av en privat
klippbok med tidningsurklipp som rörde hans musikaliska verksamhet under
fritiden. Från en annan elev fick jag också se en samling av de texter han gjort på
sin fritid. Det materialet gav överblick över undervisningens organisation och de
sammanhang vari aktiviteterna ingick. Det gav också en tydligare bild av vad
musiken betydde för några av eleverna både under deras fritid och i skolan.

Observationer
Observationer ägde rum under lektioner, grupparbeten, tematiska arbeten,
konserter (redovisningar) men även konserter utanför skolans ram.
Fältanteckningar fördes kontinuerligt dels under lektioner när jag fann det
lämpligt, dels i nära anslutning till lektionspassen. Anteckningarna
kompletterades senare med kommentarer och mina egna reflektioner. På så sätt
kan man säga att delar av tolkningsarbetet tog sin början redan under
lektionerna. Jag hade på förhand bestämt att huvudsakligen anteckna vissa
bestämda händelser som jag antog inte kom fram av det inspelade materialet. Det
kunde exempelvis vara uppgifter om lokaler eller instrument. Ofta rörde sig
sådana anteckningar om elevers enskilda göranden. De kunde beskriva när elever
lämnade rummet för att hämta material, försökte få igång elektrisk apparatur
eller när de arbetade tyst med att skriva ned ackordföljder och texter. Flera
sådana situationer rörde elevers privata projekt som när de ägnade sig åt sådant
som inte direkt hörde till de uppgifter gruppen hade, exempelvis att de sminkade
sig eller förberedde andra lektioner.

Inspelningar och bildupptagningar
Flera av observationerna kompletterades med inspelningar. De gjordes liksom
intervjuerna med hjälp av en MiniDisk-spelare. Vid några tillfällen när två
grupper var aktiva samtidigt, lät jag en inspelning ersätta min närvaro i den ena
gruppen. Det skedde när jag bedömde det som angeläget att registrera aktiviteter
i båda grupperna. Jag hade i någon av inspelningarna svårigheter att identifiera
rösterna trots att jag vid inspelningstillfället använt bra inspelningsutrustning
med stereomikrofoner. Möjligen berodde det på rummets akustik. Dessa ställen
är markerade i utskrifterna med frågetecken efter personangivelsen.
I början av studien funderade jag på att använda bildupptagning som ett
komplement för min egen del vid transkriptionen av materialet Jag avstod dock
från detta av praktiska skäl. Jag bedömde att det skulle vara svårt att på kort tid
placera kameran i de ofta små utrymmen som eleverna vistades i och att
förflyttning av utrustningen skulle verka störande. Elevernas redovisningar har i
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några fall dokumenterats med rörlig bild. Det gälle några av de konserter
eleverna gjorde i vilka resultaten av deras skapande arbete presenterades. Arbetet
med de inspelningarna påverkade inte i någon större utsträckning elevernas
arbete. Syftet var att inspelningen skulle tjäna som ett audiovisuellt stöd till mina
fältanteckningar och inspelningar från elevernas repetitioner och det var också så
jag använde dem. Jag fann den formen av dokumentation värdefull också för en
mer distanserad förståelse av konsertsituationen.

Transkription av texter och inspelningar
Intervjuerna är utskrivna så att betoningar, pauser, tveksamheter, skratt och
andra liknande uttryck har markerats. Tillfällen där vi talar i munnen på varandra
eller där det sagda varit svårt eller omöjligt att uppfatta från inspelningen har
också markerats. Indexeringssystemet har jag använt för att snabbt kunna
identifiera olika tematiska områden eller kategorier och för att lättare kunna
återfinna passager när jag önskat lyssna på olika avsnitt igen. I avhandlingstexten
har namnkoderna ersatts med fiktiva namn. Elever som går på Albinoniskolan
har givits namn börjar på bokstaven A, Bachskolans elever har namn med B som
begynnelsebokstav och så vidare. Deras tillhörighet i arbetsgrupperna återges så
att i exempelvis grupp D1 alla har namn som börjar på ”Da”, medan de i grupp
D2 och D3 har begynnelsestavelserna ”Di” och ”De”.
I citat av yttranden från intervjuerna använder jag tecknen [...] för att markera
uteslutna delar av texten, i övrigt är de hämtade oförändrade från mina utskrifter
förutom för smärre korrigeringar som avser att underlätta läsandet. Några
dialektala eller andra språkliga uttryck och hänvisningar till lokala förhållanden
som skulle kunna bryta löftena om de medverkandes anonymitet har tagits bort
eller skrivits om. Betoningar återges i citaten med kursiv stil. Kortare pauser
återges med två och längre pauser med tre punkter.
Förfarandet vid transkriptionen av de inspelade lektionerna liknade
intervjuernas, men med den skillnaden att särskilda markeringar med
hänvisningar även gjordes till låtexempel och avsnitt med klingade musik.
Kommentarer om dem och andra händelser har infogats i den transkriberade
texten med kursiverad stil. Markeringarna gjordes för att jag skulle hitta aktuella
exempel snabbt när jag ville lyssna på dem igen.

2.3 Enkät
I min första forskningsplan tänkte jag mig att urvalet av eleverna skulle ske på
grundval av en i början av min studie presenterad enkät. Den innehöll frågor om
elevernas sociala bakgrund, deras erfarenheter av instrumentalspel och tillgång
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till instrument. Här fanns även frågor om deras musikpreferenser och
medievanor. Till detta planerades kompletterande intervjuer och samtal med
eleverna om deras musikskapande aktiviteter. Enkätstudien genomfördes i två
olika klasser på Albinoniskolan. En svårighet att genomföra dem var
tidsåtgången. Det var svårt att finna tid för den och eleverna tyckte att
enkätuppgifterna tagit för mycket tid av den ordinarie undervisningen.
Resultaten visade när jag sammanställt dem ge lite information utöver den jag
kunde få i samband med mina intervjuer och i samtalen med medlemmarna i de
ensembler jag följde under lektionerna. När eleverna talade med varandra under
repetitioner och andra uppgifter de gjorde under lektionerna, visade det sig att de
under arbetet ständigt förde liknande frågor på tal. Jag beslöt därför att i stället
för att konstruera om enkäterna avstå från att använda enkäterna i de övriga
klasserna.

2.4 Forskarrollen och forskning som diskursiv praktik
Min forskarroll var oklar i början av projektet angående formerna för mitt
deltagande under observationerna. I en av de första grupperna jag observerade
svarade jag vid ett tillfälle på elevernas begäran om förslag på olika
kompmodeller till en låt de kört fast med, men undvek senare att ge sådana råd.
Jag hänvisade därefter i stället till deras eget arbete eller till lärarnas handledning
och till min uttalade uppgift att endast studera deras skapande. Någon gång, som
i exemplet ovan, har jag känt svårigheter att skilja forskarrollen från lärarrollen,
en roll som ofta inbjuder till interventioner. Oftare har mina erfarenheter från
lärarutbildningens skolpraktik, som givit viss vana att observera lektionsförlopp
utan direkt inblandning, varit vägledande för min roll som observatör. Råd eller
handledning med betydelser för verksamheten, processen och den färdiga
produkten har jag avstått från att ge, liksom andra kommentarer om mina
erfarenheter från observationerna. Relationen mellan min roll som forskare och
de aktiviteter jag observerade kan karaktäriseras som ”observatör – deltagare”.
Det innebär att min delaktighet i den studerade gruppen är sekundär i förhållande
till uppgiften att samla information (Merriam, 1994, s. 106). Sharan B. Merriam
skiljer mellan olika grader av deltagande och observation; från fullständig
deltagare, deltagare – observatör, observatör – deltagare till fullständig
observatör Jag har varit en deltagare i aktiviteterna när jag bidragit med att flytta
instrument inför konserter, hjälpt lärare att stämma gitarrer inför lektioner och
ställa i ordning undervisningslokaler. Vid ett par tillfällen ersatte jag på
elevernas begäran frånvarande elever som musiker vid repetitioner inför en
redovisning, utan att ta på mig några ledande uppgifter. Jag även deltog även i
lärares och elevers vardagssamtal när de bjöd in mig. Att uttrycka sitt intresse för
det som studeras, delta i vardagliga samtal och att i verksamheten ge en
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hjälpande hand när det behövs menar Pål Repstad är möjligt för att finna en
balans i det sociala samspelet mellan forskare och aktörer (Repstad, 1999, s. 40).
Merriam (1994, s. 106f) skiljer även mellan öppen och dold observation. Mina
observationer har varit öppna. Deltagarna i studien har känt till min funktion och
i den rollen har jag varit deltagande i verksamheten. Att ha någon som sitter och
för anteckningar eller gör inspelningar skapar en speciell situation för dem som
deltar i studien. Elever och lärare verkade dock snabbt glömma bort min närvaro
eller finna situationen vardaglig. Jag påminde dem om min studie och berättade
om syftet när de frågade vad jag skrev eller varför jag ville spela in. Jag talade
alltid om när jag startade en inspelning. När någon som inte informerats om det
kom in i ett rum där inspelning pågick har jag påminde jag om bandspelaren.
Forskarstudierna har gett mig insikter i min egen förförståelses betydelser och
skärpt min medvetenhet om att den är uttryck för de diskurser jag själv är
inskriven i. Forskning är som den undervisning och de dokument jag studerat
diskursiva praktiker. Mina egna föreställningar om vad som är viktigt att studera,
problemformuleringar, metod och resultat formas av de diskurser jag själv är
inskriven i. I mötet med lärare och elever, i förståelsen av de texter jag läser och
producerar fungerar jag själv som en diskursiv agent, inte bara i intervjuer utan
även i de vardagliga samtalen med elever och de lärare som ingår i studien.
Jag har blivit medveten om att jag som lärare, lärarutbildare och forskare deltar i
formandet och förståelsen av musikskapandet. Min tolkning är inskriven i mina
egna diskursiva fält. Jag har försökt förhålla mig reflexivt till min egen
förförståelse. Jag redovisar den i min litteraturgenomgång av tidigare forskning
och i presentationen av bakgrunden till mitt forskningsintresse. Jag redovisar där
de perspektiv och erfarenheter som jag menar är relevanta för läsarens förståelse
av mina val och som förhoppningsvis gör min framställning mer genomskinlig.
Winther Jørgensen och Philips uppmärksammar (1999, s. 28ff) de svårigheter
som kan uppstå när man undersöker diskurser som man själv är nära. De menar
att det kan vara svårt att se ”just självklarheterna som man är ute efter att
avslöja” (Winther Jørgensen & Philips, s. 28). De föreslår, även om de inte
menar att det är tillräckligt, att man i enlighet med fenomenologisk tradition kan
försöka sätta parentes kring sig själv och sin egen kunskap. Det skulle kunna
hindra att de egna värderingarna överskuggar analysen. Själv tror jag inte att det
är fullt möjligt att sätta sådana parenteser. De kategorier jag konstruerar är ändå
delvis beroende av egna kunskaper och erfarenheter. Det kan också vara så att
det är just de egna kunskaperna och erfarenheterna som möjliggör ett fantasifullt
associerande med heuristiska inslag som kan berika analysen. Möjligen kan mina
erfarenheter från observationer av musikundervisning i andra länder och miljöer
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där jag ofta tvingats ifrågasätta egna förgivettaganden ha någon betydelse för
detta.
Winther Jørgensen och Philips menar också att genom att se världen genom en
bestämd teori skapas en främmandegöring. Jag upplever analysarbetet just så.
Teorin skapar perspektiv som belyser materialet på ett nytt sätt och kräver andra
svar än de självklara. Det historiska perspektiv jag delvis lagt på studien hjälper
också att ifrågasätta det kända och självklara.
Samtidigt är kunskap om och närhet till forskningsområdet inte bara
problematisk utan kan också vara viktig för processen. Kunskap om musik och
erfarenheter från musikarbete ser jag som viktiga för möjligheterna att registrera
och se skapandeprocesser och vad som görs musikaliskt. När lärare och elever
talar om eller arbetar med musikskapande uttrycker de diskursen. De gör det
genom regelbundenheter, avgränsningar och betoningar. Att få syn på dessa och
att upprätta gränserna för diskurserna förutsätter enligt Neumann (2003)
kompetens och kunskap om området. Även Monika Nerland har, i sin
avhandling om instrumentalundervisning i högre musikutbildning, påpekat
betydelsen av erfarenheter och kunskaper om forskningsområdet för de
observationsstudier hon genomförde (Nerland, 2003, s. 120f). Utan egna
erfarenheter av området hade det varit svårare för mig att registrera och uppfatta
vissa skeenden. Ett exempel kan vara när en lärare handledde elever och föreslog
förändringar i elevernas spel. Mina möjligheter att uppfatta dem i relation till en
viss musikalisk stil eller se dem som pedagogiska tillrättalägganden är avhängig
kunskap om undervisningsområdet.
Jag upplyste deltagarna om att de själva och deras person inte utgjorde fokus för
min studie utan snarare lärares och elevers diskursiva handlingar. Det är alltså
talet och den skapande praktiken och dess diskursiva förutsättningar som stod i
fokus för studien, inte de enskilda lärarnas eller elevernas personliga kvalitéer
eller inre liv. Jag försökte också klargöra att arbetet inte avsåg att vara någon
utvärdering av undervisningsskicklighet och lärarkunskaper, eller elevernas
prestationer, utan fokuserade betingelserna för undervisning mer generellt. Det
var alltså förutsättningarna för arbetet i skolan och möjligheterna till olika
konstruktioner av undervisningspraktik som studerades. Flertalet lärare som
ingår i studien har relativt lång erfarenhet av undervisning och samtliga har
djupa kunskaper i och om musik.
Resultaten av klassrumsstudien kan skilja sig från den förståelse de agerande har
av det som studeras. De förutsättningar till dokumentation, tid för reflektion och
den systematik ett avhandlingsarbete ger möjligheter till, är annorlunda än de
förutsättningar som ges lärare i det dagliga arbetet. Verksamheten kan ses från
andra perspektiv och reflektionen ges andra förutsättningar. Det är mina
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tolkningar av musikskapandet i klassrummet som får utrymme i form av en
avhandling som kan sägas vara ett uttryck för makt i Foucaults mening. Det är
dock inga slutgiltiga sanningar som presenteras och resultaten kan
förhoppningsvis fungera som underlag i en fortsatt diskussion om
musikskapande och undervisning i musik.

2.5 Etiska överväganden
Jag studerar lärares och elevers handlingar i klassrummet och gör intervjuer med
dem där de berättar om vad de gjort och upplevt. Deras handlingar i klassrummet
är grundade på mer eller mindre medvetna ställningstaganden och är beroende av
den situation de befinner sig i. Undervisning uppfattas ofta som något som inte
bara rör lärarens yrkesidentitet utan ses också ibland som ett uttryck för den egna
personligheten. Även musikaliska uttryck förbinds ofta av såväl lärare som
elever med personliga uttryck och kan ses som något som bottnar i och är uttryck
för inre personliga essentiella kvalitéer. Detta kan vara etiskt problematiskt när
jag gör mina kategoriseringar och redovisar dem offentligt. Möjligen kan
kännedom om det teoretiska underlag jag använder ge en annan förståelse av
relationen mellan uttryck och subjekt.

2.6 Forskningsöversikt
Intresset för barns och ungdomars musikskapande har under senare tid ökat. En
del av den forskning som gjorts behandlar musikskapande utanför skolans
väggar och relaterar till ungdomskultur och populärmusik. Några undersöker
sådant skapandet i olika institutioner. Uppmärksamhet har riktats mot kontextens
betydelse för skapandet och mot relationer mellan det institutionella skapandet
och fritidens. Då mitt angreppssätt inkluderar historiskt material redovisas även
några historiska studier av musikpedagogisk verksamhet, läroplaner och
läromedel som varit centrala för min förståelse av forskningsområdet.

2.6.1 Formellt och informellt musikskapande
Studier av ungdomars musicerande och musikskapande har i flera arbeten riktats
mot musik som fritidsintresse utanför skolan. De har behandlat musicerande,
musikaliskt lärande och skapande som åtskillnader mellan formellt och
informellt lärande. Kvaliteter i det informella lärandet har där problematiserats i
förhållande till skolan och andra utbildningsinstitutioner (Fornäs, Lindberg &
Sernhede, 1988). Johan Fornäs et al. karaktäriserar det informella lärandet i
kamratgrupper som kollektivt, frivilligt, spontant, öppet och informellt, medan
det formella beskrivs som individuellt, obligatoriskt, institutionaliserat, slutet
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och formaliserat. I samband med dessa studier har betydelser av musik som
ungdomars främsta fritidsintresse och musikens betydelser för deras lärande och
identitetsskapande behandlats.
Populärmusik i skilda former är i stort accepterade inom skolans ramar idag.
Musicerande i klassrummet och i skolkörer hämtar ofta repertoar ifrån det
populärmusikaliska fältet, och många rockgrupper spelar i skolans regi under
håltimmar och efter skoldagens slut. Det har istället debatterats om huruvida
rockmusik hör hemma i skolan. Ett argument emot rockmusik är att det som
kännetecknar rockmusik aldrig går att återskapa i en skolmiljö. Skillnaderna i
musikalisk kontext är för stora. Skillnader mellan lärande i skolan som
institution och lärande i rockmusik som ett huvudsakligt fritidsintresse är
huvudproblemen i diskussionen om rockens pedagogiseringsproblem
(Brändström, 1996). Rockmusikens bruksvärden i form av frihet, gemenskap,
ideal, lyhördhet för trender och utlevelse ryms inte i de formella läroprocesserna
i skolan, vilka beskrivs som obligatoriska, formella och målinriktade (Fornäs,
1996). Det klingande resultatet blir en sorts skolmusik och kunskapsresultatet en
skolkunskap, som är av en annan kvalitet och skild från den ”riktiga” musiken
och det lärande som sker där.11 Skillnader mellan formellt och informellt lärande
framställs också i andra sammanhang som skillnader mellan teoretisk och
praktisk kunskap. Det formella lärandet ses som resulterande i en intellektuell,
abstrakt och boklig påståendekunskap till skillnad från det informella lärandets
vardags-, förtrogenhets- och färdighetskunskaper som upplevs mer levande
(Jernström, 2000). Det informella lärandet framhålls i dessa studier som mer
effektivt och nära det ”riktiga” sociala liv vi delar.

2.6.2 Det institutionella musikskapandet
Kontextens betydelser för process och musikaliskt uttryck visas i Gullberg
(1999; 2002). Två olika musikgrupper deltog i hennes undersökning. En grupp
bestod av lärarstuderande vid den högre musikutbildningen, en annan av
medlemmar från ett hardcore-band. Grupperna skulle utifrån ett underlag
bestående av en låttext med ackordanalys arrangera, repetera och framföra
11
Skillnader mellan det informella lärandet och det formella lärandet har också problematiserats av Bengt Olsson
(1993) i termer av ”kontextberoende” och ”kontextoberoende” undervisning (s. 152ff). Med det senare begreppet
avses professionellt organiserad undervisning med kunskapsurval och undervisningsformer grundade på
inomvetenskapliga eller inominstitutionella urvalskriterier. Sådan undervisning resulterar i en särskild
skolkunskap. och skolmusik. Den senare, kontextberoende undervisningen, finns i den specialiserade kunskapens
närhet till en specifik kontext eller miljö. Jonas Gustavsson (2000) skiljer mellan ”skolämnet” och ”intresset
musik”. Åtskillnaden har, i relation till de förändringar som skett i musikundervisningen i grundskolan,
sammanfattats som en förskjutning från ”skolmusik” till ”musik i skolan” i läroplanskommitténs beskrivning av
musikämnet i dag (Sandberg & Gårdare, 1992, s. 431) och i den nationella utvärderingen av grundskolan
(Skolverket, 2005, s. 140). Här problematiseras skolans relationer till ungdomars musik och skolans traditionella
urval av repertoarer och metoder.
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materialet. Resultatet från Högskolegruppen var en jazzinfluerad popsång,
medan den senare gruppens låt kunde beskrivas inom hardcore-stilen.
Soundmässigt skiljde sig resultaten av arbetet i de båda grupperna kraftigt åt. De
musikhögskolestuderandes version av förlagan karaktäriserar Gullberg som
”musikhögskolemusik och musikermusik” medan den andra gruppens musik
beskrivs som ”aggressiv och skränig” (Gullberg, 1999, s. 103). Också de båda
gruppernas sätt att arbeta, deras attityder till musik och deras lärostilar skiljde sig
åt i ensemble- och inspelningsarbetet. Studeranden vid musikhögskolan
prefererade jazzversionen i en efterföljande receptionsstudie. Den musikaliska
socialisationen, det vill säga tidigare musikaliska influenser, formell
musikutbildning och musikaliska preferenser, påverkar, menar Gullberg, såväl
institutionella som informella läromiljöer. Effekterna av musikaliskt lärande
utanför institutionerna berör således skolan i hög grad. Gullberg
uppmärksammar som ett problem att den högre musikutbildningens studerande
möter och arbetar med rockmusik som högskolemusik. Det kan innebära att
blivande musiklärare kan mista möjligheter att få utbildning i de musikstilar som
är kommande generationers. Att nutidens lärare är utbildade vid samma
institutionella system som de studerande menar hon kan påverka deras attityder
till olika musikstilar.
Flera studier har som Gullbergs ovan genomförts som behandlar skapande eller
komposition vid andra institutioner än skolans. Lena Vesterlund (2001) har
undersökt hur studerande vid en musikhögskola och en folkhögskola
komponerar med hjälp av datorer. Hon var intresserad av att synliggöra de
musikaliska kompositionsprocesserna, betydelser av de studerandes tidigare
kunskaper och av genus. Hon fann att kvinnor var mer kritiska till sitt eget
komponerande och att deras självförtroende var lägre än männens, samt att de
följde instruktioner mer noggrant. De studerande talar om tre viktiga
omständigheter som påverkar komponerandet: kunskaper i musik och
musikteknologi, kreativitet och kön. Kunskaperna är beroende av vilken genre
eller stil de studerande är specialiserade på, klassisk eller afro-amerikansk, något
som påverkar deras strategier i arbetssätt. Tidigare teorikunskaper och
lyssnarerfarenheter har varit viktiga för att kunna lösa uppgifterna. En anledning
till att få kvinnor söker sig till högre kompositionsstudier kan vara synsättet att
komposition har varit något för särskilt begåvade och att det ofta kopplas ihop
med notskrift. En annan att det finns få kvinnliga förebilder. Vesterlund noterar
även att givna uppgifter med tydliga ramar eller begränsningar resulterar i högre
grad av kreativitet än vad mer fria ramar gör. I resultatdiskussionen skriver hon
att hon inte funnit några studier av kollektivt komponerande, en form som hon
menar borde vara ett bra alternativ i skolan.
Göran Folkestad (1996) undersöker den situerade praktikens betydelser i
ungdomars musikskapande med datorer och synthesizers för att beskriva
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musikskapandets (engelska music making) processer. Ingen av eleverna, som var
mellan femton och sexton år gamla, hade tidigare utbildning i komposition eller i
att skapa musik, ändå lyckades alla göra det. Folkestad kombinerar
observationer, intervjuer och sekvenser av pågående arbeten vid datorerna med
hjälp av MIDI-filer.12 Han finner två kvalitativt olika processer eller
arbetsmetoder som ungdomarna använder när de komponerar musik. En av dem
kallar han vertikal då musiken skapas sektion för sektion och görs som en
ljudkomposition som börjar med att ljuden bestäms vid datorn. Kompositionen
görs färdig och arrangeras del för del. Formen blir alltså klar först i slutet av
processen. Komposition och arrangering görs integrerat. I den andra, den
horisontala, sker komponerandet vid instrumentet och låten arrangeras vid datorn
eller görs så att datorn används som medmusiker eller komponeras del för del
framför datorn. Musiken görs från början till slut med melodi, harmonier och
form. Komposition och arrangering är här två skilda processer. Arbetet i sig, den
musikaliska situationen, påverkar alltså kompositionsprocesserna.
Ett svar på frågan hur det kom sig att alla elever utan föregående träning
lyckades med sitt komponerande finner Folkestad i elevernas erfarenheter av
musik och musikens roller i processen. Han förklarar resultaten från sin
undersökning om ungdomars komponerande vid datorer med användande av
begreppet ”discourse in music”. Det avser en del av den situerade kontext, i
vilket skapandet sker, som ”may provide not only the stylistic features and
aesthetic values for the tune, but also the way of creating it” (Folkestad, 1996, s.
211).
Processerna relateras till musikens karaktär och funktioner. Som förklaring till
dem diskuterar Folkestad begreppen ”discourse on music” och ”discourse in
music” (Folkestad, 1996, s. 208f, kursiv i original), vilka bygger på antagandet
att musiken och musikalisk praktik i sig kan betraktas som diskurser, såväl i en
språklig, semantisk, lingvistisk mening som i en socialt situerad praktik. Det
förstnämnda begreppet avser musiken och talet om den. Det senare avser också
icke-verbala dialoger med musiken, en kommunikation i vilken musikalisk
mening uppstår. Han menar att musik utvecklas olika i olika musikaliska
praktiker. Musikskapandet och musiken kan då betraktas som språk som
kommuniceras i en pågående föränderlig process. Ungdom har erfarenheter av
och är förtrogna med olika musikaliska uttryck, stilar och genrer och kan
uttrycka sig med dessa musikaliska språk i egen musikpraktik. Kunskap om och
erfarenhet av musik och om olika musikaliska uttryck som stilar och genrer, gör
det möjligt att använda sig av och uttrycka sig inom dessa olika musikaliska
språk. Det görs i den dialog som kompositören deltar i med musiken. Musiken i
12

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) är ett gränssnitt som tillåter kommunikation mellan exempelvis
elektroniska instrument, datorer och elektronisk ljudutrustning. En MIDI-fil lagrad i en dator kan ge information
om och styra hur något skall spelas upp och klinga.
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sig är således en del av kontexten i de kreativa processerna. Komponerandet är
alltid, menar Folkestad, en kollektiv process, oavsett om det utförs individuellt
eller i grupp. Processen innefattar alltid en dialog mellan kompositören och den
musik hon/han skapar och en dialog med annan musik.

2.6.3 Historiska studier av musikpedagogisk verksamhet
En rapport som behandlar musikämnets didaktik i historisk belysning är gjord av
Bo Emanuelson (1990). Den har en lätt polemisk ton och är förmodligen avsedd
som ett debattinlägg för att ge underlag för diskussioner om musikämnets
förutsättningar. I rapporten ges, i form av en översiktlig redovisning av
kursplaner och motiv för ämnesinnehåll, en kortfattad beskrivning av ämnets
historiska förankring i skolan och lärarutbildningarna.
Øvind Varkøy (1996) har skrivit en musikpedagogisk idéhistoria. Här behandlas
Heinrich Pestalozzis idéer om vikten av att väcka det spontana skapandet i barnet
och att harmonisera kropp och själ med målet att med musik som medel fostra
barnen. Han tar upp reformpedagogik och Friedrich Fröbel, vars idéer om barnet
som skapande individ och självverksamhetens och lekens betydelse för lärande
som kom att påverka undervisningen i musik. Han påvisar också idéinflytanden
från den tyska ungdomsrörelsen, rörelsen för musisk fostran och den
konstpedagogiska eller musiska rörelsen. Idéer härifrån som får betydelser för
legitimeringen av musiken i skolan är handlar om musikens sociala funktioner
och om det skapande barnet. I den svenska upplagan av boken har Jonas
Gustavsson och Ronny Lindeborg (1996) bidragit med en artikel som redogör
för idéer som utgjort grund för musikämnets legitimering i skilda skolformer i
Sverige från folkskolan fram till och med grundskolan och Lpo 94. De tar upp
skillnader i sångens legitimitet i lärdomsskolan och folkskolan. Den förra
skolformen var präglad av nyhumanismens klassiska bildningsideal och
musikens betydelser för den personliga bildningen. Den senare fann sin
legitimitet i överförandet av kristen tro och trohet mot fäderneslandet. De lyfter
fram John Dewey och de progressivistiska idéernas betydelse för
skolkommissionens arbete under 40-talet och redogör för grundskolans
läroplaner i musik. Författarna uppmärksammar ambivalensen mellan de
tanketraditioner som betonar barnets eget skapande och sådana som betonar
musiken som konst, och åtskillnaden i synen på skolämnet som ett kunskapseller övningsämne.
En ingående didaktisk studie är gjord av Frede V. Nielsen (1998) där skapandet
behandlas inom de olika didaktiska positioner han identifierar för skolämnet.
Hans arbete är ett försök att teoretiskt systematisera olika viktläggningar av
ämnet. Det behandlar olika syn på ämnet, dess legitimering, aktivitetsformer och
innehållsuppfattningar och utgår från danska förhållanden. Han beskriver olika
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möjliga betoningar av vissa delar av ett möjligt innehåll i musikundervisningen
som blir karaktäristiska för ämnet. Musiken kan efter detta ämnesdidaktiskt
beskrivas som ett
sångämne, där sången är innehåll, medel och mål,
musiskt ämne med en vidgad förståelse av musik där dans, rörelse och dikt
integreras och där barnet sätts i centrum,
sakämne (”sagfag”) med grunden i musiken som vetenskap och konst,
samhällsämne där musiken ses i en samhällelig kontext,
ämne för en polyestetisk fostran där konstämnet och alla andra konstarter kan
integreras, ljudämne där idealen närmar sig ett konstmusikaliskt avant-garde
(Nielsen, 1998, s. 164).
Nielsen diskuterar även tre olika men möjliga tillägg, nämligen
spelämne, med inriktning mot det hantverksmässiga och med tyngdpunkten på
instrumental och ensemblemusicerande, d v s utövandet av sång och spel,
rörelseämne och till sist musik som ett medieämne, där musikens nära relationer
till dagens mediesituation och informationsteknologi kommer att betonas
(Nielsen, 1998, s. 363).
Nielsens indelning kompletteras av Ingrid Maria Hanken och Geir Johansen
(1998) som i sin lärobok om musikens didaktik gör ett försök att täcka in hela
det musikpedagogiska fältet. De gör detta med utgångspunkt i den norska
debatten om musikämnet. De menar att invävda i lärares handlingar i
klassrummet finns lärares praktiska teorier om yrket och ämnet som grund för
deras reflektioner om undervisning. Dessa påverkas av lärarnas syn på musik,
undervisning och elev- och lärarroller, deras tidigare undervisningserfarenheter
och kunskaper. Författarna karaktäriserar också ämnet utifrån var läraren lägger
tyngdpunkterna och redovisar som Nielsen: musik som ett estetiskt ämne,
färdighetsämne, kunskapsämne, musikiskt ämne, kritiskt ämne och som ett
medieämne. Musik som trivselämne är ett annorlunda sätt beskriva ämnets
tyngdpunkt.
Musik som trivselämne hänvisar till den norska kursplanen där ett av målen för
undervisningen lyfter fram musikens betydelse för kontakt, trivsel och
samhörighet. Begreppet exemplifieras utifrån ett norskt projekt om en positiv
skolmiljö. I det ingick arbete över ämnesgränserna i projektform där
musikskolan fanns med. Trivseln blir ett viktigare mål och musiken ett medel att
uppnå det. Som trivselämne blir musikens möjlighet att skapa gemenskap,
trevnad och avbrott från den vanliga undervisningen viktig (Hanken & Johansen,
1998).
Det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige under perioden 1900–1965 har
studerats av Jonas Gustavsson (2000). Han gör det genom att kartlägga den
musikpedagogiska diskursen för perioden och de individer och institutioner som
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varit betydelsefulla för den. Därutöver är syftet att se principerna för hur fältet är
uppbyggt, hur det utvecklas och förändras och hur detta påverkar aktörerna i det.
De teoretiska begreppen, fält, symboliskt kapital och habitus, är hämtade från
Pierre Bourdieu.
Gustavsson finner att det musikpedagogiska fältet förändras från århundradets
första decennier då Kungl. Musikaliska Akademien och vissa namnkunniga
personer inom musikpedagogiken med nära anknytning till akademin finns i
centrum av fältet. Privata musikinstitut med närhet till det institutionaliserade
musiklivet och seminarier med närhet till skola, är inskrivna i fältet. Från slutet
av 30-talet ryms flera positioner i fältet. De nya möjliga positionerna med det
som Gustavsson benämner förnyande drag sammanfattas med kategorierna
”musikpsykologi” och ”rytmik” samt uppkomsten av en speciell skolmusik
(Gustavsson, 2000, s. 293). Här finns också som ett exempel pedagogen Knut
Brodins namn. Brodin representerar ett brott mot traditionella värderingar av
musik och musikalisk repertoar med sitt användande av elevers egna
kompositioner, populärmusik och jazz, i undervisningen.13
För första halvan av 60-talet beskrivs ett fält där Musikaliska akademin är en
institution bland andra och inte längre intar någon central plats i figuren. Antalet
aktörer med möjligheter att påverka fältet har blivit fler. Nya positioner intas av
exempelvis den kommunala musikskolan och musikklasser, SMI (Stockholms
Musikpedagogiska Institut), Dalcrozeseminariet samt ett musikaliskt avantgarde. De två första placerar Gustavsson nära polen med mer bevarande drag, de
senare närmare den med förnyande drag. Nära de båda polerna finns positioner
som av Gustavsson benämns ”Emot populärmusik i undervisning” och ”För
populärmusik i undervisning” (Gustavsson, 2000, s. 294).
Gustavsson visar att det musikpedagogiska fältet länge präglats av Kungl.
Musikaliska Akademien och de närstående musikhögskolornas musiksyn. Han
visar också att uppfattningar om musik och undervisningsämnet musik har
påverkats av olika aktörer, personer och institutioner inom det
musikpedagogiska fältet. Synen på musik och undervisning har till exempel varit
olika inom den högre utbildningen och i seminarierna. Seminarierna har oftare
haft kursinslag med skapande medan musikhögskolorna i högre grad fokuserat
sats- och gehörslära, musikteori och komposition. Verkcentreringen vid de högre
13

Jazzmusikern, kompositören och pedagogen Knut Brodin, som en tid var lärare på den privata Olofsskolan
under 1930-talet, uppmuntrade barns egen kreativitet och inbjöd dem i sin undervisning att själva komponera och
skriva sånger. Han var enligt Laila Barkefors bedömning troligen först i de nordiska länderna med att publicera
exempel på barns egna sånger, 1941 (Barkefors, 2006). Senare exempel på sådana titlar är Min visa (Annie
Petersson, 1962). Boken Små storverk (Stensson & Johansson Kristeberg, 1998) ger exempel barns arbete med
att skriva texter och poesi som sedan har tonsatts av musikhandledare vid Gunnareds Kulturskola. Den kan sägas
vara en handledning för lärare som vill arbeta med framför allt textskapande, men också med musik med yngre
barn och elever.
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musikinstitutionerna ersattes långsamt med en mer elevcentrerad uppfattning där
elevens eget
skapande får ökad betydelse. Gustavsson redogör för det han kallar en
konstmusikalisk radikalisering där konsten och konstnärens skapande gör att
reproduktionstanken får mindre betydelse i skolan. Han kallar en pedagogisk
position ”barnets förlösare” (ibid., s. 282), och avser med benämningen ett
pedagogiskt intresse för barnet som skapare av konsten. Med ”uttryckets
pedagogik” avser han viljan att med skapandet som ett viktigt redskap att styra
barnets utveckling (Gustavsson, 2000, s. 283, kursiv i original). Barnvisa och
populärkultur får nya funktioner när läraren blir ”skolans estradör”. Med det
avser Gustavsson en lärare som ”framträder inte nödvändigtvis för eleverna, men
med dem” (ibid., s. 283, kursiv i original). Det är något som ställer nya krav på
lärarens kunskaper också då lärarrollen i processen förändrats från förmedlarens,
som ”kulturens väktare”, till handledarens, som ”barnets förlösare och skolans
estradör” (Gustavsson, 2000, s. 280ff).

2.6.4 Forskning om musikämnet i läro- och kursplanerna
Sammanfattande beskrivningar av den svenska grundskolans läroplaner där
musikämnet behandlas har gjorts av flera forskare. Börje Stålhammar (1995) gör
i sin avhandling om klassrumsinteraktion en längre utredning om ämnessynen
inom musikämnet från folkskolan och läroverken fram till grundskolans Lpo 94.
I en sammanställning redovisar Stålhammar likheter och skillnader mellan de
olika kursplanerna i fråga om musiksyn och värden. Ämnesperspektivet
förändras från ett stadieindelat metodiskt perspektiv i de två första läroplanerna
mot en koncentration på ämnet i Lgr 80, för att i Lpo 94 utgå från musiken som
företeelse. Den estetiska skolningen finner han vara ”individuell” i Lgr 62,
”kollektiv” i Lgr 69 och 80, och beskriver den som en ”estetisk handledning” i
Lpo 94. Repertoaren förändras från en klassisk sådan mot en ökad genrebredd
och beskrivs för Lpo 94 som ”öppen”. Läroplanerna stävar efter elevernas
”förståelse för musik” i Lgr 62 och deras ”engagemang” i Lgr 69 medan elevers
”skapande” präglar de två senaste. (Stålhammar, 1995, s. 67).
En annan, mer generell, kategorisering av förändringarna av läroplanerna görs i
den nationella
utvärderingen av musikämnet av Ralf Sandberg, Gunnar Heiling och Christer
Modin (NU 03). Lgr 62 och 69 karaktäriseras här som ”innehållets läroplaner”
och Lgr 80 som ”arbetsformernas läroplan”, Lpo 94 som ”målens läroplan”)
samt den nuvarande som präglad av målstyrning och en förändrad kunskapssyn
(Skolverket, 2005, s. 17f).
En studie som fokuserar skapandet och dess relationer till läroplanerna är Anna
Sjögrens uppsats (1996). Hon har belyst den historiska framväxten av
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musikskapande i skolan med syftet att lyfta fram begreppen skapande och
kreativitet i grundskolans läroplaner för att tydliggöra dem. Med hjälp av
historisk deskriptiv och komparativ metod har hon studerat kursplaner och
facktidskrifter samt gjort intervjuer med kursplaneförfattarna till Lgr 62, Lgr 69,
Lgr 80 och Lpo 94. Sjögren visar att argumenten för skapande i skolan skiljer sig
åt. Hon finner i sin studie att i 1919 års folkskolestadga är målen i skolämnet
sång handlingsinriktade med tonvikt på att ”utföra”. Målen i de följande
kursplanerna är i Lgr 62 kognitiva, i Lgr 69 emotionella, i Lgr 80 sociala och i
Lpo 94 existentiella. Tonvikten i undervisningen är i Lgr 62 att hitta på, i Lgr 69
att leva ut, i Lgr 80 att kommunicera, och i Lpo 94 att kunskapa. Hon finner
också att eleverna i kursplanerna får allt större tillgång till hela
skapandeprocessen. Den förstås som en processuell serie, från idé till färdig
produkt med problemlösande, varefter följer förarbete, skapande paus, utförande,
värdering och kommunikation. Hon menar att först med Lpo 94 kommer hela
serien med (Sjögren, 1996, s. 44).

2.6.5 Forskning om läromedel i musik
Sveriges Radios programpolitik har studerats av Alf Björnberg (1998). Han visar
hur spänningen mellan radions huvudsyften för musiken, bildning och
underhållning, ökar med polariseringen mellan seriös och klassisk musik från
50-talet bland annat på grund av kanalutbyggnaden. Han nämner även
ungdomsmusikens framväxt, 50-talets modernistiska kompositörers inflytande
över programpolitiken och konkurrensen med TV som bidragande orsaker till
detta. En följd av det ökade utbudet och radiopublikens ökade valmöjligheter var
att de bildningssträvanden, som varit en del av programutbudet, blev
problematiska. Begrepp som hög och låg musik eller kvalitetsbegrepp som bra
och dålig musik blir svårare att hantera och definiera (Björnberg, 1998, s. 327ff).
I en studie av barnprogram i etermedia redogör medieforskaren Ingegerd Rydin
för hur de pedagogiska intentionerna och policyprogrammen förändras fram till
och med 1999 (Rydin, 2000). Hon visar hur fostran av barnen under 60-talet
kommer till uttryck i lektioner om musiksmak och musikförståelse samt i
sökandet efter en lämplig repertoar som kunde stå emot det ökade utbudet av
populärmusik. Förändringarna mot en form av lyssnaraktiverande program från
slutet av 60-talet innebär också en breddning av olika musikstilar. Under 80- och
90-talen ökar antalet program med övervägande inslag av populärmusik också
för de små barnen och den allsidighet som fanns under 70-talet försvinner.
Radions folkbildande uppgifter behandlas också i Ronny Lindeborgs avhandling
(2005) om Radiokonservatoriets verksamhet mellan 1965 och 1968 och de
läromedel som producerades i samband med TV- och radiosändningarna.
Projektet presenterades 1968 och beskrivs av Lindeborg som landets ” hittills
största multimediala distansutbildningsprojekt i ämnet musik” (Lindeborg, 2005,
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s. 4). Han uppmärksammar de nära relationerna mellan aktiva medarbetare i
Radiokonservatoriet och Skolöverstyrelsens Pedagogiska Arbetsgrupp som
svarade för kursplanetexterna till Lgr 69. Flera av dem som arbetade med att ta
fram det pedagogiska materialet hade även förbindelser med Måndagsgruppen,
musikföreningen Fylkingen och Radiotjänst, senare Sveriges Radio. Den
essentialism som präglade ämnessynen i materialet innebar att en tyngdpunkt låg
på musiklyssnande och på musikvetenskapligt grundad analys av den noterade
musikens former.14 Musiken som behandlades var en kanon bestående av
centrala verk från antikens och medeltidens musik, över de olika musikepokerna
fram till modernismen och den elektroniska musiken.
Verksamheten fram till 1969 vad gäller skolradions musikprogram i form av
sångstunder under perioden 1934–1969, har undersökts av Boel Lindberg
(2002). Hennes intresse riktas mot sången som på olika sätt utgjorde huvuddelen
av innehållet i skolradions program. Hon relaterar programmens repertoar och
metodiska inriktningar till de aktuella kursplanerna och de pedagogiska ideal i
musikämnet som företräds av programmens producenter och pedagoger.
Lindberg uppger att några av de musikpedagoger som svarade för programmen i
sång och musik från 1955 till och med läsåret1968/9 deltog i grupper som tog
fram 60-talets kursplaner. Mot slutet av denna period får också en del program
karaktären av ett heltäckande läromedel i musik för hela årskurser. Lärarna blir
som
hon
uttrycker
det,
”assistenter
till
skolradions
musikpedagog/programledare” (Lindberg, 2002, s. 134) De program som först
introducerar instrumental färdighetsträning, utanför sångens domäner, var
grundade på Carl Orffs metoder. Först under 70-talet produceras program vilka
mer specifikt behandlar improvisation och elevers eget skapande i radions
sändningar. Skolradions programledare motarbetade också med några få
undantag aktivt, fram till 70-talet, den moderna jazz-, rock- och popmusiken.
Synen på ämnet som ett medel för estetisk fostran och överföring av ett kulturarv
var länge rådande för urval av innehåll och aktiviteter.
Min egen forskning anknyter till de ovan rubricerade forskningsområdena.
Studierna av det formella, institutionella, respektive det informella
musikskapandet visar på skillnader mellan de olika kontexterna. Jag menar att
sådana åtskillnader är betydelsefulla för diskursen om skapande också i skolan.
De historiska och didaktiskt inriktade studierna av musikpedagogisk verksamhet
14

Pedagogisk essentialism sammanfattas av Lindeborg med en hänvisning till Gerard L. Gutek som en
pedagogisk inställning som kan karaktäriseras av en tydlig ämnesindelning, lärande som ett behärskande av
grundläggande förmågor och kunskaper. Läraren ses som en mogen representant för kulturen, ämneskunskapen
och förmedlare av kunskap. I den pedagogiska inställningen betraktas undervisning som förberedelse för arbete
och medborgarskap, och uppmärksammas skolans akademiska funktion (Lindeborg, 2005, s. 60). Lindeborg ser
likheter med kategorin ”musik som sakämne” i Frede V. Nielsens beskrivning av olika uppfattningar av
musikämnet med en betoning på vetenskapsgrundad musikhistoria med musiklära och musikteori, samt ett urval
av bestämda musikaliska konstverk.
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liksom forskningen om musikämnet i läro- och kursplaner, visar på olika sätt att
förstå undervisning i musik. Ingen av dessa utgår dock från ett diskursteoretiskt
perspektiv. Studierna om läromedlen i musik behandlar delar av den tidsperiod
som föreliggande arbete omfattar men ingen av dem lägger särskild vikt vid
skapande verksamheter. För förståelse av läromedlens betydelse för exempelvis
historiska skeenden relaterade till estetisk fostran, sången i skolan eller studiet av
musikhistoria, har de varit värdefulla. Min strävan har varit att kombinera
historiska studier av skapande inom musikämnet med praxisnära forskning.
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3 Förespråkad undervisning enligt utredningar och
styrdokument
Som en inledning görs en sammanfattande beskrivning av musikämnets
huvudmoment och de förslag till aktivitetsområden som ges i läro- och
kursplanerna under försöksverksamheten med grundskolan och tiden därefter.
Därefter följer en kortfattad beskrivning av olika populärmusikaliska yttringar
från perioden vilka relateras till utredningar och styrdokument. Den fortsatta
framställningen behandlar skapandets motiv och syften, samt de mål och
funktioner de tänktes ha för individen, för samhället och för musiken i skolan. I
de tidiga dokumenten ser vi hur en grund läggs för diskursen om skolans
musikskapande och i de senare hur detta förs vidare och förändras i grundskolan.
Framställningen utgår huvudsakligen från de texter som redovisats ovan i kapitel
2.2.

3.1 Musikämnet och skapandet
Syftet med kapitlet är att orientera läsaren om det huvudsakliga aktivitetsinnehåll
som skapandet är en del av i skolans musikundervisning.

3.1.1 Musiken och skapandet före grundskolan
Skolkommissionens arbete hade sin grund i 1940 års skolutredning och de
betänkanden den levererat angående behovet av genomgripande förändringar av
skolväsendet. Dessa rörde skolans arbetsmetoder och kursplaner samt
undervisningens innehåll. Skolan skulle anpassas till den ökade
demokratiseringen av samhället. Samhället hade enligt utredningen behov av fria
personligheter och självständiga människor med ett kritiskt sinnelag som kunde
samarbeta med varandra. Ett mål för förändringarna var att forma individer till
aktiva medborgare i samhället. 1946 års skolkommission delar denna
uppfattning med 1940 års skolutredning och i kommissionens betänkande ges
riktlinjer för genomgripande förändringar av skola och undervisning (SOU
1948:27). De rörde bland annat omvårdnaden av eleverna och deras så kallade
personlighetsdaning, i vilken ingick deras estetiska och sociala fostran.
Musikämnet skulle, precis som andra ämnen i skolan, bidra till detta program
genom att använda speciellt förordade metoder, arbetsformer och innehåll.
Skapandet i musiken gavs uppgifter som kunde bidra till de önskade
förändringarna, och formades samtidigt till ett av redskapen för dem. Det gjordes
genom en förändring av innehållet i sångämnet och genom att ett ökat utrymme
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förordades för elevers egna aktiviteter i form av bland annat skapande i
konstnärlig verksamhet.
Det pedagogiska aktivitetsinnehållet i ämnet, som tidigare i folkskolan
huvudsakligen var sång, föreslås av 1946 års skolkommission att vidgas. Sången
finns dock kvar som ett centralt område i undervisningen. De nya områden som
föreslås är musiklyssning och musicerande med instrument, samt rörelse och
improvisationer av melodier och rytmer (SOU 1948:27, s. 182). 1940 års
skolutredning (SOU 1944:20) framhåller också, enligt den sammanfattning av
dess arbete som görs av skolkommissionen, vikten av att ge större utrymme i
skolan åt elevers egen skapande verksamhet (SOU 1948:27, s. 7), något som
skolkommissionen instämmer i. Elevernas eget utövande av konstnärlig
verksamhet avses äga rum i flera av skolans ämnen. Exempel på sådana ämnen
är modersmålet, sång, musik, rytmik, teckning och slöjd (SOU 1948:27, s. 32).
Undervisningen skall ge tillfällen till ”aktivitetsglädje och fritt skapande
verksamhet”, där eleverna får uttrycka sina känslor och idéer fritt (ibid., s. 182).
För musiken avser skolkommissionen en förändring från huvudsakligen
reproducerande musikaliska aktiviteter till mer producerande. De specificeras
som improvisationer i såväl rörelser som sång och spel. Skolkommissionen
antyder även en önskan om en förändrad ämnesbeteckning genom att benämna
ämnet ”musik (sång)” (SOU 1948:27, s. 193) eller kalla det för ”musikämnet” i
stället för den tidigare beteckningen sång (SOU 1948:27, s. 182).
Som ett resultat av förslagen från 1940-talets utredningar om en enhetsskola
startas 1949 en försöksverksamhet i vissa kommuner. Till den utgavs i
anslutning till de förslag skolkommissionen ställt, Timplaner och huvudmoment
(T o h). I dessa redovisas innehållet i undervisningen och dess mål samt ges
generella och ämnesspecifika anvisningar. Skapande ingår som ett
huvudmoment i det ämne som nu, i enlighet med skolkommissionens
benämning, kallas ”musik”. De övriga huvudmomenten är sång, rörelse,
instrument (vilket avser spel på instrument) och lyssnande (T o h, 51; T o h 55).
Skapandet innebär för eleverna på lågstadiet övningar i att finna på små enkla
melodier och rytmer. De skall även i egna rörelser ge uttryck för takt, rytm och
innehåll i sånger och musikstycken. För mellanstadiet ingår melodiska och
rytmiska improvisationer samt enkla ackompanjemang och för högstadiet
improvisation och försök att sammanställa musikprogram samt enkla sångspel.
Skapande moment är angivna för samtliga stadier. På uppdrag av
kursplanedelegationen inom 1946 års skolkommission utarbetades även en
studieplan i musik som grundade sig på kursplanedelegationens och
kommissionens förslag (Petersson, 1953). Studieplanen ingick i
försöksverksamheten och är intressant därför att här motiveras huvudmomentet
skapande och ges tydliga exempel på hur skapande kan ske i klassrummet också
för högstadiet.
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1947 års musikutrednings förslag till en kursplan i musik för enhetsskolan
ansluter till försöksverksamhetens timplaner och huvudmoment, 1951 och 1954,
vad gäller benämningar av ämne och huvudmoment och ämnets mål. Sången är
den aktivitet som övriga aktivitetsformer skall stödja (SOU 1954:2, s. 403ff).
Utredningen föreslår att ämnet på grund av det ökande ämnesinnehållet bör
kallas ”musik” i stället för ”sång”, i enlighet med realskolans och gymnasiets
benämning (ibid., s. 32). Fem samverkande aktivitetsområden föreslås, som i T o
h, ingå i undervisningen, nämligen sång, rörelse, lyssnande, instrument och
skapande. Skapandet innebär, liksom i försöksverksamheten, att eleverna
improviserar rytmer, rörelser, melodier och ackompanjemang, väljer sånger och
musikstycken till sångstunder samt sammanställer sångspel och musikprogram.
Nytt är att de även kan forma nya turer till sånglekar, föreslå, uppteckna och
spela improviserade melodier och arrangemang för rytmorkester, samt tillverka
instrument (SOU 1954:2, s. 407 – 10). Ett nyckelord i beskrivningarna av
skapandet i är improvisation. Det är en aktivitet som finns omnämnd för samtliga
klasser i kursfördelningen utom för klass nio där skapande inte finns med. De
melodiska och rytmiska improvisationerna kan sjungas, spelas, tecknas upp eller
ske när eleverna gör arrangemang eller ackompanjerar.
Utredningsförslaget låg till grund för Undervisningsplan för rikets folkskolor (U
55). Av redovisningen av kursinnehållet framgår att de fem aktivitetsområdena
finns kvar. Det som kan betecknas som skapande i enlighet med anvisningarna
från utredningen har ett likartat innehåll. Det består av rytmiska övningar och
lekar i samband med musik för de lägre klasserna, och bildande av enkla
melodier och rytmer för klasserna två till och med fem. I klass sex vidtar enkla
melodiska och rytmiska improvisationer som följs av fortsatta melodiska och
rytmiska improvisationer i klasserna sju och åtta. Sammanställningar av
musikprogram föreslås för klasserna sju och nio. Improvisationerna av melodier
kan utgå från rim och ramsor eller bilder och resultatet kan även, enligt
anvisningarna som ges, innefatta textskrivande.
Sammanställning nedan av förslagen till aktivitetsinnehåll som behandlats hittills
avser att underlätta läsningen genom att ge en överblick över de väsentliga
aktiviteterna i skapandet för tiden före grundskolans införande.
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Utredningar Ämnets aktivitetsformer
Styrdokume Huvudmoment
nt

Skapandets aktivitetsinnehåll

1946
års Kursinnehåll uttryckt som aktiviteter
skolkommission omfattande sång, spel, rörelse,
SOU 1948:27
improvisation,
fritt skapande

Tillfällen till fri skapande verksamhet
Eleverna skall få utföra rörelser till musik
Improvisera rytmer och små melodier

Timplaner och
huvudmoment
T o h 51
samt
T o h 55
1947
års
musikutredning
SOU 1954:2

Sång
Rörelse
Instrument
Lyssnande
Skapande
Sång
Rörelse
Instrument
Lyssnande
Skapande

Finna på små enkla melodier och rytmer
Melodiska och rytmiska improvisationer
Enkla ackompanjemang
Sammanställningar av musikprogram, enkla sångspel

Undervisningspl
an för rikets
folkskolor
U 55

Kursinnehåll uttryckt som aktiviteter,
Praktisk musikutövning, framför allt sång
elementär
musikkunskap
Lyssnande.
Skapande i form av enkla melodiska och
rytmiska improvisationer (Klass 6, 7, 8, 9

Eleverna skall få uppfinna små melodier
Melodisk och rytmisk improvisation
Rörelse improvisation, forma turer
Föreslå och spela arrangemang
Försök att sammanställa enkla sångspel
Instrumenttillverkning
Eleverna skall få välja sånger och musikstycken
Ordna program
Improvisation av enkla ackompanjemang
(Skapande finns i kursfördelningen ej nämnt för klass IX)
Rytmiska övningar och lekar i samband med musik. Klass 1, 2, 3, 4
Bildande av enkla melodier och rytmer. Klass 2, 3, 4, 5
Enkla melodiska och rytmiska improvisationer. Klass 6,
Fortsatta melodiska och rytmiska improvisationer Klass7, 8
Sammanställningar av musikprogram. Klass 7, 9

Figur 6
Sammanställning av musikämnets aktivitetsformer och huvudmoment samt
skapandets föreslagna aktivitetsinnehåll, i tidsföljd från 1948 fram t o m grundskolans
införande 1962, enligt några valda statliga utredningar, timplaner och huvudmoment samt
undervisningsplanen för folkskolan.

Den förändrade ämnesbeskrivningen innebar att andra, och delvis nya
pedagogiska och metodiska möjligheter, öppnade sig för lärare och elever. Den
innebar även ett närmande av folkskolans traditionella musikundervisning mot
realskolans, läroverkens och gymnasiernas innehåll, där musicerandet med
instrument och ett musikhistoriskt innehåll redan ingick. Samtidigt introduceras
idéer om elevens så kallade självaktivitet och eget musikaliska skapande. Det är
dock fortfarande sången som är det centrala i undervisningen och det som övriga
aktiviteter skall stödja och utveckla. Vi skall nu se hur skapandet relateras till
övriga moment i ämnet och vilket aktivitetsinnehåll som ges i grundskolans
kursplaner.

3.1.2 Musiken och skapandet i grundskolan
En sammanställning av kursplanernas huvudmoment och centrala begrepp samt
skapandets aktivitetsinnehåll finns i slutet av detta kapitel.
Målen för verksamheten i de två första kursplanerna för grundskolan är att
eleverna skall få praktisk erfarenhet av musik. Genom att eleverna får lyssna på
musik och själva musicera skall förutsättningar för personliga musikupplevelser
skapas och elevernas musikintresse stärkas. Musikämnet har i Lgr 62 tre
huvudmoment, nämligen sång, spel och lyssnande, gemensamma för samtliga
stadier. Skapande är endast upptaget som ett särskilt huvudmoment för
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lågstadiet, där aktivitetsinnehållet består av enkel improvisation i sång, spel och
rörelse (Lgr 62, s. 296). I form av anvisningar och kommentarer ges allmänna
synpunkter på undervisningens innehåll och former samt råd för hur
undervisningen kan bedrivas. Texterna är dispositionsförslag för ämnets stoff
och utgör förslag för lärarens planering. Där meddelas i avsnittet för lågstadiets
undervisning att skapandet är en självverksamhet av två olika slag, nämligen
formandet av musikaliskt material och improvisation. Formandet innebär att
skapa ”ett musikaliskt förlopp, som fixeras och inlärs, eventuellt tecknas i
notskrift” (Lgr 62, s. 301). Improvisationen innebär att öva förmågan att
”oförberett åstadkomma ett musikaliskt förlopp”, och avser bearbetning eller
arrangering av ett redan känt material (Lgr 62, s. 301). Skapandet utgår således
dels från melodier och rytmer som eleverna hittar på och som kan befästas på
olika sätt, dels från inlärda rytmiska och melodiska mönster eller förlagor som
varieras. Även om skapandet i texten beskrivs som ett moment avsett för
lågstadiet, sägs samtidigt att sådana aktiviteter bör finnas med från första klass.
De skall ”i fortsättningen utgöra ett ständigt inslag i musikutövningen” (Lgr 62,
s. 301).15 Om det avser endast lågstadiet, som rubriken antyder, eller syftar på
hela grundskolans musikundervisning framgår inte klart. Aktiviteter som kan
hänföras till skapande i enlighet med 1954 års kursplaneförslag finns dock
nämnda under andra rubriker i texten också för de högre stadierna. För
mellanstadiet nämns exempelvis sammanställningar av musikspel, skoloperor
samt dramatiseringar. I kursplanens planeringsförslag finns även komposition av
en klassvisa nämnd.
Under högstadiets årskurser sju och åtta är musiken ett valbart ämne i Lgr 62. De
som väljer det antas ha ett särskilt intresse för musik, något som möjliggör att
musicerande och ett intensifierat, aktivt lyssnande kan vara utgångspunkter i
undervisningen. I anslutning till detta föreslås att eleverna kan göra
utsmyckningar av schematiska översikter över musikens utveckling och stora
15

Texten ger en motsägelsefull bild i förhållande till det föregående kapitlet i kursplanen om ämnena för den
estetisk-praktiska fostran. Här är skapande och den personliga gestaltningen av iakttagelser, erfarenheter, tankar
och känslor i de medel, material och tekniker som utmärker varje ämne, ett syfte för undervisningen. Det är ett
arbete som ses som viktigt för personlighetsutvecklingen och för främjandet av en personligt utvecklad smak
också under högstadieåren. Skapande som huvudmoment i musikämnet avser dock endast de små barnen. Också
kommentarerna och anvisningarna om skapandet är placerade under rubriken ”Undervisning på lågstadiet”. I en
jämförelse med 1947 års musikutrednings kursplaneförslag, de tidigare tim- och undervisningsplanerna, samt de
senare kursplanerna, framstår koncentrationen av skapandet till lågstadiet i det avseendet som unik. Fokus på
lågstadiet kan bero på praktiska hänsynstaganden till de reella möjligheterna att använda skapande i klassrummet.
Många lärare hade inte erfarenheter av sådan verksamhet. Skapandet, som det beskrivs i Lgr 62, exemplifieras
med spel på instrument (exempel på vokalt skapande ges inte). De instrumentala formerna av skapande förutsatte
tillgång till ett instrumentarium som troligen inte fanns i alla klassrum. Progressionstankar om barnens utveckling
kan ha legat bakom indelningen. Det musikaliska uttrycksbehov som de små barnen ger uttryck för skall enligt
kursplanen vidmakthållas för att i de högre stadierna riktas mot mer kvalificerade mål. De mer spontana
musikuttrycken i skapandet kunde kanske lämnas, då eleverna på mellan- och högstadiet skulle få ”syssla med
musik på ett högre plan än tidigare: mera medvetet, genomtänkt och intellektuellt” (Lgr 62, s. 304).
Undervisningen, som skulle utgå från elevernas utveckling och mognadsgrad, kan ha uteslutit det mer fantasioch lekfulla manuella skapandet till förmån för det mer medvetet och intellektuellt genomtänkta.
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företrädare. De kan sätta upp musikspel och göra dramatiska framställningar som
skildrar musiken genom tiderna. I samband med anvisningarna för
sångmomentets kulturorienterande uppgifter nämns även instrumentala
improvisationer och ackompanjemang. Även om beskrivningarna av
huvudmomenten utesluter skapande som särskild rubrik för de senare stadierna,
finns alltså aktiviteter upptagna som överensstämmer med beskrivningarna av
skapande enligt 1954 års förslag till kursplan.
I den reviderade kursplanen, Lgr 69, ingår för första gången i grundskolans
kursplaner, för samtliga stadier, skapande aktiviteter under rubriken
huvudmoment (Lgr 69, s. 146). De särskilda rubrikerna för de olika
huvudmomenten sång, spel, lyssnande och skapande har tagits bort. Detta
motiveras, enligt Musikutbildningskommitténs sammanfattning av förslagen i
samband med läroplansöversynen, av att huvudmomenten ”griper in i varandra”
(SOU 1968:15, s. 41). Texten speglar i så fall en strävan mot en ämnesintern
integration av momenten. Bland aktiviteterna som redovisas känns några igen
från den tidigare kursplanens beskrivningar av skapandet enligt de kommentarer
och anvisningar som där gavs. Beskrivningarna av improvisation och formande
från den tidigare kursplanen kvarstår, liksom improvisation i sång, spel, rörelse
och dramatisering samt musikalisk teater. Några av benämningarna för de
skapande aktiviteterna är nya. De benämns under rubriken Huvudmoment som
ljudupptäckter och ljudskapande, ljudlaborationer och fri musikalisk gestaltning
(Lgr 69, s. 146). Dessa behandlas utförligt med metodiska råd och anvisningar
samt med litteraturförslag för läraren i det supplement till läroplanen som gavs ut
för musikundervisningen (Suppl., 69). Kursplanens ljudskapande specificeras
som ljudkompositioner och klangimprovisationer. Beskrivningarna av
aktiviteterna har tydliga ämnesövergripande och integrerande ambitioner. Ett
sådant skapande får även utrymme i det nya tillvalsämnet konst, där olika
konstnärliga områden behandlas gemensamt.16 I supplementet föreslås även
instrumentbygge ingå som en skapande aktivitet.
Lgr 80 föregås av ett förslag till kursplan (SÖ, 1978) i vilket benämningarna av
huvudmomenten ändras radikalt. Här föreslås momenten rytm/rörelse,
melodi/klang och ord/ljud. Skapande ingår i samtliga. I det förstnämnda
momentet föreslås eleverna använda egen improviserad eller arrangerad musik. I
det andra skall de återge och skapa melodier och klanger genom att själva göra
sånger och instrumentalstycken. I det sistnämnda momentet skall de undersöka
uttrycksmöjligheter i ord och ljud, samt använda dem i skapande verksamhet.
16

Konstämnet var ett obligatoriskt tillval som ställdes mot franska, tyska, ekonomi och teknik med en
omfattning av fyra veckotimmar i årskurs sju och nio, samt tre timmar i årskurs åtta. Sammanlagt gavs således 11
veckotimmar under högstadiet (Lgr 69). Ämnet valdes av få elever men upplevdes av dem som ”synnerligen
stimulerande och utvecklande” (SÖ, 1978, s. 57).
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I Lgr 80 finns tre huvudområden eller begrepp som skall vara ledande för
inriktningen av undervisningen: att musicera tillsammans, att skapa musik och
musiken i samhället och världen. Huvudrubrikerna kan tolkas som sång och spel,
skapande och musikhistorisk orientering. Det är första gången i grundskolans
kursplaner som begreppet ”skapande” finns med som ett uttalat huvudområde för
mellan- och högstadiet. Innehållet uttrycks i form av en lista på aktiviteter som
beskriver vad eleverna skall få möjlighet att göra när de skapar. I den ingår
aktiviteter som vi känner igen från den tidigare kursplanen. Exempel på sådana
är rörelseimprovisationer, skapandet av egna danser, improvisation av
ackompanjemang, dramatiseringar, arrangering av melodier, rytmer och texter,
komposition av egna melodier och att skriva texter. Det ljudskapande som var en
nyhet i Lgr 69 återkommer i den nya kursplanen. De aktiviteterna konkretiseras
med att eleverna skall få göra röst- och ljudkompositioner, experimentera med
ljudkällor och arrangera klanger på olika instrument. Under skapanderubriken
återfinns även elevernas tillverkning av egna instrument.
Skapande ingår i Lpo 94 som ett av de fyra centrala musikbegreppen för
elevernas kunskapsutveckling. De övriga är musicerande, musiklyssnande och
musikkunnande. Benämningen är nu ”musikskapande”.17 Aktiviteterna utgör det
musikaliska kunskapsområdet i kombinationer med kunskapsbegreppen
färdighet, fakta, förståelse och förtrogenhet. Att kunna improvisera eller skapa
musik ges som exempel på vad kunskap i musik kan vara. Att göra musik, en
musik- eller ljudkomposition, eller att kunna improvisera ingår bland kriterierna
för betyget Väl godkänd vid betygsättningen av eleverna. Närmare beskrivningar
av skapandets innehåll ges inte.
I Kp 2000 är ämnets kärna beskriven som vokalt och instrumentalt musicerande.
De aktiviteterna bygger upp kunskaper om grundläggande begrepp som
tillämpas i musicerande och skapande. Den centrala samarbetsformen är
musicerande och musikskapande i grupp. Elevernas skall enligt de så kallade
strävansmålen utveckla en förmåga att själva skapa musik, också med
användande av informationsteknik (IT). För det femte skolåret är det ett mål att
eleven skall kunna skapa musik i elementära former. Ett av målen för det nionde
skolåret är att eleven kan använda musik, text och andra uttrycksformer i
skapande och improvisation. Ett annat är att de kan tillämpa centrala
ämnesbegrepp i eget musikskapande. Några tydligt sammanställda aktivitetseller innehållsförslag på vad skapandet kan innebära ges inte i kursplanen, men
17

Ordet musikskapande har tidigare inte använts i kursplanerna annat än i Lgr 69, där eleverna på högstadiet
föreslogs studera elektronikens betydelse för ”nutida musikskapande” (s. 24). I supplementet till Lgr 69 används
benämningen när eleverna föreslås arbeta med ljudlaborationer och ljudanalyser för att ”förstå vår tids
musikskapande” (Suppl., s. 38). Begreppet användes alltså i samband med den kreativa musikundervisningens
intresse för den moderna konstmusikens uttryck i pedagogiska sammanhang. Det görs sedan i Lpo 94 och Kp
2000 till ett av de centrala begreppen i ämnet.
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improvisation och komposition nämns. Också rörelse, dans, text och drama finns
upptagna som möjliga uttryck tillsammans med musik.
Elevernas färdigheter i att själva skapa musik framställs inte, annat än mer
implicit, i texterna som något tydligt övergripande mål för musikundervisningen.
Först i Lgr 80 är ett av målen för musikundervisningen att eleverna skall få
använda flera av musikens olika uttrycksmedel. Tydligare uttrycks det i de två
senaste kursplanerna. Enligt de så kallade strävansmålen i Lpo 94, skall eleverna
utveckla kunskaper, musikalisk förmåga, kreativitet och lust att själva skapa
musik. I den reviderade kursplanen för musik från år 2000, skall de enligt målen
för undervisningen utveckla förmåga att själva skapa musik. I Kp 2000 ingår
aktiviteterna musicerande, medvetet lyssnande och skapande som integrerade
delar av musikämnets kunskapsbegrepp.
En sammanställning av benämningarna av musikämnets huvudmoment,
huvudområden eller centrala begrepp visar att de är i stort desamma i texterna
från och med 50-talet fram till dagens läro- och kursplaner. Skapande behandlas
också som en särskild del av musikundervisningens innehåll. Aktiviteten
skapande är rubriksatt i anvisningar och kommentarer eller i kursfördelningar.
Samtidigt har denna formella uppdelning delvis motsagts av att de olika
momenten i kursplanerna bör ses som samverkande delar i den helhet som
undervisningen utgör. Lärarnas frihet att anpassa undervisningen och att själva
välja tyngdpunkter och arbetsformer i klassrummet betonas också i texterna.
Flera av de föreslagna aktiviteterna från dokumenten före grundskolan
återkommer senare i grundskolans kursplaner. Det rör sig sammanfattningsvis
om elevernas mer eller mindre självständiga improvisationer och egna
uppfinnande av melodier, rytmer och ackompanjemang. Även variationer och
bearbetningar, samt arrangeringsuppgifter och komposition ingår bland de
aktiviteter som föreslås ingå i skapandet. I samtliga texter är musicerande,
rörelse, dans och dramatiska framställningar i olika former relaterade till
skapandet i musikämnet, liksom samverkan med andra skolämnen. I förslagen
till aktiviteter ingår fram till och med Lgr 69 att göra sammanställningar av
musikprogram och fram till och med Lgr 80 också att tillverka egna
musikinstrument. Ett ökat antal skapande aktiviteter beskrivs mer ingående i Lgr
69 och dess supplement. I det ges utförliga anvisningar för hur skapande kan
realiseras i klassrummet. De återkommer i Lgr 80 i mer sammanfattande termer
och med betoning på skapande i samband med spel och sång. I de två senaste
kursplanerna är sådana exemplifieringar färre och preciseras inte lika tydligt,
vilket kan lämna ett större utrymme för lärares egna tolkningar.
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Kursplan Huvudmoment och centrala begrepp
Lgr 62

Lgr 69

Lgr 80

Lpo 94

Kp 2000

Skapandets aktivitetsinnehåll

Enligt anvisningar för skapande:
Enkel improvisation (bearbeta och arrangera)
Formandet av musikaliska förlopp
Göra mellanspel och ackompanjemang
Hitta på text och melodi
Under övriga anvisningar för huvudmoment för mellan- och
högstadierna:
Komposition av visa (M)
Sammanställning av musikprogram och musikspel (Åk 7)
Göra sång- och musikspel med tablåer (M och Åk 8 och 9)
Improviserade ackompanjemang (H)
Dramatisering med musikinslag (H)
Huvudmomenten uttryckta som aktiviteter som Enkel improvisation, Ljudupptäckter, ljudskapande (L)
kan hänföras till:
Musikaliskt skapande i sång, spel, rörelse och dramatisering (M)
Sång och spel
Ljudlaborationer (M, H)
Lyssnande
Improvisation (H)
Rörelse och dans
Fri musikalisk-dramatisk gestaltning (H)
Skapande
Musikalisk teater (H)
Under anvisningar för samtliga stadier
Improvisera (bearbeta och arrangera)
Formandet av musikaliskt material
Ljudmontage
Fritt ljudskapande (Ljudlaborationer)
Improvisera rörelse till musik
Dramatisera, göra sammanställningar till musikalisk teater
Ljudsättningar
Huvudmoment:
Lågstadiet
Att musicera tillsammans
Improvisera egna danssteg, fira rörelser
Att skapa musik
Skapa ljudbakgrunder
Musiken i samhället och världen
Tillverka musikinstrument
Mellanstadiet
Improvisera eller arrangera melodier, klanger och rytmer
Skapa egna danser
Komponera egna melodier och skriva egna texter
Göra ljudberättelser och fria ljudkompositioner
Högstadiet
Improvisera i rytm och rörelse
Göra ljudkompositioner
Improvisera ackompanjemang på olika melodi-, ackord-, och
rytminstrument till sång dikt, dans eller rörelse
Dramatisera på teman
Sammanställa olika former av skapande till musikalisk teater
Komponera egna melodier och skriva egna texter (L, M, H)
Ämnets centrala begrepp:
Exempel på aktiviteter:
Musicerande,
Skapa musik
Musiklyssnande,
Göra musik till text, dikt eller rörelser
Musikkunnande,
Göra en musik- eller ljudkomposition
Musikskapande
Komponera,
Improvisera
Ämnet kärna är vokalt och instrumentalt Använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och
musicerande
improvisation (mål för åk 9)
Den
centrala
samarbetsarbetsformen
är Tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget musicerande och musikskapande
musicerande och musikskapande
(mål för åk 9)
Komposition (IT)
Huvudmoment:
Sång
Spel
Lyssnande
Skapande (Lågstadiet)

Figur 7 Huvudmoment och centrala begrepp samt skapandets aktivitetsinnehåll enligt
grundskolans kursplaner.

3.2 Grundskolans
populärkulturer

kursplaner,

modern

konstmusik

och

Lgr 62, som vilade på diskussioner och värderingar präglade under 40- och 50talen, börjar gälla höstterminen 1962. Det är året före den brittiska popvågen
svepte över Sverige. Ungdomars möjligheter till eget musikskapande
aktualiseras, åtminstone utanför skolan, med de nya betydelser som

71

popgruppernas eget komponerade material får. Många ungdomar bildar själva
egna grupper och börjar spela. Repertoaren hämtas huvudsakligen från engelska
och nordamerikanska förebilder, men flera grupper inspireras att göra egna låtar.
Kursplanen revideras under ett årtionde präglat av stora förändringar i det
offentliga musikutbudet och ungdomars livsstilar. Den så kallade
generationsklyftan diskuteras, liksom det pågående kriget i Vietnam,
medborgarrättsrörelsen i USA, kolonialstaternas frigörelse och det kalla krigets
konflikter. Inom vissa delar av populärkulturerna radikaliseras såväl innehåll
som musikaliska uttryck när dessa frågor behandlas och speglas i musiken.
Under 60-talet väcker också den samtida konsten och konstmusiken
uppmärksamhet med Moderna museets och musikföreningen Fylkingens
offentliga verksamheter. I de institutionernas regi presenteras kompositörer som
exempelvis John Cage och Iannis Xenakis samt dansaren Merce Cunninghams
dansgrupp. Happening och performance blir inslag i museets verksamhet och
internationella representanter för den samtida (avantgardistiska) konstmusiken
och dansen bjuds in att medverka. Bild-ljud-textinstallationer och andra resultat
av samverkan mellan olika konstformer och konstnärer inom poesi, teater, dans,
musik och film visas och konstens funktioner och uttryck diskuteras. (Karlsson,
Kihlander & Åstrand, 1998). Integration och samverkan mellan olika konstarter
och sökande efter nya uttrycksformer präglar en stor del av uttrycken samtidigt
som mer konventionella konstuttryck och funktioner ifrågasätts. De ökade
internationella kontakterna och den offentlighet som ges verksamheterna bidrar
också till intresset för liknande kulturella yttringar. Sverige beskrivs som en av
de ledande nationerna vad gäller elektro-akustisk musik under 60- och drygt
halva 70-talen. (Hultberg, 1994). Olika uttryck som exempelvis text-orddiktning,
bildspel, multi-screenvisningar, experimentell improvisationsmusik och
högtalarkonserter prövas. I musikföreningen bildas under 60-talet arbetsgrupper
för experimentell musik teori, datoriserad musik (forskning, teknisk utveckling,
estetik), elektronmusik och en språkgrupp (text-ljud kompositioner). Grupperna
inkluderade ickemedlemmar i föreningen och gav tillfällen för unga
kompositörer att lära sig mer om sådana uttryck. Kurser gavs också i
komposition och kompositionsteori, teknik och estetik i ny musik. En viss kritik
av den ensidiga betoningen på klassisk musik i kulturlivet liksom farhågor
angående mediateknologins utveckling och möjliga betydelser för populärkultur
och nöjesindustri nämns av några av medlemmarna i föreningen (Hultberg,
1994).
1965 års musikutbildningskommitté uppmärksammar ungdomens ökade intresse
för musik och deras eget musicerande och menar att lyssnandet och spelandet har
en positiv effekt på människors gehörsutveckling i landet. ”Populärmusiken är
den största satsning av gehörspåverkan på lång sikt bland vuxenlyssnarna, som
hittills varit möjlig att göra”, skriver kommittén (SOU 1968:15, s. 20). Ett
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problem för folkfostran i musik är att den mer kvalificerade musiken är svårare
att motivera till upprepat lyssnande. Ungdomarnas intresse stimuleras och de
känner sig motiverade att om och om igen lyssna intensivt och engagerat. De
lyssnar för att uppfatta melodisk variation och flerstämmighet. De analyserar och
identifierar harmoniska förlopp för att återge sina erfarenheter i eget
musicerande. De får en ständigt växande repertoar samtidigt som de bedömer
kvalitet och gör ställningstaganden vad gäller spelsätt, arrangemang och
instrumentering. De får också, enligt utredningen, intensiva musikupplevelser
från sin egen musikvärld och popmusicerandet ger möjligheter för dem att
utveckla sitt gehör och sitt gehörsspel (ibid., 20f). Kommittén diskuterar detta i
relation till folkfostran och skolan. Den menar att vi kanske måste ”acceptera
påståendet att den enklaste visa kan ge samma intensiva upplevelse som en
symfoni” och att denna upplevelse tillsammans med ungdomarnas behov av
musikalisk kontakt och aktivitet kan vara utgångspunkt för ett utvecklingsarbete
(SOU 1968:15, s. 23). Blivande lärarna bör ha en gehörsutbildning och behärska
improvisation och gehörsspel, kunna skapa intresse, musikupplevelser och
erfarenheter från alla olika former av musik och musicerande. De bör också i sin
utbildning få en positiv attityd till olika musikyttringar och vara öppna för olika
musikformer, dock utan att behöva gå utanför sin personliga livsstil.
Kursplanen (Lgr 69) kommer att gälla under ett decennium då många ungdomars
intresse för olika former av populärmusik uttrycks i eget musicerande. Några
centrala musikgenrer inom ungdomskulturerna under perioden är exempelvis den
så kallade progressiva musiken, proggen, heavy metal och punk. Även
dansmusik avsedd för de så kallade diskoteken intresserar många ungdomar
liksom fusionsmusik där olika musikstilar blandas. Inom såväl musikrörelsen
som punken framhålls ett eget skapande av musik som både värdefullt och
möjligt. Hårdrocken inspirerar också nya grupper av ungdomar att själva börja
spela och att själva göra musik. Nyheter i Lgr 69 är ökningen av olika
musikstilar som kan studeras i skolan och den starkare betoningen av att låta
elevernas intressen och erfarenheter av musik också från sin fritid komma till tals
i klassrummet (s. 146). Ungdomsmusiken behandlas som något läraren bör ta
hänsyn till i sin undervisning. Nyheter under rubriken skapande i den gällande
kursplanen är dock uteslutande relaterade till den moderna konstmusiken. Mer
aktuell vägledning för ett praktiskt närmande till ungdomars musicerande på sin
fritid med musik i klassrummen ges i olika utgåvor av läromedel. I den
kommande kursplanen, Lgr 80, återspeglas en kritik av kommersialiseringen av
samhället och kulturen som musikrörelsen och punken samt 60- och 70-talets
kulturdebatt artikulerat. Det egna musikskapandet knyts som huvudmoment i
kursplanen till vissa samtida populärmusikaliska yttringar. Det motiveras som ett
motstånd mot kommersialiseringen av musiken och som ett medel för aktivitet
och yttrandefrihet.
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Under 80- och 90-talen präglades musikscenerna av en rad olika stilar som hip
hop, rap och heavy metal, garagerock, house, techno, klubbmusik, soulmusik,
blues och så kallad world-music, samt olika blandningar mellan dessa. Inslag av
plötsliga uppsving för äldre tiders populärmusik som 60-tals pop, punk och disco
kunde också märkas. Utvecklingen av media och datorteknik gör också att
tillgången via Internet till olika sorters musik ökar under 90-talet. Inom de
traditionella medierna radio och TV ökar utbudet. Sedan 1985 ökade volymen
radio med mer än 400%, varav popmusik upptog en stor del av sändningarna,
särskilt efter avregleringarna av radiosändningarna under början av 1990-talet
fram till och med slutet av 90-talet (Ds 1999:28, s. 49f). I TV-mediet tillkom
också fler kanaler, som exempelvis MTV och Z-TV, i vilka innehållet
dominerades av musik.
Flera olika musikstilar som attraherade ungdomar under 40- och 50-talen
inspirerade till att ungdomar började spelade och bildade egna orkestrar. Sådana
orkestrar bildades när jazzen var populär och från slutet av 50-talet under den
tidiga rocken. Kanske ännu större betydelse för det egna spelandet fick
popmusiken under 60-talet. Ett stort antal orkestrar bildades av ungdomar och
såväl här som inom den senare så kallade musikrörelsen fanns en vilja att göra
egen musik. Liknande idéer finns också i punken som slog igenom 1976. Vid
sidan av den gitarrbaserade hårdrocken kom den att betyda mycket också för det
fortsatta amatörmusicerandet. Punkarnas yttre provocerande symboler, deras syn
på samhället och den för många upprörande musiken lyckades inte på samma
sätt direkt vinna gehör i skolsammanhang. Förmodligen är detta idag lättare att
acceptera, åtminstone genrens musikaliska uttryck. Den tidiga popens och
punkens musikuttryck lever kvar i musikutbudet om än i förändrade former (new
wave, post-punk, tillsammans med exempelvis metal, rap, reggae och techno).
Den populära visan i form av hårdrockens ballader eller skivförsäljnings- och
topplistornas ”lugna låtar”, utgör i dag en inte oväsentlig del av grundmaterialet
för elevernas skapande i klassrummen. Ungdomars intresse för pop- och
rockmusik i olika former har säkert haft stor betydelse för förändringar av
innehållet i musikundervisningen mot mer instrumentalspel och musicerande i
ensembleform. Deras kunskaper och erfarenheter från eget fritidsmusicerande i
olika grupper och från den frivilliga musikundervisningen har förmodligen
bidragit till att påverka undervisningens innehåll och former.
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3.3. Skapande och individen
Nedan beskrivs kortfattat hur skapandet motiverats och utformats i några
utredningar, texter från försöksverksamheten med enhetsskolans och
grundskolans läro- och kursplaner. Framställningen har fokus på skapandets
syften för individens utveckling. Musikämnet har, liksom andra ämnen i skolan,
till uppgift att bidra till elevers personliga utveckling genom att tillvarata och
utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter. I texterna ges skapandet särskilda
betydelser för individens utveckling. Det är såväl kognitiva som emotionella och
motoriska färdigheter, kunskaper och förmågor som avses utvecklas. Det sker
genom att eleverna får lära sig om musik, genom att de får tillfällen att spela och
sjunga, lyssna på musik, delta i musikaliska sammanhang och genom eget
skapande. De skapande aktiviteterna i musikämnet avser bidra till resultat som
på olika sätt rör eleverna som individer. Nyckelorden och den tematiska
kategoriseringen relaterar i det följande till de önskade resultaten för individen
av den förespråkade undervisningen.

3.3.1 Förutsättningar för skapande: Elevens natur och uttryck
Förmedlingspedagogiska ideal utmanas när eleven tillåts bli en medaktör i
klassrummet, framför allt med hjälp av den så kallade självverksamheten (SOU
1948:27). Det pedagogiska intresset kan nu riktas inte bara mot skolämnets
innehåll, utan även mot eleverna och deras mer självständiga aktiviteter. För
musikens del innebär det att de mer reproducerande aktiviteterna i sång och spel
kan kompletteras med aktiviteter i vilka elever själva ges möjligheter att komma
med egna förslag. De kan få ”improvisera rytmer och små melodier” och ” fritt
få ge uttryck för sina känslor, ge utlopp för sina egna idéer” (SOU 1948:27, s.
182). Skolkommissionen önskar ge eleverna möjligheter att göra egna försök att
uttrycka sig konstnärligt för att de skall få ”utlopp för sin skapardrift, för känsla
och fantasi” (SOU 1948:27, s. 32). Elevernas aktivitetslust, deras fantasi och
känslor, som framställs som ursprunget till deras vilja till skapande, skall ges
utlopp och även utvecklas.
Liknande resonemang förs i 1947 års musikutredning. I förslaget till kursplan i
musik för enhetsskolan menar utredningen att skolan skall anknyta till barnens
”naturliga verksamhetslust” i musik (SOU 1954:2, s. 403). Från den skall skolan
utgå för att utveckla det som framträder naturligt hos barnen redan under
förskoleåldern. Det är att ”barnen sjunger, de rör sig till musik, lyssnar och
försöker frambringa toner och melodier på instrument och är produktiva genom
att skapa nya rytmer, nya tonfall, nya melodistumpar” (ibid., s. 28). Musiken
berikar tidigt deras fantasi. Den ”pockar redan tidigt på att få improvisera, och
detta barnens eget skapande utgör en mäktig hävstång för intresset och
förtrogenheten med musikens skilda uttrycksmedel” (SOU 1954:2, s. 29, kursiv i
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original). Undervisningen i musik skall således tillmötesgå elevernas ”växande
estetiska behov och intressen” (ibid., s. 26). Argumenten för aktiviteterna
hänvisar till att barnen har en ursprunglig musikalisk aktivitetslust och
skapardrift, med behov, intressen och lust för att improvisera och hitta på musik.
Med förslaget utmanas traditionen att huvudsakligen reproducera musik genom
att barnen själva ses kunna bidra med egna förslag som de sedan kan pröva. Det
är musikaliska aktiviteter som barnen i högre grad än tidigare själva tänks
påverka och utforma i klassrummet.

3.3.2 Omsorgen om eleverna
För den så kallade personlighetsdaningen av eleverna, bör skolan utgå från varje
elevs individuella förutsättningar och låta deras personlighet och självständighet
utvecklas. En riktig uppläggning av undervisningen är viktig för det menar
skolkommissionen. Förutom att eleverna skall få ge uttryck och utlopp för sina
känslor och egna idéer, skall de även ges tillfällen att ”få utlopp för sin
skapardrift, för känsla och fantasi” (ibid., s. 32). Det kan de göra i de estetiska
ämnena och där kan elevernas aktivitets- och verksamhetsglädje komma till
uttryck. Till elevernas kroppsliga välbefinnande, ett led i den fysiska fostran, hör
att utveckla deras ”fria rörelser till musik” (ibid., s. 183). I skolkommissionens
arbete föreslås rytmik ingå i samband med konstnärlig verksamhet. Även i 1947
års musikutrednings förslag till kursplan för musiken i enhetsskolan föreslås
rytmikundervisning ingå.18 Ett motiv för det är att rörelse och rytmik ”verkar
lösgörande på muskulära spänningar och därigenom bidrar till barnets
harmoniska utveckling” (SOU 1954:2, s. 406).
Skapandets syften i de estetiska ämnena beskrivs i de två första kursplanerna för
grundskolan. De motiveras också där i termer av att skapandet kan ”frigöra”
elevernas personliga uttrycksmöjligheter och ge ”utlopp åt fantasi och spontan
skaparlust” (Lgr 62, s. 16; Lgr 69, s. 13). Skapande i musiken bidrar exempelvis
till ”frigörandet av elevernas personlighet” också enligt 1965 års
musikutbildningskommitté (SOU 1968:15, s. 39). I skapandet kan de uttrycka
tankar, känslor, och egna erfarenheter. Det ses som viktigt för
personlighetsutvecklingen då sådant arbete sägs bidra till formandet av
personligheten. Även i tillvalsämnet konst i Lgr 69 har skapandet till uppgift att
ge tillfällen till utlopp för fantasi och skaparlust (Lgr 69, s. 206). Elevernas
omedelbarhet och spontanitet bör alltså inte hindras, utan på olika sätt hjälpas att
få utlopp, och skapandet i musik är ett av medlen. Här ges de möjligheter till
egen aktivitet och får uttrycka delar av sitt inre liv. I formandet av elevens
18

Utbildning i rytmikundervisning enligt Emile Jaques-Dalcroze metoder gavs under 30-talet i Stockholm.
Rytmikpedagoger undervisade under 1940- och 50-talen vid barnkrubbor och barnhem och i verksamheter för
barn med särskilda behov. I Jaques-Dalcroze program ingår förutom övningar där musik och rörelse integreras
även muskel- och avslappningsövningar samt improvisationsövningar (Gustavsson, 2000 s. 237ff).
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personlighet ingår, som i den tidigare läroplanen, Lgr 62, samtidigt ett formande
av eleven som individ inom ramen för läroplanens fostransmål. Skapandet är
också enligt Lgr 80 ett led i personlighetsutvecklingen Användningen av
musikens olika uttrycksmedel ger individen insikter i olika uttryck för känslor,
stämningar och erfarenheter (Lgr 80, s. 26).
Skapandet har flera uppgifter och funktioner i undervisningen. Samtidigt som det
frigör elevernas personligheter och inre behov ingår skapandet i programmet för
den estetiska fostran eller smakfostran som den även kallas. Det är läraren som
med hjälp av skapandet skall frigöra det som finns inneboende i eleven. Läraren
har också uppgiften att leda eleven mot angivna mål som innebär ett formade av
såväl elevens personlighet som av det som uttrycks musikaliskt. Lärarens
smakfostrande uppgifter är tydligt uttryckta i den estetiska fostran fram till och
med Lgr 69. Ett syfte för undervisningen enligt Kp 2000 är att eleverna skall
uppleva att kunskaper i musik både frigör och förstärker personligheten (s. 42).

3.3.3 En harmonisk utveckling och samverkan
Med hänvisning till 1940-års skolutredning uttrycks i skolkommissionens arbete
förutsättningarna för den harmoniska utvecklingen av individen. En sådan
tillgodoses genom ”inte blott förståndslivets, utan även vilje- och känslolivets
behov” (SOU 1948:27, s. 20). Detta motiveras med hjälp av den pedagogiska
psykologin där det visat sig att ”en isolerad sida hos barnet inte kan uppfostras
utan hänsyn till barnets övriga utrustning” (ibid., s. 131). Hänsyn måste tas till
”hela barnet” (ibid., s. 131). Skolkommissionen uttrycker en önskan om enhet
och sammanhang i skolarbetet och ser en samverkan mellan praktiska, manuella,
konstnärliga och teoretiska ämnen som önskvärd.
Katederundervisningens intresse för faktakunskaper med fråga- och
svarsmetodik svarade inte mot de behov barnen ansågs ha av varierade
sysselsättningar där också hela kroppen engagerades på ett annat sätt. Det finns i
utredningen en strävan mot balans mellan praktiska och teoretiska aktiviteter,
mellan kropp och intellekt och mellan tanke och känsla. Det egna skapandet ger
härvidlag ytterligare en möjlighet att inom musikämnet införa ett moment som
utgår från eleverna själva och deras initiativ och som kan stödja denna strävan.
Integrationen mellan teori och praktik eller mellan intellekt och känsla, går att
återfinna som pedagogiskt idégods inom de olika reformpedagogiska rörelserna,
i aktivitetspedagogiken och arbetsskolorna 19. Det hör till dessa traditioners
uppfattningar att aktivera eleverna och att inte splittra upp undervisningen och
19

Ett utdrag från Ellen Keys Skolan och bildningen från 1897 pryder en inledande sida i Skolverkets särtryck ur
läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning Där talar hon bl. a. om det egna arbetets betydelse för
personlig utveckling, den bildningsfientliga undervisningen som enbart riktas mot förståndet och utesluter känsla
och fantasi (Skolverket, 1994).
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det som skall läras i oöverskådliga delar, utan i stället presentera materialet som
helheter.
Idén om den harmoniska människan blir ett argument för de så kallade estetiska,
konstnärliga, praktiska eller manuella ämnena i relation till de ämnen som
benämns teoretiska i de följande läroplanerna. I ett avsnitt om de estetiskpraktiska ämnena hävdas att en ”harmonisk utveckling av individen förutsätter,
att den intellektuella skolningen går hand i hand med estetisk-praktisk och fysisk
fostran” (Lgr 62, s. 293). Här kommer elevernas eget skapande, spelande och
sjungande att svara för den önskade blandningen av teori och praktik. Den
tematiska inriktning som flera av förslagen till kursplanering i Lgr 62 och 69 ger
är ytterligare ett exempel på sätt att göra åtskillnaden mellan teori och praktik
mindre. I skapandet blandas det praktiska hantverket med teoretisk förståelse av
musikaliska begrepp och används i projekt som involverar andra skolämnen.
Samverkan över ämnesgränserna finns även med i målen för
musikundervisningen i Lgr 80. I läroplanskommitténs arbete inför Lpo 94 nämns
betydelsen av samverkan mellan de olika kunskapsformerna i olika proportioner
som en förutsättning för musikskapande. Där sägs: ”Förutsättningen för ett
kreativt musikaliskt skapande kan till exempel vara beroende av den
sammanlänkande kedjan av de olika varierande kunskapsformerna färdigheter,
fakta, förståelse och förtrogenhet i olika proportioner” (SOU 1992:94, s. 413).
Lpo 94 söker åstadkomma det i skollagen föreskrivna främjandet av elevens
harmoniska utveckling med ”en varierad och balanserad sammansättning av
ämnen och arbetsformer […] ett lärande och utveckling där olika
kunskapsformer är delar av en helhet” (Lpo 94, s. 8).

3.3.4 Skapande som självverksamhet
Självverksamheten utgick från idén om det aktiva barnet och var ett led i
demokratiseringen av skolan (SOU 1948:27). Den tänktes bidra till förändringen
från en förmedlingspedagogik mot en pedagogik som i högre grad skulle
aktivera eleverna.20 Tanken om elevernas självverksamhet inspirerades av de
aktivitetspedagogiska idéströmningarna. Icke-auktoritära förhållningssätt mellan
lärare och elever och delvis deltagarstyrd undervisning utgör grundtankarna i
arbetsformen. Läraren fungerar som en stöttande och inspirerande handledare
20

Texter med råd till lärare om hur en elevaktiv undervisning kan förberedas och användas finns från
skolkommissionens arbete och i texterna från försöksverksamheten, över Lgr 62 och fram till och med Lgr 69.
Kunskaperna har en del av sitt ursprung i eleverna själva, de kommer så att säga även inifrån eleverna själva och
kan uttryckas på olika sätt i deras skapande. I Lgr 69 sägs det om utvecklandet av musikalisk färdighet och
förmåga att uttrycka sig själv, att sådana företeelser ”bör i undervisningen så långt som möjligt presenteras
inifrån” (Lgr 69, s. 43). Detta gäller även bedömning av estetiska kvaliteter och stil- och smakproblem. Nästa
läroplan, Lgr 80 fastslår att “Kravet på elevaktiva arbetssätt utesluter en ensidig katederundervisning, dvs en
undervisning som enbart består av att läraren redogör för ett stoff, som sedan eleverna memorerar med hjälp av
anteckningar och lärobok varefter de prövas muntligt eller skriftligt” (Lgr 80, s.49).
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som skall stimulera eleverna, väcka deras intresse för uppgiften och engagera
dem. Självverksamheten får betydelse för de estetiska ämnena genom att den
motiveras av ämnenas undersökande och experimentella möjligheter. Skapandet
blir härvidlag ett viktigt redskap i musikämnet, där reproduktion och förmedling
av musikkunskaper tidigare varit en huvudaktivitet. I skolkommissionens
betänkande kännetecknas självverksamheten av elevernas initiativ, egen aktivitet
och eget arbete.
Praktisk och konstnärlig verksamhet ger kanske mer än annat skolarbete
tillfälle till egna initiativ och självständigt skapande. Personliga variationer
är här särskilt värdefulla, och ett bestämt resultat kan sällan betraktas som
det rätta eller det bästa. Skolarbetet kan få en tydligare prägel av
självverksamhet, om teoretiska arbetsmoment förbindes med manuella och
estetiska. (SOU 1948:27 s. 123)

Elevens personliga uttryck sätts, i det konstnärliga skapandet, före etablerade
föreställningar om vad som annars kunde vara rätt eller fel, dåligt eller bra.
Detta markerar ett avsteg från, eller en alternativ hållning till, resultaten i en mer
reproducerande verksamhet med på förhand bestämda estetiska mål att sträva
mot i musikutövandet. Elevens individuella uttryck i skapandet blir också
särskilt värdefulla i undervisningen när personliga variationer uppmärksammas.
Eleverna aktiveras i självverksamheten där de kan ta initiativ och påverka vad
som skall ske under lektionen. Den konstnärligt skapande verksamheten kan så
utformad aktivera både elevens intellekt och känslor, samtidigt som den kan
vara en motvikt till en ensidig teoretisk betoning av lektionsinnehållet. Elevens
självständiga skapande uppmuntras således även med motiv som hör samman
med tanken om den harmoniska människan.
Elevernas möjligheter att komma till tals anses vara stora i de estetiska ämnena.
Där kan de på olika sätt ge uttryck för sina inre liv, tankar och upplevelser och
kan själva få vara med och påverka sitt arbete. Heterogeniteten i klassen görs till
en positiv förutsättning för skapandet och självverksamheten erbjuder en
möjlighet att hantera elevers skilda förutsättningar och intressen i klasser. Till
skillnad från den musikaliska reproduktionen där vissa ideal eftersträvas, kan
dessa i högre grad än tidigare bestämmas av eleverna själva. Den fasta, ”sanna”
kunskap som tidigare skulle förmedlas, kan få konkurrens av en form av arbete
där resultaten av arbetet är mer osäkra.
Elevernas frihet att välja uppgifter och arbetssätt är mycket viktig i estetiska
och praktiska ämnen. Blir friheten inskränkt, kommer några av dessa ämnens
viktigaste mål i skymundan: att eleverna skall få tillfälle att vara spontant
aktiva, ge uttryck åt sina egna idéer och känslor och utveckla bestående
intressen. Intresset för skolarbetet kan ofta stärkas genom anknytning till
elevernas fritidsintressen. (SOU 1948:27, s. 120)
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Citatet beskriver viktiga förutsättningar för de estetiska ämnena. De är elevernas
frihet att välja, att vara spontant aktiva, att ge uttryck för egna idéer och känslor
och att utveckla egna intressen. De angivna förutsättningarna speglar samtidigt
något om synen på relationer mellan konst, elever och undervisning och kan
relateras till en romantisk bild av den ”fria konstnärens” arbete. En sådan
verksamhet har också relationer till fritiden vars former i skolan kan användas
med pedagogiska syften, att skapa intresse för arbetet i den traditionella
skolmiljön. Elevernas frihet till egna uttryck och aktiviteter utgår även från
psykologiska teorier om barns utveckling och behov samt skolans pedagogiska
uppgifter att genom fostran förbereda elevens liv som vuxen. Talet om frihet,
egna val och personliga uttryck länkas till fostran av individen inom det estetiska
området som hör till ett av skolans viktigaste ansvarsområden.

3.3.5 Skapande med möjligheter till samverkan och ämnesintegration
Samverkan mellan de olika skolämnena föreslås i T o h och läroplanerna för
grundskolan. Ämnes- och momentintegrerande strävanden kommer till uttryck i
texterna.
Skapandets
tablåer,
dramatiseringar,
ljudskapande,
rörelseimprovisationer,
programsammanställningar,
komponerande
och
arrangerande framställs som användbara i olika ämnen och ämnesområden.
Under rubriken skapande föreslås exempelvis rytmik och dans med
rörelseskapande och improvisatoriska inslag ske i samverkan med gymnastikeller idrottsämnet. Under skapandet, i samband med elevernas eget
textskrivande,
föreslås
gemensamt
arbete
mellan
musik
och
modersmålsundervisningens eller svenskans litteraturstudium. Musikens
ljudskapande rekommenderas även komma till användning i fysik eller de
naturorienterande ämnena. Skapandet i musiken kan även utgöra en del av den
musikhistoriska eller allmänna kulturorienteringen som berör flera skolämnen då
den engagerar de samhällsorienterande ämnena och de övriga estetiska ämnena.
Exempel på sådana skapande aktiviteter är när elever exempelvis dramatiserar
eller gör tablåer av olika historiska epoker, när de gör egna arrangemang av visor
från olika länder eller egna kompositioner. En samverkan mellan olika
konstområden förordas också i merparten av de studerade texterna.
Instrumenttillverkning kan engagera slöjd och studier i fysik. När eleverna skall
göra egna melodier, visor, rytmarrangemang eller ljudkompositioner föreslås
språkämnena involveras. Framförallt i kursplanerna för modersmål eller svenska
och de så kallade estetiska ämnena finns angivna förslag på samverkan eller
olika former av integration med musikämnets skapande aktiviteter.
Musikämnets huvudsakliga aktivitetsinnehåll uttrycks som särskilda
huvudmoment förutom i U 55 och Lgr 69. Där beskrivs skapandet i stället som
ett antal specificerade aktiviteter. Skapande finns också under en egen rubrik i de
kommentarer som skall ge närmare anvisningar för hur kursplanens
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huvudmoment skall förstås. Sådana särskilda kommentarer om skapandet saknas
endast i 1955-års undervisningsplan för folkskolan, i Lpo 94 och Kp 2000. I Lgr
94 ersätts begreppet ”huvudmoment” med ”centrala begrepp”, varav
musikskapande är ett. I ämnesbeskrivningarna är huvudmomenten i ämnet
uppdelade som egna storheter. Däremot framställs de i läroplanernas närmare
anvisningar om hur huvudmomenten skall användas i klassrummet ändå som
verksamheter som bör integreras eller samverka såväl inom som utanför
skolämnet på olika sätt. Även en ämnesintern samverkan mellan olika moment
förespråkas.21
Elevernas skapande relateras till kunskaper om musikens teori och elementa, och
till deras notläsningsförmåga. Skapandet riktas således mot vad som sågs
nödvändigt för deras musikförståelse. Integrering av den musikaliska teorin med
den musikaliska praktiken föreslås där eleverna kan aktiveras i eget skapande.
Här sägs de använda sin fantasi, sina känslor och sina musikaliska upplevelser i
samverkan med den mer teoretiska inlärningen. Skapande ingår även som ett
instrument för elevernas utveckling av musikaliska färdigheter som sång och
instrumentalspel, för gehör och kulturorientering.

3.3.6 Skapande och utvecklingen av känslolivet
Musikundervisning och skapande arbete har flera syften, varav ett är att berika
och utveckla elevernas känsloliv och låta dem uttrycka känslor.22 I den skapande
undervisningen ingår arbete med att i musik och rörelse identifiera, uppleva och
diskutera känslor. Där ingår också att uttrycka olika känslor och stämningar med
hjälp av musik och rörelse. Sådana aktiviteter finns med i samtliga kursplaner.
Skapandet ses som redskap för utvecklingen av individens förståelse av sitt eget
känsloliv och andras. Den kommer till stånd genom att eleven själv prövar att
gestalta och ge uttryck för sådana känslor i musikalisk form.
Övningar i att identifiera känslor och stämningar uttryckta i musik är vanliga
inom momentet lyssnande och kan kombineras med skapandet i kursplanerna. I
skapandet gäller det ofta att omformulera svaren på frågor om exempelvis vilka
känslor, stämningar och upplevelser en musikalisk eller annan förlaga uttrycker,
eller ger upphov till. Omformuleringen kan göras i olika medier. I Lgr 62 sker
21

Exempelvis framhåller 1947 års musikutredning att uppdelningen i de fem olika aktivitetsområdena, sång,
rörelse, instrument, lyssnande och skapande, enbart gjorts för att skapa reda i tänkandet. Uppdelningen skall ses
som ”ett kontrollmedel för undervisningens rätta mångsidighet. Undervisningen måste alltid gestaltas som ett
samspel mellan dessa olika uttrycksmedel.” (SOU 1954:2, s. 29) Läraren svarar i sin planering för var
tyngdpunkten läggs. Huvudmomenten i T o h anger vad som skall vara gemensamt för olika studieplaner och de
områden som bör tas upp till behandling. De skall vara en vägledning för lärare som upprättar egna studieplaner.
(T o h, 1951, s. 11).
22
SOU 1948:27, s. 182; SOU 1954:2, s. 403; SÖ 1978, s. 184; Lgr 62, s. 16; Lgr 69. s. 13, 119; Lgr 80, s. 26,
110f; Lpo 94, s. 57; Kp 2000, s. 42.
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det genom försök att, i rörelse eller i form av dramatisering, ge uttryck för ett
musikstyckes karaktär eller en visas innehåll (Lgr 62, s. 304, 450, 452).
Förlagorna kan också inspirera till egna uttryck där innehållet i förlagan
understryks (ibid., s. 301). Här är skapandets funktion relaterad till uppfattningen
av och förståelsen av olika konstnärliga uttryck som skall omgestaltas i enlighet
med tolkningen av förlagan.
I Lgr 69:s supplement kan svaren på frågorna om vad musiken uttrycker och hur
vi reagerar på den besvaras av eleverna med något som kallas
uttrycksimprovisation. Den moderna musikens uttryck ses som särskilt lämpliga
för sådan improvisation (Suppl., s. 12). Ett uppfattat stämningsinnehåll från
exempelvis bilder kan överföras till musik och tvärtom (ibid., s. 18, 82). Att
reagera på stämningar från film, prosa, lyrik och musik och sedan omsätta dessa
upplevelser i eget skapande är ytterligare exempel på skapande uppgifter med
uttrycksimprovisation (ibid., s. 40f, 48ff). Att hitta på egna titlar till olika
musikstycken är en annan skapande övning i att tolka musik (ibid., s. 80). Också
i egna kompositioner och i kompositionsarbetet kan uttryck för sinnesstämningar
sökas och bearbetas (ibid., s. 115 ). Eget skapande i musik kan användas för att
förstärka upplevelser av andra konstarter genom klangsättningar av texter, bilder
eller händelser (ibid., s. 22, 41). Det kan också gälla att värdera och diskutera
musikaliska uttryck och komma med förslag till förändringar. I förslaget till ny
läroplan efter Lgr 69 skall eleverna, när de skapar stämningar eller förmedlar
känslor, göra analyser av egna och andras reaktioner på ljud. De skall även
studera effekter av musik och text i eget och andras skapande (SÖ 1978, s. 184).
Elevernas verklighetsbild skall vara utgångspunkt för skolarbetet enligt Lgr 80.
Undervisningen ”vidgar deras verklighetsuppfattning i tid och rum” (Lgr 80, s.
48). Till verkligheten räknas förutom samhälle och natur, även
känsloupplevelser, kulturliv, livsåskådningar och ideal. Undervisningen i musik
ger tillsammans med undervisning i svenska, bild, slöjd och idrott
”grundläggande insikter i olika uttryck för mänskliga känslor, stämningar och
erfarenheter” (Lgr 80, s. 26). Komponerandet av egna melodier och skrivandet
av texter kan förmedla både tankar och känslor (ibid., s. 111).
Utvecklingen av elevernas känsloliv och deras möjligheter att kommunicera och
ge uttryck för sina inre liv, sina tankar, känslor och upplevelser, är något som i
texterna avses motivera skapandet. Här kan också mer omedvetna känslor och
kunskaper uttryckas och bearbetas. Två exempel får tydliggöra detta. Det första
rör de så kallade estetiska ämnena. Dessa ämnen ger eleverna, enligt Lgr 62,
möjligheter att uppleva verk inom konst och musik ”som förmedlare av
personliga uttryck, som inte kan klädas i ord” (s. 293f). Det andra rör
musikämnet som i Kp 2000 beskrivs som ett viktigt redskap för ”bearbetning av
medvetna och omedvetna intryck”. (Kp 2000, s. 42). Här verkar det vara frågan
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om musikens och de musikaliska uttryckens terapeutiska funktioner som åsyftas
för en djupare kännedom om den egna personen och om andra.

3.3.7 Överspridningseffekter av musik och skapande
Musik och skapande arbete kan enligt texterna medföra vad som kan benämnas
överspridnings- eller transfereffekter. Det innebär att innehållet i ämnet kan
sägas resultera i en utveckling av elevens kunskaper, färdigheter och förmågor,
som överskrider ämnesområdet och dess mål. Effekterna blir till
legitimeringsargument för verksamhetens betydelser, inte bara för individen och
skolan utan i förlängningen även för ämnets samhällsnytta. De blir till en sorts
underförstådda argument för undervisningen i ämnet.
Överspridning av kunskaper mellan ämnesområden kan motiveras teoretiskt som
i Lgr 80 där det sägs att arbete i sociala sammanhang med konstnärliga
uttrycksmedel ”främjar deras språkutveckling” (Lgr 80, s. 32). Implicit finns här
en antydan om att något obestämt inneboende i ämnet eller undervisningen ger
en sådan överspridning. Ett sådant exempel ges här från kommentarerna till Kp
2000 där det sägs att ämnet musik
utgör en stor potential i befrämjandet av mental hälsa, logisk/matematisk
förståelse, social kompetens och kommunikationsförmåga. I musikämnet
utvecklas egenskaper som ledarskap, ansvarstagande, samarbetsförmåga
och kreativt tänkande – kunskaper som bedöms viktiga för framtidens
yrkesliv. I revideringen [av kursplanen] har detta skrivits in i mål och
betygskriterier.. Det är också verifierat att musikaliska aktiviteter kan höja
barns och ungdomars kapacitet i andra ämnen. (Skolverket 2000, s. 33)

I citatet avses effekter som hör samman med uppfattningar om ämnets karaktär
som en källa till överspridningseffekter. De kan relateras till kursplanens
övergripande mål och till mål för den individuella utvecklingen i undervisningen
mer generellt. I kursplanen har detta i uppnåendemålen modifierats till att eleven
”använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom
utvecklar ansvar och samarbetsförmåga” (Kp 2000, s. 43). I beskrivningen av
ämnets karaktär och uppbyggnad sägs att musik kan vara utgångspunkt och stöd
för lärande i ämnen som språk, matematik och IT (Kp 2000, s. 43f). Här är det
inte enbart någon musikens essens som påverkar elevens prestationer inom andra
områden. Det rör sig också om undervisningsformer och innehåll. Det sägs även
i beskrivningen av ämnet att musicerande och musikskapande är en
samarbetsform där organisation, ledning och bedömning övas. Andra sådana
kvaliteter som utvecklas enligt kursplanerna i skapande verksamheter är kreativt
tänkande, förmåga att se, samt att förstå sammanhang mellan detalj och helhet
(ibid., s. 43). Undervisningen i musik och utvecklandet av den skapande
förmågan ger, eller kan ge beroende på kvaliteter i undervisningen, en
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förstärkning av positiva, personliga egenskaper och attityder. Exemplet nedan
avser att visa hur ett övergripande mål som den estetiska fostran tänks resultera i
en utveckling av individens inre egenskaper och förmågor när skapande
aktiviteter inkluderas i undervisningen.
En estetisk fostran, som innebär ett uppövande av elevens skapande
förmåga, av hans fantasi och inlevelseförmåga syns också understödja
utvecklingen av hans rent intellektuella färdigheter, t. ex. att förstå och
överblicka större sammanhang. En skapande förmåga är därjämte ofta
förknippad med en öppen attityd, experimentlust och självförtroende. (Lgr
62, s. 294)

Tilltron till överspridningseffekter har präglat musikämnet i grundskolans
läroplanstexter. En grund till detta var lagd redan i skolreformsarbetet från 1940talet. De redovisade effekterna av musik och musikskapande har förmodligen att
göra med ämnets legitimering och nytta för skola, individ och samhälle och har
bidragit till att forma en speciell ämnessyn. Skapande verksamheter har
härvidlag i texterna tillskrivits flera sådana möjligheter. Många är ämnesinterna
och riktas mot kunskapsinnehåll inom musikområdet, som exempelvis
musikteori och musikhistoria, eller när skapandet används med målet att främja
elevernas gehörsutveckling. Här är det dock oftare en fråga om medvetna och
metodiskt planerade resultat av undervisningen. För att samla mer generella
effekter mer överskådligt, följer här ytterligare några exempel på ämnets och
skapandets tänkta resultat från läro- och kursplanerna. Skapande verksamheter
kan enligt texterna exempelvis bidra till att:
frigöra och odla fantasi
(Lgr 62, s. 293)
ge respekt för kulturellt arbete
(Lgr 62, s. 293)
utveckla förmåga till iakttagelse
(Lgr 62, s. 301)
utveckla förmågan till lyssnande
(Lgr 62, s. 301)
utveckla känsla för estetiska kvaliteter
(Lgr 69, s. 149)
utveckla känslolivet
(Lgr 69, s. 13)
utveckla personligheten
(Lgr 62, s. 293)
frigöra personliga uttrycksmöjligheter
(Lgr 62, s. 16, Lgr 69 s. 13)
underlätta sociala kontakter
(Lgr 62, s. 293, Lgr 69)
uppodla sinne för estetiska värden
(Lgr 62, s. 17, 293, Lgr 69 s. 14)
ge utlopp för spontan skaparlust
(Lgr 62, s. 17, 293, Lgr 69 s. 13)
träna kommunikationsfärdigheter
(Lgr 69, s.148, Lgr 80, s. 110)
stärka viljan till samarbete
(Lgr 62, s. 293,
öva samarbete
(Lgr 69, s. 64f)
Sammanfattningsvis kan skrivningarna ovan tolkas så att musik och skapande
tillskrivs funktioner inom flera olika områden med betydelser för individen.
Skapandet i musikämnet ges uppgifter att påverka både elevens inre liv och
förmågor positivt och bidra till formandet av önskvärda karaktärsegenskaper.
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Skapandet ses även som ett medel för individens utveckling av sociala
kompetenser med betydelser för samspel och kommunikation med andra.
Betoningen av grupparbete som en lämplig arbetsform för skapandet innebär
också implicit en individuell träning i sociala färdigheter och i att arbeta
tillsammans med andra. I nästa kapitel, (3.4) kommer sociala aspekter på
skapande att behandlas närmare.

3.3.8 Sammanfattning
Skapandet i musikämnet har på olika sätt sedan förslagen i skolkommissionens
arbete ingått som ett huvudmoment i försöksverksamheten inför enhetsskolan
och i samtliga undervisnings- och kursplaner från mitten 50-talet och framåt.
Improvisation, det vill säga att hitta på egna rytmer och melodier, finns med som
tidiga exempel på skapande musikaktiviteter. En rad andra aktiviteter ingår i
aktivitetsbeskrivningarna varav flera har anknytningar till rörelse och dans,
dramatiska framställningar och texter av olika slag. Sammanställningar av olika
typer av musikprogram och sångspel samt tillverkning av egna instrument finns
upptagna som aktiviteter med motiv att tillfredställa elevernas intressen och de
förutsättningar de har. Musikaktiviteter som arrangering och komposition, att
göra egna låtar hör samman med de improvisationer eleverna skall göra. En
strävan efter en mer omväxlande och rikare sammansättning av
aktivitetsmöjligheter i skolämnet märks i de tidigare texterna. Skapandet ingår
där som en del i det nya musikämnet. Aktiviteter som kan hänföras till skapandet
som det beskrivs i anvisningar och kommentarer om musikämnet finns sedan
med som en del av musikämnet för samtliga stadier och årskurser.
Motiv för skapandet ges med hänvisning till musikens kraft att forma
individernas inre. Sådana effekter avser såväl emotionella som motoriska och
kognitiva kvaliteter. Skapandet utgår från synen på barn som naturligt spontana
och fantasifulla med en vilja till egen aktivitet och med behov av att uttrycka sig
musikaliskt. Dessa grundförutsättningar skall skolan ta tillvara och utgå från för
att utveckla med hjälp av skapandet. I det arbetet blir omsorgen om individen
viktig. Elevernas möjligheter till egna uttryck av fantasi, känslor och tankar
beskrivs som viktiga för välbefinnandet och utgör en förutsättning för deras
utveckling som personer. Skapandet ger möjligheter för dem att ge utlopp eller
uttryck för och frigöra skaparlust och personlighet.
Skapandets aktiviteter stödjer målen om en harmonisk utveckling av eleverna.
Skapande aktiviteter framställs som viktiga för elevens allsidiga utveckling, inte
enbart de mer intellektuella. Dikotomierna teori-praktik, kropp-intellekt, tankekänsla kan överbryggas med skapandet och de mer varierade och
individanpassade arbetsformer det ger möjligheter till. Skapandet ger ökade
möjligheter till elevernas så kallade självverksamhet och ingår som en aktivitet
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som kan utgöra ett alternativ eller omväxlande komplement till
katederundervisningens mer lärarstyrda undervisningsformer. Självverksamheten
ger tillfällen till elevers egna initiativ och mer självständiga aktiviteter samt
befrämjar mer undersökande arbetssätt där musikalisk reproduktion kan
kompletteras med egen produktion. Skapandet kommer i grundskolan att ingå i
ämnesöverskridande eller ämnesintegrerande tematiska arbets- och
intresseområden. Argumenten för skapandet får stöd från reform- och
aktivitetspedagogikens tankar om det ”hela barnet”, och idéer om helhet, balans
mellan teori och praktik, och ämnesintegration. Skapandet kan ses som ett
redskap för den under 40-talet önskade omvandlingen av skolan vars idéer förs
vidare i grundskolan.
Musiken och de skapande aktiviteterna sägs stödja och utveckla en mängd olika
förmågor, färdigheter och kunskaper. De ges även betydelser som redskap med
överspridningseffekter till andra skolämnen. Dessa idéer lägger, under
försöksverksamheten med enhetsskolan, en solid grund för ett praktiskt
pedagogiskt arbete som överförs till grundskolan. Skapandet ges innehåll och
arbetsformer som avser stödja individens utveckling och kunskapsutveckling.
I grundskolans första kursplaner märks en viss eftersläpning jämfört med
musiklivet utanför skolans väggar vad gäller accepterandet av populärmusik i
klassrummet. Det gör att skapandet fram till och med Lgr 69 skrivs fram som ett
redskap för en estetisk fostran av eleverna. Detta påverkar målen för arbetet i
klassrummet och det innehåll med vilket skapandet sker. Vi skall nu se närmare
på hur skapandet relateras till elevens sociala liv.

3.4 Skapande och det sociala livet
Skolan medverkar i undervisningen till elevernas sociala anpassning och
förbereder deras framtida aktiviteter i samhället. De individuella kunskaper och
färdigheter som övas i musikämnet och i skapandet skall kunna vidareutvecklas
och brukas i sociala sammanhang. Ett aktivt deltagande i samhälls- och kulturliv
omfattar också en strävan mot elevernas förståelse av och kunskaper om
konstarternas betydelser för kulturen. Deras förmåga att själva kunna delta, både
som mottagare och producenter av musik i olika sammanhang skall utvecklas,
bland annat i de skapande aktiviteterna. Skapandet är ett redskap som dels kan
hjälpa eleverna att förstå kulturella yttringar, dels kan ge möjligheter för dem att
själva delta aktivt och göra sina röster hörda. Aktiviteterna förespråkas ske i
form av elevers mer självständiga arbeten i olika grupper i vilka sociala
kompetenser avses utvecklas.

86

3.4.1 Skapande för social fostran och demokrati
Genomgående i läroplanerna ses människan inte bara som en aktiv, skapande,
kunskapssökande individ utan även som en social varelse med behov av att få
uttrycka och kommunicera tankar och känslor. Relationerna mellan individer i
sociala och musiksociala sammanhang är centrala i kursplanerna.
Musikundervisningen ses som en del av skolans fostran av individen med syften
att säkra grundläggande demokratiska värden enligt skolans övergripande mål.
Skolans arbetsformer, metoder och innehåll görs till redskap för att nå sådana
mål.
1946 års skolkommission bygger vidare på 40-talets skolutredning. Utredningens
första betänkande gavs den talande titeln ”Skolan i samhällets tjänst”.
Demokratin blev även för 1946 års skolkommission ett lösenord för skolans
fostran av elever och för skolans mål och arbetsformer. Ett syfte med
skolreformerna var att demokratisera skolan och på så sätt anpassa den efter det
demokratiska samhällets struktur och liv:
Det gällde att dana den växande människan så, att hon väl kunde fylla sin
plats och fullgöra sina uppgifter i demokratins samhälle: en fysiskt och
psykiskt sund människa med förmåga av fritt och självständigt omdöme,
med förmåga av praktiskt handlande och med sådan utbildning, att hennes
personliga anlag och förutsättningar därigenom bäst skulle kunna tjäna det
allmänna. (citerat i SOU 1948:27, s. 22f från 1940 års skolutrednings
betänkande SOU 1946:31)

Kommissionen delar med skolutredningen tanken om att eleverna skall anpassas
efter samhällets demokratiseringsprocesser. I sammanfattningen av utredningens
arbete beskrivs den sociala fostran. Där ses skolan och klassen som ett kollektiv,
en gemenskap inom vilken det är möjligt att ”fostra för livet i det större
kollektivet, samhället” (SOU 1948:27, s. 34). Här skall den enskilda eleven i
olika grupper förberedas för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Kommissionen
förordar förändrade arbetssätt i skolan där läraren får en mer handledande roll
och kan ”skapa tillfällen till ett socialt fostrande samarbete mellan elever” (SOU
1948:27, s. 115). Det sker genom elevernas självständiga arbeten tillsammans
med kamrater, i miljöer där de själva tillsammans med läraren får möjligheter att
delta i beslut om studiemål, innehåll, arbets- och redovisningsformer. Uppgifter
som kräver samverkan blir i det sammanhanget särskilt viktiga. Som exempel på
sådana nämns i utredningen uppförandet av teaterpjäser och dramatiseringar. En
form av samverkan som förordas är grupparbetet. Särskilt i färdighetsämnena
och i praktisk-estetisk verksamhet är det arbetssättet lämpligt. Där kan den
sociala fostran bli ett huvudmål (SOU 1948:27, s. 126).
1947 års musikutredning ger förslag på innehåll och musikaktiviteter för
enhetsskolans
musikundervisning,
men
nämner
inte
särskilt
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musikundervisningens arbetsformer. Sådana finns däremot redan i anvisningarna
för musikundervisningen i försöksverksamhetens Timplaner och huvudmoment.
Där förordas en blandning av individuellt arbete och grupparbete samt elevernas
självverksamhet som ett led i den sociala fostran för samhällsliv och social
samvaro (T o h 51, s. 8f). Läraren bör enligt den följande planen ”vänja eleverna
vid produktivt och friktionsfritt samarbete med kamrater. Åtskilliga uppgifter
inom ämnet är lämpade för samverkan mellan eleverna” (T o h 51, s. 53; T o h
55, s. 87). Tanken är att individen skall utvecklas i aktivt samarbete med andra
och att viktiga delar av den utvecklingen innefattar sociala kompetenser. Detta
förs vidare i de kommande läroplanerna.
Musikskapande övningar får också i grundskolans kursplaner funktioner som
avses bidra till att hjälpa elever att utveckla individuella kunskaper, attityder och
färdigheter, användbara i sociala sammanhang. Sådana ses som betydelsefulla
både för arbetet i skolan och som förberedelser för elevernas liv efter skoltidens
slut. Olika övningar i skapande aktiviteter finns representerade som avser stödja
en sådan utveckling. De skapande arbetsformerna i mindre grupper förutsätts
”underlätta sociala kontakter mellan eleverna och stärka deras vilja till
samarbete” (Lgr 62, s. 293). Liknande övningar får än större utrymme i Lgr 69
och i supplementets konkretiseringar av skapande musikuppgifter. De förutsätter
ofta gemensamt arbete i mindre, relativt självständiga elevgrupper där
klassrumsatmosfär och goda kamratkontakter utgör förutsättningar för resultatet.
Inom den kreativa musikpedagogiken förordas särskilda kontaktskapande
övningar med syftet att skapa en tillitsfull och avspänd atmosfär i klassrummet.
En sådan atmosfär ses som en förutsättning för att verksamheten skall kunna
bedrivas. Den ses gagna elevens utveckling av exempelvis självsäkerhet,
självkännedom och frimodighet, deras förmåga att våga pröva egna idéer i
klassrummet och ta och ge kritik. Att ta plats och våga göra sig synlig inför
andra ingår i de musikskapande gruppövningarnas både musikaliska och sociala
fostran. Sådana övningar kan, som tidigare, ses som övningar med målet att
eleverna skall kunna göra sina röster hörda senare i arbets- och samhällsliv.
Jämfört med idealen från den tidigare förmedlingspedagogiken medför skiftet
mot en mer demokratisk skola nya förhållningssätt för lärare gentemot eleverna i
klassrummet. Förändrade krav på elevernas aktivitet med ökad kommunikation i
klassrummet mellan lärare och elever, och mellan eleverna själva,
korresponderar med de nya huvudmoment som introduceras för musikämnet i
grundskolan. Elevernas musicerande och skapande verksamheter avser att bidra
till förändringarna och samtidigt till de övergripande målen att fostra till
demokrati och ett aktivt deltagande i samhälls- och kulturliv. Skapande övningar
ges funktionen att utveckla elevens sociala förmågor och att övervinna hinder
som kan försvåra kontakter med andra. Liknande uppgifter ges områdena dans,
rörelse och drama som inkluderas i texterna om skapandet inom musikämnet.
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3.4.2 Atmosfären och individens samarbetsförmåga
1946 års skolkommission förespråkar en omvårdnad om eleverna som
bör ta sikte på att göra skolan till ett tryggt hem för dem alla, där deras
personlighet respekteras, där de alla är välkomna, där man hjälper dem
att övervinna svårigheterna och där de får den utbildning och ledes den
studieväg, som är bäst avpassad efter deras förutsättningar. (SOU
1948:27, s. 37)

Hemmet som metafor för skolan omfattar även skolmiljön. Lokalerna skall vara
trevliga och ljusa med friska inslag av färger på väggar och gardiner. De bör
utsmyckas med blommor och konst. Skolgården skall förses med träd och
planteringar och anpassas till barnens olika åldrar. Arkitekturen och inredningen
blir en del av den estetiska fostran. Det är också viktigt att ”särdrag, som
påminner om anstalt, utplånas” (SOU 1948:27, s. 471). Skolan och klassrummet
beskrivs i form av en metafor där institutionen ges det goda hemmets
karaktäristika som antyder en speciell hemliknande institutionell tillvaro för
eleverna. Den frammanar en bild där läraren blir ställföreträdande förälder och
där eleven, som i idealbilder av hemmet, garanteras trygghet och respekt, och där
aktsam ledning och hjälp ges. Enligt utredningen uppfylls de kraven bäst av en
lärare som besitter flera goda personliga egenskaper och förmågor. Det är en
lärare som är intresserad av barn och ungdom, har tålamod och humor, är rättvis
och kan upprätthålla disciplin. Fundamentet för lärarens undervisning är
kunskapen om att undervisningen utgår från” kärlek och lyckokänsla” (SOU
1948:27, s. 356). Läraren skall kunna skapa en god atmosfär i klassrummet så att
eleverna kan uppleva trygghet. I det goda hemmet förekommer inga värderande
bedömningar av syskons olika förmågor och kunskaper, sägs det. Det som
beskrivs av skolkommissionen är en önskad omvandling av den auktoritäre,
huvudsakligen kunskapsförmedlande och kontrollerande läraren. Alternativet är
en elevernas handledare, vars personlighet och personliga pedagogiska
färdigheter, skall ingjuta trygghet och självförtroende i alla sina elever. Också
1947 års musikutredning betonar atmosfärens betydelse för framgång i arbetet
med musik. En ”naturlig och obesvärad stämning vid musiklektionen” avser att
”frigöra från hämningar och från spänningar” (SOU 1954:2, s. 405).
Relationerna mellan lärare och elever skall bidra till att skapa ett klimat i
klassrummet som befrämjar inte bara individens utveckling, utan även till en
social fostran där samarbete mellan lärare och elever och mellan eleverna själva
ingår.
En beskrivning av den ideale lärarens egenskaper och relationer till sitt ämne och
sina elever ges även i grundskolans första läroplan. Läraren bör här visa
vänlighet och förståelse parat med fasthet i kontakter med elever. ”Hans
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inställning bör vara generös och positiv – pedanteri och småsinthet skapar snabbt
en trist miljö” (Lgr 62, s. 35). Att erkänna fel kan öka lärarens auktoritet.
Intagandet av en så kallad ofelbarhetsposition motverkar, liksom inställsamhet
och popularitetsjakt, de goda kontakter med eleverna som är önskvärda.23
”Naturlig säkerhet och sund självkritik” sägs utgöra förutsättningar för lärarens
utveckling i arbetet och ”en värdefull tillgång i kontakten med barn och ungdom
är slutligen humor” (Lgr 62, s. 35). Omsorgen om eleverna finns invävd i
förhållningssätten som också i kursplanerna beskrivs som förutsättningar för
musikalisk och skapande verksamhet.
I den så kallade självverksamheten är, förutom den individuella aktiviteten,
individens anpassning till och funktioner i mindre grupper och större kollektiv
viktiga. Individuella egenskaper utvecklas tillsammans med andra människor.24 I
samverkan inom gruppen fostras individens karaktär. Karaktären avser
personliga förmågor och egenskaper som exempelvis samarbete, självkontroll,
pålitlighet, hederlighet, fair play, arbetsmoral, samvetsgrannhet och
ansvarskänsla (SOU 1948:27, s. 126f). Självverksamheten hör också samman
med skolkommissionens tankar om arbetsfostran och social fostran av eleverna
där goda arbetsvanor, koncentration, tillvaratagande av tid, uthållighet,
noggrannhet och ordning kan stimuleras. I en sammanfattning av skolans
målsättning behandlas, med utgångspunkt i 1940 års skolutrednings
betänkanden, skolkommissionens uppfattning om den sociala fostran. De menar
att skolan kan förbereda elever för det som råder i arbetslivet där ”individuellt
självständigt arbete måste gå hand i hand med samarbete” (ibid., s. 35). Ett sätt
är att ge dem tillfällen att träna social samvaro och samarbete genom att utgå
från fritidens kamratliv.
I kamratlivet gäller ofta oskrivna lagar om solidaritet, om inbördes hjälp, om
sammanhållning, om rent spel, där uppskattas mod, självbehärskning, förmåga
att bära ett nederlag. Inte alltid har skolan förstått att för sitt eget arbete och sin
fostran av eleverna tillgodogöra sig dessa lagar. De vanliga
undervisningsmetoderna är väl snarare ägnade att motverka dem genom att inte
tillvarataga elevernas lust till samarbete och genom att bortse från dettas
moraluppbyggande betydelse. (SOU 1948:27, s. 34)

Arbete där eleverna själva ges ansvar för gruppindelningen och själva väljer
kamrater samt svarar för organisationen av arbetet är särkilt framgångsrikt i de
23
Ofelbarhetspositionen är redan i folkskolans kursplan (U 55) nämnd som något som är dömt att misslyckas. Att
lärarna erkänner fel behöver inte minska elevernas respekt, utan kan snarare öka deras aktning. I arbetet bör
läraren, enligt undervisningsplanen, visa lugn, fasthet, förståelse och omtanke då ”överdrivna affektutbrott kan
göra känsliga barn skrämda och försagda samt väcka trots hos andra” (s. 11).
24
Självverksamheten avser elevernas mer eller mindre självständiga aktiviteter i sitt arbete under mer eller
mindre styrande och hjälpande handledning av läraren. Det avser ett mer eller mindre självinitierat och självstyrt
arbete i klassrummet där eleven tar delar av ansvaret att planlägga, sätta upp mål för arbetet, välja material och
redovisningsformer (SOU 1948:27, s. 121ff).
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praktisk-estetiska ämnena. De beskrivs som ämnen i vilka elevernas egna aktiva
verksamheter kan ges särskilt utrymme. Fostran i skolans gemenskap till
samhällets och arbetslivets kollektiv kan ta sin utgångspunkt i elevernas egna
oskrivna lagar om solidaritet och gemenskap och kamratgruppens positiva
inverkan på fostran av individernas inre. Eleverna har enligt utredningen lust till
samarbete. Detta kan användas för att i samarbetet skapa
en kamratanda, som respekterar vars och ens förmåga, och en anda av
hjälpsamhet, som drar alla med sig i det gemensamma arbetet.
Ledarbegåvning, organisationsförmåga, villighet att samarbeta, att offra sig för
den gemensamma framgången, skicklighet att låta detaljerna samverka till ett
helt, talanger av intellektuell, konstnärlig och praktisk art kommer vid ett
sådant arbete alla till sin rätt. (SOU 1948:27, s. 35)

Det är inte endast utvecklingen av egenskaper med direkt nytta för skolarbetet
som avses utan även i förlängningen individuella egenskaper och attityder som
har betydelser för hela samhället. Här ingår en
känsla för folk och land, kärlek till frihet och fred, förståelse för andra folk
och raser, andra seder och åsikter, respekt för människovärdet, vördnad för
mänsklighetens gemensamma strävan, internationellt sinnelag, vilja att göra
en ödmjuk insats i kulturarbetet. (SOU 1948:27, s. 36)

Resonemangen om den sociala fostran för elevens samhällsdeltagande utgår här
från elevernas oskrivna lagar från fritidens kamratliv. Den realiseras genom
elevernas medverkan i planering av arbetet i klassen, genom självständigt arbete
i form av samarbete enskilt och i grupp, och en atmosfär i klassrummet som
befrämjar gemenskapsanda. Utvecklingen av elevernas ”frihetskänsla,
ansvarskänsla och samarbetsförmåga” är något som har ”direkt värde för deras
framtida medborgerliga arbete” (SOU 1948:27, s. 36). Skolan ses av
skolkommissionen som en aktiv agent för att förbereda det sociala livet efter
skoltidens slut och i det arbetet bidrar även de konstnärliga ämnena. I samarbetet
kommer brister i elevernas allmänna karaktärsutveckling att visa sig och läraren
kan lättare upptäcka vilka åtgärder som bör sättas in (SOU 1948:27, s. 126).
Grupparbetet ger också individen möjligheter till självkorrigeringar och
arbetsformen ger möjligheter till kamrathjälp när eleverna tillsammans själva
motverkar beteenden som stör samarbetet.
I T o h påpekas att i musikämnet bör eleverna vänjas vid samarbete mellan
kamraterna som har karaktären av att vara både produktivt och friktionsfritt.
Flera uppgifter i musikämnet sägs, utan att specificeras närmare, vara lämpade
för samverkan mellan eleverna. Här kan skapandets sammanställningar av
musikprogram och sångspel samt det gemensamma musicerandets instrumentala
improvisationer och ackompanjemang förmodligen inbjuda till sådant arbete.
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Enligt den studieplan för högstadiet som utformats av Annie Petersson (1953)
förordas ett ökat samarbete inom klassen också mellan elever med olika
fallenheter för olika områden inom musikämnet.25 Samarbetet mellan de elever
som var för sig har fallenhet för versskrivning, klangsinne, hittar harmonier eller
har rytmisk känsla bör etableras i skapandet av små visor och musikstycken.
Under anvisningarna för skapandet föreslås att eleverna tillsammans med läraren
kan göra sammanställningar av program och sångspel. Arbetet bör ledas så att
det ”svetsar klassen samman, främjar det goda kamratskapet och skapar trivsel i
hela skolan. Musiken skall lysa upp skolans vardag och den skall ge glans åt
skolans högtid” (Petersson, 1953, s. 37). Den form av skapande som sker när
eleverna hittar på egna melodier och texter som läraren hjälper dem att sätta
samman verkar ”upplivande på hela undervisningen” (ibid., s. 15).
Elevernas självverksamhet, (termen används ännu i Lgr 62 och 69), skall stärka
deras vilja till samarbete. Arbete i de estetiska ämnena kan även underlätta
sociala kontakter mellan eleverna. Genom verksamheten kan de vidare bli
medvetna om att bild, ton och rörelse är uttrycks- och kontaktmedel. I
grupparbeten ges möjligheter för eleverna till sociala kontakter där de kan få
träning i socialt samspel och få en förståelse för hur det fungerar. De särskilda
möjligheter de estetiska ämnena erbjuder till skapande aktiviteter övar deras
sociala förmåga. I ett sådant arbete lär sig eleverna att samarbeta, ta hänsyn och
hjälpa varandra. De tränas att planera tillsammans, ta initiativ, komma med
förslag, genomföra sina idéer och producera något gemensamt. Eleverna får då
också möjligheter att träna på att ”leda andra och i sin tur ledas” (Lgr 62, s 47;
Lgr 69, s. 59). Skapandet beskrivs ske vi de tillfällen då eleverna
fritt uttrycker sina upplevelser och erfarenheter muntligt, skriftligt och
på annat sätt i dramatiseringar, dialoger, sång, musik och rörelse. Även
när de planlägger ett arbete, tar initiativ eller kommer med förslag till
något och när de förverkligar detta, utför de ett skapande arbete. (Lgr
62, s. 47)

En liknande skrivning finns också i den följande läroplanen. Här anges även
elevernas val av uppgifter och arbetsform som exempel på skapande (Lgr 69, s.
58). Skapandet avser således såväl ett formande och utvecklande av den enskilde
elevens förmågor och sociala kompetenser och övande av anpassning och
ledarskap, som ett mer musikaliskt skapande. I skapandet integreras individuella,
sociala och musikaliska resultat. I grupparbetena flyttas lärarens musikaliska
ledarfunktioner delvis till eleverna. Dessa kommer i skapandet därmed att själva
25

Studieplanen är utarbetad på uppdrag av kursplanedelegationen inom 1946 års skolkommission. Författaren
har varit bunden av föreskrifterna i huvudmomenten för försöksverksamheten och har granskats till viss del av
kursplanedelegationen. Författaren är dock helt ansvarig för planens utformning och innehåll enligt den
beskrivning som ges i studieplanen (Petersson, 1953, onumr. sida).
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ges möjligheter att utforma det musikaliska materialet. De tänks bli delaktiga i
besluten om hur det skapade skall klinga och gemensamt vara ansvariga för
resultatet. I en demokratisk skola är, enligt de båda kursplanerna, självdisciplin
och samarbete riktmärken för elevernas sociala fostran (Lgr 62, s. 20; Lgr 69, s.
17). Skapandet i musikämnet blir i de former som förordas ett verktyg för en
sådan fostran. När eleverna arbetar tillsammans växer känslan av lojalitet, de
anpassar sig lättare till varandra och följer bättre givna eller egna regler (Lgr 62,
s. 53). Det gemensamma skapande arbetet ses som ett medel för individuell
fostran mot ett aktivt deltagande i samhälls- och kulturliv.
Såväl musicerande som skapande aktiviteter är ofta i praktiken
gruppverksamheter. Jämfört med sångämnets vanliga arbetsform, klassens
gemensamma sjungande under lärarens ledning, förordas i grundskolans
musikämne instrumentalspel och elevernas skapande. Den utvidgade
ämneskonstruktionen i sig skapar fler möjligheter att inkludera olika
grupparbetsformer, och den ger ökade möjligheter till mer varierade
självständiga elevaktiviteter. Skapandet framställs, särskilt i Lgr 69, som en
förebildlig aktivitet vad gäller elevernas gemensamma arbete.
Också arbetsformerna med indelning i intresseområden, arbetsområden och
tematiska arbeten som föreslås i Lgr 62 och 69, förutsätter i flera fall arbeten i
mindre grupper där eleverna kan arbeta självständigt. Musikskapande uppgifter
framställs huvudsakligen som grupparbeten. De särskilda ensemblegrupper som
eleverna rekommenderas bilda under skoltid i Lgr 69 öppnar för mer
självständiga musikaliska grupparbeten. Lärarrollen som beskrivs är här
handledarens och läraren bör ”ingå i klasskollektivet på samma sätt som de
övriga eleverna.” (Suppl., s. 120).
I de båda kursplanerna lyfts undervisningsprinciperna motivation, aktivitet,
konkretion, individualisering, gemenskap och samarbete fram (Lgr 62, s. 46ff). I
Lgr 69 återkommer principerna med undantag för gemenskap. Samarbetet lyfts
fram och i stället för gemenskap talas det om gemensamma aktiviteter i texten
om samarbete. Principerna omnämns av lärare och är i vissa läromedel
sammanfattade med förkortningen MAKIS (Lgr 69, s. 57ff).26
”Man kan inte lära sig samarbeta, om man inte får praktisera samarbete”, sägs
det i Lgr 80 (s. 48). Skapandet och musicerandet ges här andra möjligheter då
musikundervisningen enligt läroplanen skall bedrivas i grupper om högst 15
elever i varje. I Lpo 94 är det ett mål att sträva mot att eleverna lär sig att arbeta
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MAKIS står för Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering och Samarbete. (i Lgr 62 Gemenskap
och Samarbete)
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både självständigt och tillsammans med andra (s. 9). Samverkan i musicerande
och ansvarstagande i gruppmusicerande och skapande ingår nu i
bedömningsgrunderna för betygsättningen i musikämnet (Kp 2000, s. 45).
Redan 1946 års skolkommission talade om betydelsen av den fria
folkbildningens metoder och arbetsformer i skolan. Den menar att
studiecirkelverksamhet kan bli en samarbetsform på högstadiet, samtidigt som
skolan därigenom kan förbereda för folkbildningsarbetet (SOU 1948:27, s. 128).
Det är främst det självstyrda arbetet och möjligheterna till fördjupade
diskussioner som kan användas, särskilt inom de så kallade
orienteringsämnena.27 I Lgr 69 påtalas värdet av en ökad samverkan mellan olika
skolämnen. Elevernas musikskapande föreslås kunna bidra till detta genom att
ingå i olika intresseområden eller i andra skolämnen. Användandet av elevernas
mer självständiga planeringar av arbetsområden, bearbetningar, redovisningar
och utvärderingar skall ske även i de estetiska ämnena. Elevernas gemensamma
diskussioner, särskilt inom de fritt valda kurserna samt i tillvalsämnet konst,
nämns. ”Det är viktigt, att skolan på detta sätt inriktar eleverna på och förbereder
dem för det fria folkbildningsarbetet” (Lgr 69, s. 66).
I det laborativa musikskapandet enligt den kreativa musikpedagogiken föreslås
också arbete i sådana former. De ljudlaborativa uppgifter eleverna löser föreslås
ske i form av gruppverksamheter. Det laborativa musikskapandet återkommer
även i Lgr 80 (s. 109–112) och Lpo 94 (s. 59). Den kreativa musikpedagogiken
som presenterats i Lgr 69 innehåller grupparbeten med ljudlaborationer,
ljudexperiment och så kallat fritt musikaliskt skapande. De aktiviteterna blir
viktiga redskap för elevernas mer självständiga verksamheter och följer med som
aktiviteter också i Lgr 80 och Lpo 94. Metodiska riktmärken för sådana
skapande aktiviteter är att de är elevinitierade och i hög grad kan vara elevstyrda.
Pedagogiken förutsätter ofta en icke auktoritär miljö där lösningar på problem
som ställs är öppna och utgår från elevernas eget arbete.
I Lgr 94 ges inga närmare anvisningar om innehåll, arbetsformer och arbetssätt.
Lärare och elever har att utifrån lokala mål och de nationella styrdokumenten
fatta beslut om hur undervisningen skall bedrivas. Musicerande och skapande i
mindre grupper torde nu vara mer allmänt accepterade arbetsformer inom
musikämnet. Sådana verksamheter beskrivs enligt kursplanerna Lpo 94 och Kp
2000 som enskilt arbete eller gruppverksamheter där eleverna själva ges ett ökat
ansvar (Skolverket, 2000, s. 32). Ämnets centrala samarbetsformer i den senaste
kursplanen är musicerande och musikskapande i grupp. De mer teoretiskt
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Orienteringsämnena exemplifieras i betänkandet med ämnen som historia,
kristendomskunskap, geografi, naturkunnighet, biologi, fysik och kemi (SOU 1948:27, s. 98).
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samhällskunskap

inriktade grupparbetena i musik från 1960-talet har ersatts med grupparbeten där
utövandet av musik står i centrum.

3.4.3 Musikens betydelser för känslan av gemenskap, trivsel och glädje
1947 års musikutredning påpekar att samhället präglas av stora förändringar
(SOU 1954:2). Den målar upp en bild där teknisk utveckling, framsteg inom
vetenskaperna och ett allt snabbare tempo i förändringsprocesserna skapar nya
förutsättningar för människornas liv i västerlandet. Förändringarna innebär att
normer och regler som verkat sammanhållande nu upplöses, solidaritet mellan
samhällsklasser luckras upp, gammal gemenskap raseras och ersätts inte av
någon ny (SOU 1954:2, s. 18ff). I det sammanhanget har musiken en viktig
funktion att fylla, menar utredningen. Musikens samlande kraft, dess ”förmåga
att sammanföra stora människoskaror både till gemensamt utövande och till
vederkvickande lyssnande”, fyller ett viktigt behov och ger möjligheter att
uppleva mänsklig samhörighet (SOU 1954:2, s. 24). Utredningen menar att
”ingen mänsklig verksamhetsform har som musiken förmåga att på samma gång
utveckla den enskilde individen och skänka människorna, höjda över vardagens
bekymmer, en berikande gemenskap” (SOU 1954:2, s. 24).
I förslaget till kursplan i musik för enhetsskolan heter det att den unisona sången
har en obestridd förmåga att skapa känsla av kamratskap och samhörighet, den
fördjupar känslan av samling, förhöjer feststämningen och livar samvaron.
(SOU 1954:2, s. 26)

Gemensam sång gör tillvaron ljusare, samtidigt som den befordrar känslor av
gemenskap. Det är en gemenskap som inte endast rör klassrummet, utan som kan
sträckas ut att omfatta hela skolan och i förlängningen ha betydelser för både
kulturliv och samhällsliv. Träningen i att inte känna sig obekväm i musikaliska
situationer tillsammans med andra, syftar till att lägga en grund för ett framtida,
mer aktivt, deltagande i olika sociala sammanhang.
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3.4.4 Elevinflytande och en ny lärarroll
Ett ökat elevinflytande innebär förändringar av undervisningens organisation,
när eleverna tänks arbeta dels mer självständigt, dels i olika grupper. Eleven
skall göras delaktig inte bara i planläggning, bearbetning och redovisning av det
egna arbetet, utan även, som föreslås i Lgr 62, i valet av grupptillhörighet och i
fastställandet av regler för arbetet. Grupparbetet är en arbetsform där detta kan
tränas. Där uppstår tillfällen där behov av regler kan diskuteras och fastsällas av
eleverna själva. Eleverna tänks också ta mer av ansvaret för ordningen i klassen.
(Lgr 62, s. 55). I Lgr 69 påtalas det ökade elevinflytandet åter med likartad
ordalydelser. Bilden av läraren som ensam auktoritet i klassrummet tonas ned
och auktoriteten delas av medlemmarna i den sociala gemenskap klassen utgör.
På detta sätt får de efter hand bära mer av ansvaret för ordningen – ett
förhållande, som torde vara av särskild betydelse under högstadieåren, när
oppositionen mot vuxna auktoriteter sätter in. (Lgr 69, s. 65)

Värdet av kamratfostran och ansvar för egna beslut återupprepas från
skolkommissionens arbete. Ett arbete där eleverna ges medansvar att upprätthålla
disciplinen i klassrummet fordrar dock träning och kan, enligt läroplanen, inte
införas direkt. I den uttalas förbehåll för den nya ordningen i de fall då eleverna
är vana med att läraren dirigerar arbetet. Det kan då vara olämpligt att överlåta
ansvaret till dem (Lgr 69, s. 65). En inarbetad lärarstyrd verksamhet i en klass
måste enligt texten antingen brytas mycket varsamt eller behållas.
De flesta av de skapande uppgifter som föreslås i Lgr 69 förutsätter
grupparbeten. I arbetena är gruppen viktig för de skapande processerna och för
diskussionerna av resultaten. I flera av dem förutsätts också lärarens medverkan
som inspiratör, organisatorisk hjälpreda och diskussionspartner. Det som vinns
med grupparbetet och elevernas samverkan är känslan av lojalitet inför en
gemensam uppgift, där gruppen stimuleras till arbetsinsatser och resultat.
Verksamheten ingår i skolans fostran till medinflytande och medansvar där
trivsel, känsla av gemenskap och samhörighet är viktiga för ett ”samhälle som
efterstävar ökad samverkan” (Lgr 69, s. 26). Ett medel att nå detta är samtalet,
dialogen mellan lärare och elever.
Till atmosfären hör, förutom relationerna mellan eleverna, relationer mellan
lärare och elever. Förmedlingspedagogiken och den auktoritäre läraren skall
ersättas med den förstående och inkännande handledaren. Den trygga och
trivsamma miljön förutsätts ge möjligheter för eleverna att påverka sin situation
efter egna intressen och önskningar. Den mer avslappnade relationen mellan
lärare och elever som lyfts fram som ett ideal kan sägas likna fritidens eller
hemmets miljöer. Läraren närmar sig kamratens eller den uppmuntrande och
ledande förälderns roll.
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Samarbetet mellan eleverna sinsemellan och mellan lärare och elever har, som
beskrivits ovan, varit viktigt redan i kurs- och timplanerna under
försöksverksamheten inför grundskolan (T o h 51; T o h, 55). I grupparbetet
skall eleverna ges erfarenheter av arbetssätt och arbetsformer som syftar till att
skapa kunniga, socialt kompetenta medborgare i ett demokratiskt samhälle.
Lärarens personliga egenskaper och beteende i klassrummet tillsammans med
eleverna uppmärksammas i Lgr 62. Det är en önskad förändring som
eftersträvas, från den i negativ mening auktoritära läraren mot en lärare som
möter sina elever på ett mer jämlikt sätt. Läraren skall exempelvis själv delta i i
elevernas spel ”med liv och lust” (Lgr 62, s.301). Samvaron i klassrummet skall
präglas av en miljö som är trygg och trivsam för eleverna. En sådan studiemiljö
ger bättre resultat och bidrar till elevernas intresse för skolan. För att skapa en
sådan miljö och en god kontakt med eleverna, måste läraren anpassa sitt
handlande och lyfta fram vissa personliga egenskaper. Dessa finns beskrivna i
texterna refererade ovan och återkommer med smärre modifieringar också i
skolans läromedel.
En trygg miljö som präglas av samarbete mellan lärare och elever och där
eleverna i högre stadier ges ökad frihet och får ta ökat ansvar, kan minska
elevers skolsvårigheter under puberteten (Lgr 69, s. 94). Detta konstaterande
återupprepas i kursplanen för musik med ett tillägg om nödvändigheten av att
kunna möta mer krävande och kritiska ungdomar. Att dessa upplever
meningsfullhet, engagemang och känner arbetsglädje blir viktigt liksom att
innehållet anpassas efter deras utveckling (Suppl., s. 118). Tonårsmusiken bör
därför behandlas och diskuteras. Tematiska arbetsområden i form av
grupparbeten svarar mot tonåringens starka gruppkänsla. De skapande
ljudlaborationerna motiveras implicit när det påtalas att många tonåringar har ett
intresse för teknik som gör att de gärna vill arbeta med högtalare, bandspelare,
förstärkare och grammofoner. Tonåringarnas ökade intresse för instrumentalspel
bör tillvaratas i sång och spel i gruppensembler (Suppl., s. 19f). Dialogen mellan
lärare och elever bidrar till det positiva klimatet i klassrummet. Samtalen med
eleverna bidrar samtidigt till att läraren lär känna dem bättre.
I skolans dagliga arbete kan elevernas gemenskapskänsla stärkas. Teckning,
målning, sång, spel, lek och idrott samt fest och högtid ges som exempel på
sådant arbete där känslor av samhörighet övar sociala attityder och vanor (Lgr
62, s. 53). Övandet av dessa har betydelser för såväl elevernas framtida
anpassning i samhället som för deras anpassning till den sociala gemenskapen i
klassrummet. Ett gemensamt arbete ger lärare och elever möjligheter att ”nå
varandra och vinna varandras förtroende” (Lgr 69, s. 26). I den följande
kursplanen är skolans musikliv en källa till gemenskap och elevens upplevelser
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av glädje och gemenskap är ett mål för musikundervisningen (Lgr 80, s. 108). I
kursplanen i Lpo 94 och Kp 2000 talas inte om en sådan gemenskap.
En grundförutsättning för framgång och ett gott arbete i skolan är att skapa
gemenskap och en atmosfär där eleverna känner trivsel och trygghet. För
exempelvis sången och gehörsbildningen är den trivsel, trygghet och avspänning
som läraren kan skapa i klassrummet en förutsättning och ett villkor för
möjligheterna till utveckling. Trivsel och avspänning är exempelvis nödvändig
för ”en mjuk och vackert klingande sångton” (Lgr 62, s. 298). Gemenskap och
en god atmosfär i klassrummet hör också samman med något som uttrycks som
både som en förutsättning för och ett resultat av ett lyckat musicerande.
Liknande formuleringar återkommer i Lgr 69 (s. 147). När sång och spel får
dominera undervisningen kommer också lektionerna att präglas av musikglädje
och de kommer att upplevas som meningsfulla av eleverna. Undervisning i
musik har enligt Lgr 80, som nämndes ovan, upplevelsen av glädje och
gemenskap som mål för ämnet. I Lpo 94 är det elevernas kunskaper i ämnet som
leder till ett glädjerikt förhållande till musik (Lpo 94, s. 57). I Kp 2000 syftar
undervisningen till att ge eleverna lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet
(Kp 2000, s. 42).
Glädjen ses som en metodisk förutsättning för undervisningen, men samtidigt
något som inte får urarta eller dölja målen för undervisningen. I exempelvis dans
skall under gymnastiklektionerna ”dansglädjen – glädjen att få röra sig till musik
– få råda. Stilkänsla och hållning bör dock betonas som ett led i estetisk
rörelsefostran” (Lgr 62, s. 351). Eleverna skall lära sig att se dans som ”uttryck
för en sund och naturlig livsglädje” (ibid.). Spelglädjen och nöjet att musicera
tillsammans får dock inte dölja vikten av innehållet för den estetiska fostran. I
Lgr 62 är den ”ursprungliga skaparglädjen” hos barnen viktig i de estetiskpraktiska ämnena (s. 295). Skolan skall anknyta till deras ”spontana glädje” vid
umgänget med musiken (Lgr 62, s. 296). Den glädje som musiken uppväcker
framställs som ett medel för framgång i undervisningen. Den ökar också
elevernas intresse och hjälper deras färdighetsutveckling. ”Det stora intresset för
gitarrspel är sannolikt ett uttryck för den glädje som vissång till eget
ackompanjemang kan skänka” (Suppl., s. 19).
I de tidigare utredningarna och kursplanerna före grundskolans införande avser
glädjen känslan av att lära sig något. Glädjen omfattar även den aktivitetsglädje
eller verksamhetsglädje som barnen känner i arbetet med musik. Ordet glädje hör
ofta samman med ”trivsel” och “gemenskap” och dessa ord förutsätter ofta
varandra så att exempelvis ”gemenskap” är något som präglas av ”glädje” och
”trivsel”. När glädjen infinner sig, upplevs en trivsam gemenskap. Glädjen,
gemenskapen och trivseln rör samtliga skolans ämnen. Dessa ord syftar på
individuella upplevelser. De syftar också på en atmosfär i skolan och
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klassrummet som ses som en förutsättning för och hjälp till önskvärda resultat
eller som ett mål för arbetet. Det är en atmosfär som präglas av trygghet, tillit
och goda relationer mellan lärare och elever, och där varje elevs intressen och
förutsättningar kan tillvaratas.
I Ralf Sandbergs och Stewe Gårdares kommentarer till kursplaneförslaget i
musik inför Lpo 94 (SOU 1992:94) kopplas gemensamma upplevelser i den
musikaliska kommunikationen till såväl känslor av samhörighet som till
självförtroende och livsglädje.
I det musikaliska utövandet i klassen öppnas särskilda möjligheter att
skapa gemensamhet och kommunikativ kontakt mellan individer i en
”sociomusikalisk” anda. I denna situation kan det musikaliska ”lyftet”
infinna sig, det speciella tillstånd av social samhörighet och gemenskap
via musikupplevelse tillsammans. Det gemensamma musicerandet i
klassrummet är alltså bärare av alldeles unika förutsättningar för
personlig och social utveckling i en målinriktad musikalisk
kunskapsutveckling hos eleverna genom skolans musikundervisning.
(SOU 1992:94, s. 416)
Musikupplevelsen är unik för musiken. När man musicerar tillsammans
uppstår stunder av intensiv, ordlös kommunikation som innebär att
samtliga i gruppen berörs och involveras. Man upplever sig som en del av
ett ”här och nu” i en autentisk livskänsla. Vi kan! Vi vill! (SOU 1992:94, s.
430)

Glädje, trivsel, känslor av gemenskap och samhörighet är således något som
dels emanerar direkt ur musiken i människors möte med den, dels skapas genom
de undervisningsformer och det innehåll som befordrar sådana upplevelser
genom att utgå från detta. Huvudmomenten skapande, sång och spel eller
musicerande intar i detta avseende en särställning i texterna i jämförelse med det
mer teoretiskt presenterade musiklyssnandet.

3.4.5 Kulturarvet och kulturorienteringen
Skolkommissionen delar i stort 1940 års skolutrednings grunduppfattningar om
skolans mål till vilka ungdomen skall fostras. Den konstaterar att fostran hör till
skolans främsta uppgifter när hemmen på grund av de samhälleliga
förändringarna inte längre ensamma kan svara för den. Bland de olika former av
fostran som nämns i utredningen, uppges den estetiska fostran höra till skolans
viktigaste uppgifter. Här skall stor vikt läggas vid elevernas fria uttryck av
känslor och idéer. Elevernas verksamhetsglädje skall hållas vid liv genom att
teknikövningar införs först då eleverna själva ser behov av dem. För att bevara
elevernas intresse för det estetiskt värdefulla skall kritik av elevernas prestationer
undvikas. Snarare skall kriterier för det vackra och det fula diskuteras mer än
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deklareras av läraren (SOU 1948:27, s. 182). Elevernas förmodade lust till
uttryck och eget skapande används i en fostran mot kvalitativt högre konstnärliga
uttryck.
Denna fostran gäller samtliga ämnen i skolan, men främst de ämnen som i sitt
innehåll behandlar konstnärliga uttryck. Den estetiska fostran i skolan är ett led i
folkbildningstanken. Medborgarnas smak och bildningsnivå skall lyftas och de
skall lära sig att uppskatta och välja estetiska uttryck som inte är likgiltiga eller
undermåliga, utan har högre konstnärliga kvalitéer. Ett generellt mål för de
estetiska ämnena är att eleverna skall lära sig att uppfatta, förstå och njuta av
sådana hellre än de estetiska uttryck som de vanligen föredrar. För
musikundervisningen innebär det att ”skola sinnet för god musikunderhållning
och förståelse av den stora tonkonsten och av folkmusikens skönhet” (SOU
1948:27, s. 31). Detta bestämda kulturarv hör till skolans övergripande mål att
överföra eller förmedla. Musikens historia, dess olika former i olika kulturer och
tider, dess epoker och kända företrädare har ingått som innehåll i samtliga
kursplaner. Det finns likheter här med folkbildningen och kulturpolitikens mål
att lyfta bredare befolkningslager mot förståelse och uppskattning av kvalitativt
högre stående musik (Frenander, 2005).
Även rörelse och dans ingår i musikämnet med estetiskt fostrande uppgifter.
Från 1940 års skolutredning till och med grundskolans första kursplaner Lgr 62
och Lgr 69, var den ”estetiska fostran” och ”smakfostran” begrepp, som riktade
ämnet mot specifika mål. Dessa var bestämmande för val av innehåll och
metoder. Skapandet motiveras i 1947 års musikutredning som ett av de redskap
som kan bidra till en sådan fostran. Det framställs som lämpligt för situationer
där individuella färdigheter och en personlig smak kan utvecklas tillsammans
med förtrogenhet med musikens uttrycksmedel. I de senare läroplanerna uttunnas
uppdraget att fostra mot bestämda estetiska mål. Det ersätts med en bredare
förståelse av olika stilars värden och ett allt mer relativiserat och till
vardagserfarenheter knutet estetikbegrepp.
Elevernas skapande verksamheter i skolan fungerar som ett redskap för att ge
dem möjligheter till förståelse av konst och ”god musik” (U 55, s. 132; SOU
1954:2, s. 407). Ett syfte med skapandet är att skärpa elevernas sinnen för de
estetiska värdena. De möjligheter som ges för skapandet kommer därvid att
inramas av inriktningen mot så kallad värdefull musik och mot bestämda
musikstilar och musikaliska uttryck. De hämtas från den västerländska klassiska
repertoaren, den konstnärligt syftande visan och viss folkmusik, och riktar
skapandet mot särskilda mål och medel. Med hjälp av skapande verksamheter i
form av till exempel dramatiseringar, improvisationer och arrangering får
eleverna erfarenheter av praktiskt arbete med noter, olika klanger, skalor,
harmonik eller form. Intresset i musikundervisningen riktas alltså inte bara mot
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de utvalda musikaliska verken, utan också mot de processer i vilka elevernas
skapande sker. Inte bara musiken i sig, utan också barnens aktiva engagemang
och praktiska kontakter med den tas i anspråk för den estetiska fostran.
I grundskolans första kursplan, Lgr 62, är en av uppgifterna i undervisningen att
bidra till förståelse av musik inom ramarna för den estetiska fostran. Eleverna
skall ges en positiv inställning till skapande och ”respekt och förståelse för
kulturellt arbete i samhället” (Lgr 62, s. 293). Aktningen för och uppskattningen
av konstarternas produkter är således ett av målen för de ämnen som svarar för
den estetiska fostran. I läroplanen modereras målen i fostran, särskilt för
högstadiet, genom att det subjektiva och relativa i estetiska omdömen bör
understrykas och fasta värderingar om musik bör inte läras ut. Den skapande
verksamheten skall ändå medverka till att utveckla elevernas smak.
I Lgr 69 finns de smakfostrande målen i skapandet delvis kvar, motiverade som
en del av kulturorienteringen. En tyngdpunkt i skapandet hör nu samman också
med ett ökat intresse för den samtida konstmusiken och dess musikaliska
uttrycksmöjligheter. Utvecklandet av förståelsen av musik, som skapandet skall
bidra till, gäller nu även samtidens musikformer och i högre grad än tidigare
också andra musikkulturer i omvärlden. Skapandet avser även bidra till att väcka
intresse och förståelse för kultur mer generellt. I Lgr 69:s konsttillval syftar
undervisningen och skapandet i ämnet till ”förståelse för mångfalden av yttringar
i den aktuella kulturmiljön, till förståelse för yrkesmannens arbete” (Lgr 69, s.
207). Den fostran i vilken elevernas eget musikskapande ingår förbereder för ett
aktivt deltagande i kulturlivet genom att medverka till kunskaper om, förståelse
och uppskattning av musik och andra konstarter. Från och med Lgr 69 fungerar
skapandet även som ett sätt att skänka tilltro till de egna möjligheterna att kunna
skapa och uttrycka sig musikaliskt.
Med Lgr 80 bryts den tydliga länken mellan skapandet och den kulturhistoriska
orienteringen. Här införs ett skapande som förbinds starkare med sången och
musicerandet än med kulturorienteringen i form av musikens historia och
musikens teorier. Skapandet får tydligare musikaliska mål. I två av
huvudmomenten, Att musicera tillsammans och Skapa musik, fokuseras det
praktiska utövandet av musik. Det tredje huvudmomentet, Musiken i samhället
och världen, betonar studiet av musik och ljud som kulturfenomen. Sambanden
mellan momenten skrivs inte fram i kursplanen, men de två första är förenade i
det att de båda har elevernas eget musicerande som utgångspunkt. Skapandet
bidrar i Lpo 94 med att ge eleverna en personlig och estetisk medvetenhet. Inga
särskilda musikformer, stilar eller genrer förordas utgöra en given stomme i
undervisningens innehåll. Elevernas personliga estetiska medvetenhet
eftersträvas utan att relateras till en given repertoar. Musikens kreativa och
estetiska dimensioner är medel för elevernas uttryck och förståelse av
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omvärlden. Skapandets relationer till kulturöverföring och musikalisk
allmänbildning rör i högre grad samtidens kultur- och samhällsyttringar i de två
senaste kursplanerna. Att kunna relatera sitt skapande till historiska perspektiv är
ett kriterium endast för det högsta betyget i ämnet enligt den senaste kursplanen,
Kp 2000.

3.4.6 Skapandets estetiska ramar och inriktning
De skapande aktiviteterna skall utgå från barnens lust till rörelse,
instrumentalspel, lyssnande och eget skapande och ”stimulera, utveckla och
förädla barnets skiftande musikaliska uttrycksformer” (SOU 1954:2, s. 403). De
skall dock inte verka i frihet, utan aktiviteterna skall i stället användas för att
utveckla elevernas förståelse och uppskattning av viss musik. Eleverna skall i
sångundervisningen få ”en sund känsla för melodiska värden” och sjunga
”rytmiskt klara barnvisor” (SOU 1954:2, s. 405). Även folkvisor ”ägnade att
stärka känslan för uttryckskraften av melodisk intervall och karaktären av
melodiska linjer” och ”den melodiskt värdefulla skatten av protestantiska
koraler” skall ingå i sångrepertoaren (ibid.). I lyssnandet utgörs
huvudrepertoaren av folkmusik och verk av de kända kompositörerna från den
klassiska musiken. Elevernas egna improvisationer, förslag till arrangemang och
rytmer, val av sånger till program och deras karaktäriseringar av musik inramas
av ämnets föreslagna repertoar. Detta gäller även för anvisningarna i T o h.
Förståelsen av konsten riktar sig i den första kursplanen för grundskolan mot den
äldre västerländska konstmusiken och huvudsakligen svensk och europeisk
folkmusik. De repertoarlistor och andra förslag på musik som eleverna kan
arbeta med ingår i den estetiska fostran av eleverna. Eleverna rekommenderas en
”repertoar av musikaliskt värdefulla, melodiskt och rytmiskt tilltalande visor,
som de med glädje sjunger i skolan och på fritiden” (Lgr 62, s. 297). De skall
lyssna på några nordiska tonsättare och ”små verk av stora mästare” (Ibid., s.
303, 451). De skall även få en inblick i ”tonsättarens verkstad”, genom att lyssna
på musik av J. S. Bach, Bela Bartók och Carl Nielsen och samtidigt
uppmärksamma enkla musikformer (ibid., s. 303). I den efterföljande
kursplanen, Lgr 69, utvidgas repertoaren att omfatta också samtida konstmusik
och folkmusik från hela världen. Skapandet riktas i högre grad mot det samtida
kulturlivet. Så ingår exempelvis sammanställningar av musikprogram,
bandsammanställningar och improvisation med ”anknytning till jazzens stil,
såsom negro spirituals” och till svenska ”vispoeter” (Lgr 62, s. 305). Förståelsen
av musik som estetiskt objekt får konkurrens av andra estetiska ideal och
tydligare kopplingar till musikens funktioner i olika kulturella sammanhang.
Skapandet ges därmed möjligheter till andra uttryck och ett annat innehåll.
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Det tydligaste brottet mot den tidigare ordningen märks i supplementet till Lgr
69. Det sker genom att kursplanen öppnar för skapande som ansluter dels till den
samtida konstmusikens uttryck, dels, i viss mån, till popmusiken. Vad gäller
popmusiken måste nu hänsyn tas till elevernas intresse för popmusik, en stil som
blivit ”en integrerad del av ungdomens tillvaro, ett uttryck för en livsinställning”
(Suppl., s. 19). Det är musik som engagerar och väcker intresse och som gör att
många unga är intresserade av musik och av att spela. Elevernas stora intresse
för det som kallas tonårsmusik i texten görs till en del av förutsättningarna för
musikundervisningen. Den måste på högstadiet utgå från ”de speciella dragen” i
ungdomens musik (Suppl., s. 19). I supplementet finns råd om att anknytningar
bör göras till den dagsaktuella musiken och förslag till uppgifter i vilka populära
artisters stilar kan studeras (Suppl., s. 22). För sång, spel och lyssnande föreslås i
kursplanen aktuell och för eleverna meningsfull repertoar där fritidens musik och
ungdomens musiksmak beaktas. Inte heller lärares egna värderingar av den
populära musiken får hindra att en repertoar väljs, som för eleverna ter sig
aktuell och meningsfull och som anknyter till deras föreställningsvärld och
intressen. I Lgr 69 menas att det finns en risk att den vuxna generationens
ställningstaganden i alltför hög grad präglar undervisningen. Eleverna bjuds in
att medverka i planeringen av undervisningen med motivet att de kan ge läraren
värdefulla synpunkter på val av repertoar och lyssnande (Lgr 69, s. 146, 148-9).
Varken repertoaren eller den estetiska fostrans innehåll kan längre tas helt för
given. Här finns anvisningar om förändringar som inbegriper lärarens
förhållningssätt till både ämne, musikaliska värden och elevernas arbete i
klassrummet.
Av de 138 låtar som listas i supplementets rådgivande visförteckning är en
handfull låtar sådana som kan relateras till popmusik.28 Några popgrupper nämns
också i supplementets förslag till arbetsområden för högstadiet, nämligen Beatles
och den svenska proggruppen International Harvester. Arbetet i klassrummet
med dessa går huvudsakligen ut på att lyssna, diskutera och studera. För
skapandet innebär öppningen mot populärmusiken att elevernas ”egna försök att
dikta och tonsätta egna visor uppmuntras. De som har intresse och
förutsättningar stimuleras till arrangemang och eventuellt även kompositioner,
instrumentala och vokala” (Suppl., s. 21). Anvisningar som introducerar lärarna i
ett skapande med inriktning mot populärmusiken saknas, liksom utförligare
litteraturförslag för lärare och elever inom området.

28

Lennon/McCartneys Yesterday och Yellow submarin, Bob Dylans Blowing in the wind och Pete Seegers
Where have all the flowers gone? Titlar som We shall overcome och Joshua fit the battle of Jerico har vid tiden
för supplementets publicering nyligen funnits placerade på olika listor. Folksångerskan Joan Baez och gruppen
Peter, Paul and Marys sångböcker finns med på den repertoarlista från vilka de föreslagna sångerna kan hämtas
(Suppl., s. 141ff). Beatles Within you, without you finns medtagen som förslag på lyssnande för studium av
indiska instrument (Suppl., s. 110).
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Nutida tonalitet, 1900-talets musik och moderna ljudalstrare finns visserligen
nämnda som innehåll i undervisningen i Lgr 62, men kan inte sägas prägla de
repertoarförslag som ges (Lgr 62, s. 302, 452). Inte heller förs förslagen samman
med elevers skapande. Vad gäller de nya former av skapande som introduceras i
Lgr 69 är urvalet av musikaliska förebilder huvudsakligen begränsat till den
samtida seriösa konstmusiken. Graden av utförlighet i beskrivningarna är stor
och textmängden med praktiska anvisningar för läraren om skapandet i form av
ljudskapande och ljudlaborationer är omfattande. För läraren ges förslag på
fördjupningslitteratur om musikalisk modernism, 1900-talets musik,
elektronmusikens material och estetik och ges hänvisningar till
Radiokonservatoriet och kapitlet i Musikens material och form om elektronisk
musik (Suppl., s 43). Liksom den senast nämnda titeln uppges skolradiohäftet
Utblickar mot ny musik ge mängder av praktiska tips för läraren om
ljudlaborationer i klassrummet. Bland förslagen till lyssnande i supplementet
ingår för mellan- och högstadiet musik av kompositörer som exempelvis Jan
Bark, Folke Rabe, Bo Nilsson, Sven-Erik Bäck, Ralph Lundsten, György Ligeti
och Arnold Schönberg. För lyssnandet föreslås även ljudskapande och
ljudexperiment på bandspelare, ljudcollage och ljudupptäckter ingå tillsammans
med de traditionella lyssnarbladen. Också i beskrivningarna av rörelse och
ensemblespel föreslås sådan musik eller elevers egna kompositioner i den stilen
ingå som underlag.
I Lgr 69 lyfts elevernas erfarenhetsbakgrunder fram som viktiga eftersom de
formulerar andra frågor än lärarna, frågor som är angelägna för eleverna.
Ställningstaganden om värderingar, livsåskådningar, politik och moral bör nu
diskuteras och behandlas så att eleven kan forma sin egen livssyn. Skapandet
avser, som tidigare, att öka elevens förtrogenhet med musikens struktur och att
bidra till fostran av smak i enlighet med den estetiska fostrans mål. Tillsammans
med lyssnande, musicerande, formstudier och gehörsträning ingår skapande även
i de föreslagna arbetsområdena för högstadiet i Lgr 69, där anknytningar bör
göras till aktuella frågor i samhällsmiljön. De stora kompositörernas musik och
folkmusiken relateras högre grad till samhällsförhållanden och musikens
funktioner i olika miljöer. Skapandet blir ett medel i Lgr 69 för en bredare
kulturorientering, där musikverken inte är i centrum och som är mer inriktad mot
samtiden än tidigare. Det blir ett redskap för redovisningar och kommunikation
av elevernas personliga erfarenheter och kunskaper.
Den förändring från musik som ”konst” i den estetiska fostran, mot det som
musikforskaren Olle Edström (2002) kallar ”vardagsestetik” blir än tydligare i
Lgr 80. Innehållet i elevernas musicerande skall utgå från deras
vardagserfarenheter. Här finns dock ett förbehåll i kursplanen för
”passiviserande och stereotyp musik” som elevernas skapande skall vara en
motvikt till (Lgr 80, s. 110). Formuleringen lämnar tolkningen av bestämningen
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till läsaren utan närmare precisering, men avser förmodligen sådan musik som i
60- och 70-talens kulturdebatter benämndes kommersiell. I målen för
musikundervisningen skall eleverna träna sig att kritiskt granska de krafter som
styr musikutbudet och medvetandegöras om musikens funktioner för påverkan
av ”livsstil, konsumtionsvanor, attityder och värderingar” (ibid., s. 108).
Skapandet är också ett led i att utveckla den musikaliska förmågan, alltså ett led i
att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i musiksammanhang i
framtiden. Musikens och skapandets relationer till och funktioner i samhälls- och
kulturliv präglas nu delvis från de kulturpolitiska beslut som fattades under
1970-talets början.
I Lpo 94 kommer undervisningen i musik och skapandet mer reservationslöst att
omfatta även dagsaktuell populärmusik. Förståelsen av musikkulturella yttringar
kan sägas ha riktat sig tidsmässigt bakåt i de tidigare kursplanerna, för att senare
riktas mot estetiskt och konstnärligt kvalitativt högre stående exempel från
samtiden. Från och med Lgr 94 görs inga preciserade bestämningar av musik i
mer eller mindre ”seriösa”, ”värdefulla” eller ”goda” kategorier. Anvisningar om
mer eller mindre lämpliga musikstilar att behandla i undervisningen ges inte.
Precis som i Lgr 80 är förmågan till eget skapande en fråga om yttrandefrihet
också i Lpo 94 och Kp 2000. Det egna skapandet är ett led i att förstå musikens
innebörder och kan hjälpa individen att både orientera sig i dagens musikkulturer
och själv skapa och uttrycka sig med musik. De stilideal som kulturorienteringen
i grundskolans första kursplaner grundade sig på, riktas nu tydligare istället mer
mot samtidens musikliv. Det är från 1990-talet ”den internationella
ungdomskulturen som också utgör en väsentlig del av barns och ungdomars
musikaliska identitet” som skall speglas i undervisningen (Lpo 94, s. 57). De nya
uttrycksformer musiken har i den internationella ungdomskulturen både ”speglar
och påverkar den växande individens livssyn” enligt Kp 2000 (s. 42). Sådana
musikerfarenheter skall i skolan ges nya sammanhang och ge eleven
kompetenser att ”själv bli aktiv i ämnet genom eget musicerande och skapande”
(Kp 2000, s. 42). Med denna utgångspunkt i de båda kursplanerna ges skapandet
andra möjligheter än tidigare. De identitetsformande betydelser som musiken ges
utanför skolan sägs nu kunna bearbetas och utvecklas också inom skolans ramar.
Fortfarande skall skapandet ge eleverna möjligheter att göra etiska och estetiska
ställningstaganden, men det är nu möjligt att utan tydliga reservationer utgå från
samtidens populärkulturer. Den musikaliska allmänbildning som anses ingå i
dagens musikundervisning utesluter inte, som i de tidigare kursplanerna, delar av
samtidens musikuttryck. Bland de personlighetsutvecklande momenten i den
senaste kursplanen finns musicerandet och skapandet, där en personlig estetisk
medvetenhet utvecklas och kommuniceras.
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Ett gemensamt mål i texterna är en musikaliskt allmänbildad medborgare som
utvecklar sina kunskaper om och färdigheter i musik till ett värdefullt
fritidsintresse. Det är en person som kan delta i kulturlivet med eget musicerande
och musiklyssnande. Aktiviteterna i de tidiga dokumentens musicerande och
skapande utgår från de yngre barnens behov och vilja till uttryck. Målen riktas
mot deras framtida förståelse och användning av de bestämda musikuttryck som
ingår i den estetiska fostran av eleverna. Den präglar även musikundervisningen
och skapandet enligt Lgr 62 och Lgr 69 med bestämda musikkulturer och deras
estetiska värderingar som ramar för musikverksamheten. Från och med Lgr 69
blir denna hållning mer ambivalent, även om begreppet smakfostran fortfarande
används i läroplanen (s. 14). Repertoaren av föreslagna stilar och genrer vidgas
markant i Lgr 69 och specificeras. Konstmusiken i form av den samtida
konstmusikens uttryck blir viktiga källor till inspiration för elevernas skapande,
även de aktiviteterna också kan utgå från vissa former av populärmusik. Även
studiet av olika slags musiks relationer till omgivande kulturer ingår och kan
göras till utgångspunkt för skapandet. Musikens funktioner i olika samhällen och
tider behandlas även i den följande läroplanen och påverkar möjligt innehåll i de
skapande aktiviteterna. Anknytningar görs i högre grad till elevernas vardag,
deras egna intressen och det dagsaktuella. I de två senare kursplanerna utgör
musicerandet och skapandet redskap för elevernas möjligheter att förstå och
orientera sig, huvudsakligen i samtidens populärmusikaliska kulturutbud. De
estetiska mål mot vilket skapandet riktas, har mer att göra med värden i sådana
stilar som eleverna själva har uttalade intressen av.

3.4.7 Skapande för kommunikation
I skapandet ges möjligheter till självverksamhet där samarbetet mellan eleverna
förutsätter kommunikation dem emellan. I de skapande aktiviteterna kan
gruppverksamhet bedrivas där eleverna tillsammans svarar för dramatiseringar
till musik, rörelseimprovisationer eller gör rytmer, melodier och texter till
arrangemang. Här kan social interaktion och kommunikation övas inom ramarna
för den sociala och estetiska fostran.
1940- och 50-talens texter om skapande hänvisar inte direkt till musikens
kommunikativa möjligheter. Snarare är skapandet i skolan till för att eleven skall
kunna ge uttryck för sitt inre liv och behov samt för sin förståelse och sina
upplevelser av musik mer generellt. Betoningen ligger på det egna spontana
musikaliska uttrycket av känslor eller stämningar och på färdigheter att använda
musikens uttrycksmedel i egna gestaltningar. Skapandet framställs delvis som ett
redskap att öva och redovisa musikalisk förståelse och kunskap.
I de första av grundskolans kursplaner är skapande ett kontaktmedel mellan
elever och mellan lärare och elever, som kan stärka viljan till samarbete i
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grupparbetets form (Lgr 62, s. 293; Lgr 69, s. 56f; SÖ 1978, s. 20). Det är först i
Lgr 69 som elevernas eget skapande uttalat ges kommunikativa funktioner där
något betstämt skall förmedlas till en mottagare. I skapande verksamhet
utvecklas elevernas ”möjligheter att uppfatta och utnyttja musiken som ett
värdefullt kommunikationsmedel” (Lgr 69, s. 148). Musik blir ett
kommunikationsmedel där det egna musikskapandet får särskilda betydelser och
funktioner.29 Att ge uttryck för och förmedla erfarenheter och upplevelser,
tankar, känslor och budskap hör till skapandets uppgifter i förslaget till ny
kursplan efter Lgr 69 (SÖ 1978, s. 20, 184). I Lgr 80 ger skapandet möjligheter
att uttrycka och förmedla tankar, känslor och åsikter (Lgr 80, s. 111). Även i de
senare kursplanerna är förmedlingen av idéer, tankar, känslor och erfarenheter
viktiga i skapandet (Lpo 94, s. 57; Kp 2000, s. 42).
Det skapande arbetet ger eleverna möjligheter såväl att bearbeta och förstå olika
musikaliska uttryck för känslor, stämningar och erfarenheter, som att själva
producera sådana uttryck. I det skapande arbetet försiggår, som exempelvis inom
tillvalsämnet konst i Lgr 69, diskussioner och samtal där elevernas både verbala
och estetiska kommunikation samverkar. Ämnets inriktning är en samverkan
mellan olika estetiska uttryck där kommunikation av innehåll i estetiska former
är arbetsmaterial. Ett fritt skapande omväxlar med mer metodiskt övande av
elevernas uttrycksfärdigheter. De övar sig därigenom, enligt kursplanen, i att
uppfatta och bedöma egna och andras produkter och konfronteras med såväl
egna som andras uppfattningar. Kommunikationen i det skapande arbetet avser
att ge större medvetenhet om egna och andras värderingar och skapa tolerans
mot oliktänkande (Lgr 69, s. 206 f).
Musiken och skapandet är som vi sett tidigare, redskap för elevens individuella
personlighetsutveckling. Det är elevens kommunikationsförmågor som skall
utvecklas så att kunskaper, egna ståndpunkter, tankar och känslor kan uttryckas
och redovisas. Känsloupplevelser, kulturliv, livsåskådningar och ideal hör till de
områden där skolan kan vidga elevernas verklighetsuppfattningar (Lgr 80, s. 48).
De kunskaper eleverna tillägnar sig i skolan skall vara användbara i elevernas
skapande och personlighetsutveckling (Lgr 80, s. 49). Elevernas egna
musikuttryck ses som ett kompletterande kommunikationsredskap för kunskaper,
känslor, stämningar, erfarenheter och åsikter och för förmedling av detta.
Musiken blir ett redskap som kan fungera kompletterande inom andra ämnen och
bidra med att levandegöra innehållet. Den sociala och estetiska fostran från de
tidigare kursplanerna finns kvar men med andra förtecken i Lgr 80. Musik ses
inte endast som en konstform om vilken kunskaper är viktiga, utan betonas som
29

I tillvalsämnet Konst i Lgr 69 uppfattas kommunikation och skapande i estetiska uttrycksformer vara centralt
för ämnet (Lgr 69, s. 206ff), I förslaget till ny kursplan efter Lgr 69 föreslås Kommunikation, bli ett tillvalsämne
på grundval av erfarenheterna från konstämnet i Lgr 69 (SÖ 1978, s. 61, 198ff). Det rör sig här om
kommunikation med hjälp av ord, bild, ljud och rörelser.
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ett redskap med betydelser för individernas uppfattningar och handlande i
samhället i stort.
De övergripande målen är tydligare framställda i de två senaste kursplanerna i
musik. Också här blir elevens förmåga att förstå musikaliska uttryck och att själv
kunna utveckla sina möjligheter att uttrycka sig estetiskt, en fråga om kulturell
yttrandefrihet (Lpo 94, s. 57). Musikskapandet avser att utveckla förmågor att
såväl förstå och tolka som att själv skapa, uttrycka och kommunicera egna
föreställningar, tankar och känslor. I Lpo 94 ses de ”kommunikativa, kreativa
och estetiska dimensionerna i musiken” som ”verktyg för att uttrycka sig och
bättre förstå sin omvärld” (ibid., s. 58). Det är ett aktivt deltagande i och
förståelse av samhällets musik- och kulturliv som eftersträvas. Elevens
musikaliska utveckling ses som ”ett led i att stärka de kulturella och
humanistiska värdena i samhället” (Lpo 94, s. 57).
Eleverna skall sammanfattningsvis förberedas för att inte bara bli aktiva
kulturkonsumenter, utan även för att själva kunna delta som producenter i
samhällets kulturliv. I Kp 2000 ses musik som något som har betydelse för
samverkan och som ”oberoende av etnisk och kulturell bakgrund” ger
möjligheter till samverkan i musicerandet (Kp 2000, s. 44). Musiken ses som ett
”gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans samt underlättar
integration och samverkan i skola och samhälle” (Kp 2000, s. 42). Från Lgr 80
och framåt ges skapandet i skolan uppgiften att ha mer direkta effekter på
medborgarnas kontakter med, förståelse för och uppskattning av samhälls- och
kulturliv.
Den musik som skapas i klassrummet förordas nå allt fler mottagare i allt vidare
sammanhang. En vidgning av den musikaliska kommunikationens räckvidd
förespråkas. I de tidiga kursplanerna är elevernas egen musikaliska
kommunikationen begränsad till skolan. Musik skall berika elevens liv både i
och utanför skolan, och undervisningen skall befordra kontakt med musiklivet
utanför skolan. Elevernas egna improvisationer och sammanställningar av
musikprogram är dock avsedda att användas huvudsakligen inom skolans rum.
Den musikaliska kommunikationen riktar sig mer mot individens förståelse och
uppskattning av musikuttryck och mot gemenskapsfrämjande aktiviteter inom
skolan. Eleverna kan enligt Lgr 62 komponera en egen klassvisa och göra sångoch musikspel för skolans samlingstillfällen (Lgr 62, s. 451f). Den
kommunikativa förmedlingen är också i Lgr 69 huvudsakligen begränsad till
skolan.
I tillvalsämnet konst begränsas den enligt kursplanen viktiga kommunikationen
till klassrummet genom att arbetet inte syftar till att få fram resultat som kan
förmedlas till publik. Det är istället gruppens erfarenheter, samtal, tolkningar och
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utvärderingar som är viktiga och som ökar deltagarnas förståelse för andra
människor och tränar sociala attityder (Lgr 69, s. 210). Lgr 80 syftar mot ett mer
aktivt deltagande i och framtida möjligheter till påverkan av samhället utanför
skolan. Elevens tankar, känslor och åsikter skall med hjälp av egna
kompositioner av melodier och texter förmedlas i kamratkretsen, skolan och
närsamhället. (Lgr 80, s. 111).
De ökade kommunikationsmöjligheterna uppmärksammas i läroplanskommitténs
arbete Skola för bildning. Här sägs: ”Via mediatekniken kan musiken bli en
internationell budbärare för kulturella koder där all världens musik kan tas in i
klassrummet” (SOU 1992:94, s. 406). Datorer och syntar kan vara instrument för
elevernas eget skapande av musik på vilka de kan uttrycka sina musikaliska
visioner. I en figur som visar musikämnets undervisningsstoff relaterat till de
olika kunskapsformerna används som exempel skapande i form av att göra en
egen låt på dator och synt (SOU 1992:94, s. 431). Medieteknikens utveckling
och de förändrade möjligheterna för musikproduktion nämns i Lpo 94, men
preciseras inte närmare.
I den senaste kursplanen (Kp 2000) har kretsen för musikalisk kommunikation
utvidgats så att den omfattar inte bara närsamhället utan hela världen.
Musikämnet beskrivs som ett socialt viktigt redskap för samverkan mellan
grupper med olika etniska och kulturella bakgrunder. IT har förändrat
förutsättningarna för samarbete och ger möjligheter till global
musikkommunikation över nätverk. I kursplanen är ett av strävansmålen i ämnet
att eleverna skall utveckla sin förmåga att använda IT som redskap för i sitt
skapande. (Kp 2000, s. 43f). I kommentarerna till kursplanen kan lärare och
elever samarbeta med varandra runt hela jorden genom att använda Internet.
Elevernas egna kompositioner, som görs med hjälp av de datorer och digitala
instrument som finns på många skolor, kan spridas globalt och skapande kan ske
i samarbete med andra över hela världen (Skolverket 2000, s. 33).
Kommunikationen av det skapade har vidgats, från kamratkretsen och skolan,
över närsamhället mot ett, i alla fall i teorin, globalt perspektiv.
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3.4.8 Skapande för reflektion, ställningstaganden och värdering
I den musikaliska kommunikationen tränas förmåga att reflektera och värdera.
Värdering och estetiska ställningstaganden i skapandet görs i Lgr 62 inom
ramarna för den estetiska fostran och de eftersträvansvärda kvalitéer som den
föredragna repertoaren besitter. De musikaliska uttryck som lärare och elever
kan ta ställning till inom de ramarna, utvidgas från och med Lgr 69. I det
skapande arbetet kommer eleverna i kontakt med ”stil- och smakproblem” och
ökar sin ”förmåga att uppfatta, tillägna sig och bedöma estetiska kvaliteter” (Lgr
69, s. 43). När eleverna i skolan i högre utsträckning än tidigare kan komma i
kontakt med både populärmusik och samtida konstmusik, blir värderingsgrunden
vidare. Deras möjligheter att själva ta ställning till en mer varierad
musikrepertoar blir större också med kursplanens krav på lärares ökade hänsyn
till ungdomsmusik. Ett friare förhållningssätt till elevernas så kallade
smakfostran är möjlig. Tveksamheter, grundade på värderingar av musikens
funktioner i samhället kommer till uttryck i förslaget till ny kursplan efter Lgr
6930 och i den senare antagna Lgr 80. Liknande värderingar står inte att finna i
Lpo 94 och Kp 2000. Eleverna skall istället själva ta ställning till olika slags
musik och värdera den (SOU 1992:94, s. 188; Lpo 94, s. 59; Kp 2000 s. 42f). I
det aktiva lyssnandet är ett strävansmål att de skall lära sig att analysera, kritiskt
granska och tolka musik och dess kulturella betydelser. Syftet är att eleverna
därigenom skall fördjupa sina upplevelser och sin förtrogenhet med estetiska
uttryck. I musicerandet och skapandet uppövar de förmågan att reflektera över
sina upplevelser och musikerfarenheter (Lpo 94, s. 57 f). Den kritiska
granskningen av olika musikföreteelser, som kan vara ett uttryck för elevernas
musikkunskap, sker inte med några normativa anvisningar. Elevernas egna
upplevelser och erfarenheter sätts i centrum för reflektionen. Enligt den senaste
kursplanen skall eleven utifrån sina egna erfarenheter av dagens
ungdomskulturer ges en ”fördjupad kompetens att analysera och värdera
musikupplevelser” och ”själv bli aktiv i ämnet genom musicerande och
skapande” (Kp 2000, s. 42). I musicerandet och skapandet övas deras förmåga
att granska, analysera, reflektera och göra musikaliska bedömningar (Kp 2000, s.
43f). Även här är det elevernas egna upplevelser av ungdomskulturen som ligger
till grund för reflektionen.
Skapandet bidrar i Lgr 62 till att ge eleverna en grund för att förstå och uppskatta
den musik som inramas av den estetiska fostrans ideal. Deras förmåga att
analysera och värdera utgår från de värden detta ideal representerar och relateras
30

I förslaget till ny kursplan efter Lgr 69 går det läsa att ”Den kommersialiserade barn- och ungdomskulturen
präglas i hög grad av normer och värderingar som står i skarp motsättning till den människosyn som bör utmärka
arbetet i skolan”, varför ökat utrymme för massmediestudier rekommenderas (SÖ 1978, s. 22). Av målen för
musikundervisningen framgår att ”När det gäller dagens musik och olika musikmiljöer, skall eleverna tränas att
kritiskt granska och diskutera musikens roll samt de krafter som styr musikutbudet. Härigenom skall de göras
medvetna om den påverkan de utsätts för, då det gäller livsstil, konsumtionsvanor, attityder och värderingar” (Lgr
80, s. 108).
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till musikhistorisk och musikvetenskaplig kunskap. Med stil- och
genrebreddningen i Lgr 69 vidgas basen för vilka värderingar och
ställningstaganden som är möjliga att göra. Det är fortfarande en form av
smakfostran som utövas i skapandet, där den moderna konstmusikens estetiska
ideal utgör en väsentlig ram för analys och värdering av det skapade. Andra
estetiska ramar i skapandet för värdering, analys och reflektion utgörs av jazzens
och populärmusikens ideal, vilka öppnar för många elevers musikintressen och
musiksmak. Sammantaget utgör den moderna musiken, elektrofonin, jazzen och
populärmusiken, basen för den breddning som sker. Kritiken av den
kommersiella musikens verkningar i Lgr 80 riktar uppmärksamheten mot några
av musikens möjliga negativa funktioner, vars effekter utgör ett viktigt motiv för
elevernas eget skapande i kursplanen. Betoningen av den internationella
ungdomskulturen och musikens betydelser för ungdomar är stark i de två senaste
kursplanerna. Elevernas egna upplevelser av musik utgör tydligare än tidigare
grunden för estiska överväganden, för reflektion och analys. I musicerandet och
skapandet skall eleverna diskutera, argumentera, ge synpunkter på, analysera,
kritiskt granska, reflektera över, värdera, och ta ställning till musik, musikaliska
uttryck och dess funktioner. I samband med det kommer de också att ta ställning
till etiska frågor.

3.4.9 Skapande och den etiska fostran
Elevernas självverksamhet beskrivs i texterna från 40- och 50-talen som ett
medel för etisk fostran. Arbetsformen ger möjligheter att utveckla egenskaper
som har etiska dimensioner. Samarbetet kan förenas med karaktärsfostran av
eleverna. I den etiska fostran ingår i skolarbetet ”att hos de unga skapa ett
levande och starkt rättsmedvetande, respekt för människovärdet, ansvarskänsla
inför det kulturarv, de äro kallade att förvalta” (som citerat i SOU 1948:27, s. 20
från 1940 års skolutredning SOU 1944:20). Den estetiska fostran har etiskt och
moraliskt grundade betydelser. Elevernas erfarenheter av ”ädlare nöjen och
delaktighet i ett förfinat kulturliv” kan fungera som medel för att motverka
”bristen på ideella intressen och ett förflackande nöjesliv” (ibid., s. 21). Blicken
kan i stället riktas mot ett kulturliv med högre värden och mer ideella intressen31.
Innehållet i undervisningen, den estetiska fostran, där skapandet blir en metod att
stärka elevernas förståelse av det förfinande kulturlivet och dess skatter, har
31

Den så kallade ”moraliska paniken” angående dansbanemusiken under 1930-talet i Sverige som beskrivits av
Frykman (1991), kan vara exempel på hur musikstilar relateras till frågor om moral och etik och blir föremål för
åtgärder som utesluter vissa former av musik. Ett annat sådant exempel finns beskrivet av Sundin (1988, s. 64 –
69) och handlar om debatten om Knut Brodins musikundervisning och jazzen som ungdomsmusik och möjligt
inslag i skolundervisningen. En närmare studie av debatten och Kurt Brodin har gjorts av Birgitta Ryner (2004).
Hon menar att han bryter mot ”institutionen skolmusiks” kultursyn, ideal och traditioner med sina metoder. I
media framställs ofta olika ungdomsgrupper i opposition mot de äldre generationerna och ofta har nya
ungdomsgrupperingar med tillhörande populärmusikaliska genrer förknippats med olika former av moralisk
panik. Det gäller för senare tid exempelvis mods, hippies, hårdrockare, punkare och dagens grunge, hiphoprörelsen, straigt-edgerörelsen samt goth (Bjurström, 1997, s. 257-279).
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således betydelser också för elevernas etiska fostran. Det gäller att lyfta dem från
kvalitativt låga nöjen och intressen. Skapandets självverksamhet ingår i
programmet för den sociala fostran som vill ”bygga upp en socialetisk
grundinställning, respekt för människovärde och gemenskap” (SOU 1948:27, s.
37). Här relateras olika sorters musik till olika grader av bildning och beteenden
där vissa former av musik verkar kunna minska möjligheterna att uppnå
övergripande mål i skolan. Såväl arbetsformerna i skapande som det innehåll det
riktas mot i den estetiska fostran bidrar till att sådana mål kan uppnås.
Lgr 62 och Lgr 69 talar om en etisk fostran av individen med begrepp som
rättvisa, ärlighet, tolerans och rättsmedvetande som en del av den demokratiska
fostran. (Lgr 62, s. 16; Lgr 69, s. 13). Lgr 80 lyfter fram tolerans, samverkan,
likaberättigande mellan människor, respekt för sanning och rätt, för människans
egenvärde, människolivets okränkbarhet, rätten till personlig integritet,
jämställdhet mellan män och kvinnor och solidaritet med eftersatta grupper.
Eleverna skall påverkas även till att ta ställning i frågor om moralproblem och
normkonflikter (Lgr 80, s. 17f) och få tillfälle att bearbeta etiska frågeställningar
och konflikter (ibid., s. 31). I kursplanen kan detta märkas när eleverna, enligt
målformuleringarna för ämnet, granskar dagens musikutbud och hur det kan
påverka deras värderingar och attityder. Det märks också i syftet med elevernas
musikskapande som är att utgöra en motvikt mot den kommersiella musikens
effekter. Det egna skapandet blir till ett aktivt försvar mot passivitet och kan
verka medvetandegörande om de krafter som styr vår konsumtion. Enligt Lpo 94
skall undervisningen behandla etiska perspektiv för att lägga en grund till och
främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden . Det gäller här den
etik som ”förvaltas av en kristen tradition och västerländsk humanism” och som
fostrar individen till ”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (Lpo
94, s. 5).32 Elevernas allsidiga musikaliska utveckling ges här motiv som avser
framtidens samhälle i vilket sådana kunskaper och färdigheter skall stärka de
kulturella och humanistiska värdena (Lpo 94, s. 57).
Kursplanen i Lgr 62 ger inte några tydliga anvisningar för musikämnet om hur
etiska frågor kan behandlas i skolämnet annat än implicit genom målen med den
sociala och estetiska fostran. Ett tydligt uteslutande av viss musik och åtskillnad
mellan olika slags musik vittnar om klara ställningstaganden i fråga om den
estetiska fostrans inriktning. Exempelvis upptas inte jazzmusik, lättare
underhållningsmusik eller schlagers i förslagen till vilken musik eleverna skall
arbeta med i skolan. Genom att eleven själv kan pröva att uttrycka sig tränas
förmågan att uppfatta och njuta av det sköna i musiken, att förstå musikaliska
uttryck i den föreslagna repertoaren.
32

1940-års skolutredning (SOU1944:20) konstaterar att skolans fostran av de unga vilar på ett bildningsideal
grundat på ”det kristna arvet samt arvet från Aten och Rom” (som citerat. I SOU 1948:27, s.19)
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De allmänna anvisningarna om samhällets moraliska normer måste gälla också
ämnet.
Betydelsefulla inslag i skolans strävan att främja viljelivets utveckling är att
skapa självtillit hos eleven, befrämja hans initiativkraft och hans förmåga att
med noggrannhet och uthållighet arbeta för att nå uppställda mål samt
utveckla hans beredskap till gott samarbete med andra. Genom sin etiska
fostran skall skolan ge honom en god uppfattning om de moraliska normer
som måste gälla i samlevnaden mellan människor som bär upp
rättsordningen i ett demokratiskt samhälle. Han måste bli fullt medveten om
innebörden av etiska begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn och tolerans och
om konsekvenserna av brott mot lagar och föreskrifter. Skolan bör själv så
långt som möjligt fungera efter normer, som eleverna accepterar, och regler,
som de själva är med om att utforma. (Lgr 62, s. 16)

Musicerande och skapande i klassen eller i mindre grupper ger möjligen fler
tillfällen för lärare och elever att på olika sätt behandla sådana frågor. Den
föreslagna samlade undervisningen och periodläsningen i olika ämnen ger
möjligheter att låta musik och andra övningsämnen ingå i arbetet. De musikspel,
dramatiseringar och kompositioner som föreslås ingå i mellan- och högstadiets
intresseområden kan ingå i den samlade undervisningen. De ökade möjligheterna
till självständigt arbete i de laborativa moment, som introduceras i den skapande
verksamheten och i ensemblespelet i den följande kursplanen, kan förmodligen
ytterligare underlätta det. Här relateras även musikundervisningens innehåll och
repertoar tydligare till frågor som i högre grad kräver etiska diskussioner och
ställningstaganden. Arbetsområden som protest och revolt, musik i vår tid och
musik i Afrika ger sådana möjligheter. I de arbetsområdena skall också
musikskapande i olika former ingå (Suppl. s. 118ff).
Också Lgr 80 fokuserar skapande och musikens funktioner i samhället och
öppnar för etiska och moraliska frågor. Inför den nya kursplanen, Lpo 94, ges
särskilda kommentarer till kursplaneförslaget av Ralf Sandberg och Steve
Gårdare. Författarna uppmärksammar i ett avsnitt om musik och etik, att till
exempelvis sångtexter och musikvideor tar upp etiska frågor som är viktiga för
elevernas personlighetsutveckling och identitet. Exempel på etiska frågor som
behandlas där är frågor om jämställdhet, rättvisa, fred, miljö, globala problem,
relationer och identitet. Såväl sådana frågor som massmedierna bör, enligt
författarna, behandlas i skolan. En viktig skolning i ansvarstagande i politiskt
och humanitärt arbete är de upplevelser av gemenskap, samhörighet, delaktighet
och ansvarskännande som musikarbetet kan ge. För skapandets del har detta
särskilda betydelser. Författarna menar att i ”musikskapande verksamheter
utvecklas förmågan att lyssna på andras budskap och att själv våga uttrycka vad
man tycker och känner” (SOU 1992:94, s. 429). Att se sammanhang, förstå
musikens innebörder och att skapa musik efter egna föreställningar ger enligt
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kursplanen verktyg, inte bara för estetiska utan även för etiska
ställningstaganden (Lpo 94, s. 57). Genom att uttrycka sina egna tankar, försöka
förstå andras (musikaliska) yttranden tränas eleverna att själva ta ställning till
olika värdefrågor. Skapande arbete i musik sägs ge värdefulla bidrag till sådana
förmågor. Det massmediala utbudet av musik betraktas som särkilt viktigt att
behandla i undervisningen på grund av dess betydelser för ungdomars
identitetsbildning.

3.4.10 Sammanfattning
De
texter
som
behandlats
visar
på
att
förändringar
eller
tyngdpunktsförskjutningar av skapandets relationer till olika sociala förhållanden
i skolan och omvärlden ägt rum. Den estetiska fostran finns kvar men med nya
inriktningar. Skapandets bindningar till musik som Konst med stort ”K” står i
Lgr 69 kvar som smakfostran, men nu kompletterad med den samtida
konstmusikens estetik och metoder. De ljudlaborativa övningarna och
ljudskapandet kan ses som ett kompletterande inslag i den breddning av
musikstilar som förespråkades, men även, som ett nytt konstmusikens värn mot
det populära. Samtidigt öppnas för andra möjligheter där skapandet utgår från
och kan nyttja en mångfald olika musikaliska uttryck. Dessa hämtas från folkoch konstmusik från hela världen och i viss mån från populärmusik av olika slag.
Värderingar av musiken förutsätts, i de tidigaste timplanerna och grundskolans
två första kursplaner, hålla sig inom ramarna för den estetiska fostrans ideal.
Från och med Lgr 69 accepteras dock att eleverna i viss mån själva värderar och
tar ställning till olika sorters musik, även om talet om smakfostran finns kvar i
läroplanen. Diskussioner i klassrummet om musikaliska uttryck, värden och
funktioner sker framför allt i samband med de nya formerna av ljudlaborativt
skapande där de skall bidra till att skärpa elevernas känslighet och förståelse för
musikens uttryck. Texten om uppodlandet av elevernas sinne för estetiska
värdena genom skapande från Lgr 62 återupprepas här. Den form av smakfostran
som finns kvar i Lgr 80 rör förbehållen om kommersiell musik. Skapandet
bidrar, för att förverkliga de kulturpolitiska uppgifterna, till att utveckla
elevernas uttrycks- och kommunikationsförmåga och därmed aktivera eleverna
till egna uttryck och deltagande i samhälls- och kulturliv. De två senaste
kursplanerna saknar normativa anvisningar om förlagor och estetiska mål.
I Lpo 94 och Kp 2000 anas en form av estetisk fostran till samtidens
populärmusik i form av öppenhet mot allt fler stilar. Den utgångspunkt som
musikundervisningen kan ta i samtida populärkulturer ger utrymme för, och
sanktionerar därmed möjligen, nya estetiska ideal. I den senaste kursplanen skall
en personlig och estetisk medvetenhet ges möjligheter att utvecklas.
Värderingsgrunden är inte relaterad till ”högre” förutbestämda musikaliska
värden, utan återfinns snarare i sammanhang där elevernas erfarenheter från
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olika ungdomskulturer och medier är viktiga kriterier för värderingen av
musiken.
Skapandet som kommunikation har vidgat gränserna från klassrummet över
närsamhället till en kommunikation med globala möjligheter. Innehållet i
kommunikationen, det som skapas, uppfattas i texterna under hela den studerade
perioden som uttryck för elevernas inre liv och tankar. Det skapade ses som
redovisningar av erfarenheter och upplevelser men kan idag också utgöra
framställningar av ett identitetsarbete och visa på individuella
gemenskapstillhörigheter. Skapande för förståelse och uppskattning av ett
kulturarv ersätts under perioden med skapande för förståelse av flera olika
kulturers musikaliska uttryck. Skapandet avser att bidra till att ge eleverna
orientering om dessa och inbjuder till deltagande i mer skiftande
kultursammanhang. Musikaliska idéer hämtas i ökande grad från olika kulturer i
hela världen som inspirerar och ger material till elevernas skapande i
klassrummet.
Undervisningen i musik skall, enligt samtliga kursplaner, skapa förutsättningar
för personliga musikupplevelser, kunskaper och erfarenheter. Den skall leda till
ökade möjligheter att förstå och på olika sätt använda sig av musik senare i livet.
Undervisningen skall enligt målen i kursplanerna Lgr 62, 69 och 80 främja
kontakter med musiklivet i samhället. Enligt Lpo 94 skall den ge ”förutsättningar
för ett aktivt deltagande i samhällets musik- och kulturliv” (s. 57). Enligt Kp
2000 skall undervisningen i musik lägga ”en grund för delaktighet i skolans och
samhällets kulturliv” (s. 42).
Skapandet bidrar till dessa långsiktiga mål från grundskolans kursplaner på flera
olika sätt. Det erbjuder möjligheter till variation i undervisningen mellan
teoretiska och praktiska arbetsmoment. Genom varierade gemensamma
elevaktiviteter tänks intresset för musik bevaras genom skoltiden. Skapandet
ingår som en del i musikämnets gemenskapsbefrämjande aktiviteter med sociala
mål, där musikens och det egna skapandets uttrycksmöjligheter och
kommunikativa aspekter nämns i samtliga kursplaner. Till förståelsen av musik
och andra kulturella uttryck utanför skolan bidrar skapandet genom att eleverna
själva får arbeta med sådana uttryck. Skapandet bidrar således med aktiviteter
som avser att främja en allmän kulturorientering. Till kontakterna med
samhällets musikliv hör också i samtliga kursplaner att själv kunna uttrycka sig
musikaliskt med eget spel och sång. Musicerandet integreras med
musikskapande aktiviteter eller övningar i form av interpretation, improvisation
och komposition. De musikskapande aktiviteterna innefattar även övningar i att
organisera och tillsammans med andra arbeta i musikaliska sammanhang.
Möjligheterna att förstå och själv kunna skapa musik hör samman med skolans
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demokratifostrande uppgifter och elevernas möjligheter att aktivt verka i
samhället.

3.5 Skapande och musiken
Ovan har beskrivits hur skapandet givits pedagogiska uppgifter med olika
betydelser för såväl individen som individens funktioner i samhället. I det
följande riktas intresset mot huvudobjektet för ämnesundervisningen, nämligen
musiken och de musikaliska kunskaper, färdigheter och förmågor som skapandet
förutsätts bidra med att utveckla. Kategoriseringen utgår från kursplanernas
beskrivningar av de musikaliska mål och syften som skapandet har i
musikundervisningen.

3.5.1 Skapande för grundläggande musikkunskaper och begrepp
Skapandet har enligt förslaget till kursplan för enhetsskolan det uttalade målet att
öka elevernas förtrogenhet med musikens elementa. Som de övriga
huvudmomenten skall det också ”stödja, utveckla och komplettera sången”
(SOU 1954:2, s. 404). Skapandet bidrar till att öka förståelsen av musik och
musikaliska uttryck liksom till att ge erfarenheter av gemensamt musicerande.
Skapandet ges uppgifter att befrämja elevernas gehör och notläsningsförmåga. I
T o h och i U 55, ges endast rubriker för de aktiviteter som kan förekomma i
skapande verksamheter. Eleverna skall bilda enkla melodier och rytmer, göra
enkla melodiska och rytmiska improvisationer samt ackompanjera och
sammanställa program. Ansluter de aktiviteterna till målen för
musikundervisningen, så skall skapandet bidra med att ge eleverna praktisk
erfarenhet av vokal och instrumental musik. Skapandet ges även funktioner att
underlätta notläsning och bidra till kunskaper i grundläggande musikteori.
Skapande används för att eleverna skall få kännedom och kunskaper om
musikens grundbegrepp eller element. Skapandet erbjuder arbetssätt där de
själva kan pröva användningen av dem i musicerande och sång. Ordet ”element”
förklaras i Nationalencyklopedin som en ”(bestånds)del, komponent, enhet
(ingående i en helhet)” (Nationalencyklopedin). I undervisningssammanhang har
elementa avsett ett ämnes grundläggande, elementära delar. Vad som är det
elementära eller grundläggande i musikundervisningen kan diskuteras, men
enligt de tidiga kursplanerna för musikämnet inbegrips i musikens elementa
melodi och rytm, noter och musikaliska symboler samt skalor och tonarter.
Enligt kursplanerna skall de praktiska erfarenheterna i form av sång och spel
samt skapande ge förtrogenhet med elementa. Skapandet är både ett verktyg i
klassrummet för att på olika sätt lära känna de grundläggande musikaliska
begreppen som ett verktyg för att, i musicerande, kunna använda sig av dem.
116

Enligt studieplanen för enhetsskolans högstadium (Petersson, 1953, s. 38) är
elevernas ökade förmåga till eget skapande under högstadiet resultatet av deras
frimodiga uppträdande, deras större instrumentalkunskaper och deras fördjupade
kunskaper om musikens elementa. De yngre elevernas spontana uttryck i rörelse,
sång och spel har här nått nivåer som, allt efter eleverna fallenhet, kan omsättas i
eget skapande av små visor och musikstycken. I exempelvis SOU 1954:2
skänker skapandet ”ökad förtrogenhet med musikens element” (s. 403). I T o h
är det den praktiska erfarenheten av vokal och instrumental musik och skapande
som skall ge förtrogenhet med elementa (T o h 51, s. 52; 55, s. 85f).
Förtrogenheten med elementa utgör också mål för undervisningen i Lgr 62 (s.
295) och Lgr 69 (s. 146).
I Lgr 62 exemplifieras elementa med musikaliska företeelser som puls,
melodirytm, tempo och fras. Eleverna skall när de lyssnar eller musicerar göra
iakttagelser om tonhöjd, melodi, takt och rytm och under mellanstadiet även
uppmärksamma motiv, upprepningar, sekvenser och musikaliska kontraster (Lgr
62, s. 301ff). I kursplanen sägs att de skapande aktiviteterna bidrar till att stärka
”förtrogenheten med musikens element” (ibid., s. 301). Skapandet i musiken
tjänar som en introduktion för eleverna och avser att ge en grund för förståelsen
av musikens olika uttrycksmedel. De mellanspel och ackompanjemang till
sånger som eleverna enligt kursplanen kan göra till olika visor, har syftet att
bidra till förmågan att identifiera, benämna och använda elementa. Eleverna skall
även i sitt skapande gestalta och uppmärksamma musikens skiftande karaktärer.
Sådana färdigheter utgör en grund för deras förståelse och uppskattning av
musik. Förtrogenheten med elementa ingår i målen för musikundervisningen och
utgör en del av den estetiska fostran. Enligt Lgr 69 avser den skapande
verksamheten även att stärka elevernas förtrogenhet med musikens struktur (Lgr
69, s. 148). De föreslagna ljudlaborationerna och improviserandet med olika
klanger syftar indirekt till att ge dem ökad förtrogenhet med elementa såsom
tonhöjd, tonlängd, tonstyrka och klang. De former av skapande som föreslås och
beskrivs närmare i supplementet till kursplanen innebär även en koncentration på
arbete med olika klangkällor och ljudens olika kvaliteter. I kursplanens
supplement finns exempelvis övningar där eleverna skall levandegöra de
vanligaste tempobeteckningarna med hjälp av ljudimprovisationer och rörelser.
De skall även göra kompositioner med hjälp av cluster där olika klanger,
rytmiska mönster och tonstyrkor samt arrangemangens täthet eller komplexitet
varieras (Suppl., s. 117).33 Här beskrivs skapandet i termer av mer avancerade
kompositoriska begrepp. I Lgr 80 anges ljud, ton, klang, puls, rytm, takt, tempo
och dynamik (Lgr 80, s. 109 f) som de musikaliska enheter som eleverna i
33

Cluster är en benämning för stämmor sammansatta av flera närliggande toner med sekund- halvtonsintervall
eller mindre. De olika tonerna kan bildas mer slumpvis eller bestämmas närmare av kompositör, arrangör eller
musiker. I läromedlen används även benämningarna tonklungor, brusmusik, brussång och klangmoln.
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musicerandet och skapandet skall tränas att uppfatta, uppleva och få uttrycka sig
med.
Elementa återkommer i förslaget till kursplan inför Lpo 94 i form av begreppet
”byggstenar” vilka eleverna i sitt musikskapande skall ”laborera kreativt” med
(SOU 1992:94, s. 189). Byggstenarna avser ”melodi, ackord, rytm, takt,
dynamik, klangfärg, ’sound’ och modalitet” (s. 189). I den så kallade
kunskapsmatrisen som redovisas i ett appendix till betänkandet exemplifieras
musikens byggstenar även med puls och agogik34 (Sandberg & Gårdare, s. 412).
Den ändrade benämningen innebär ett tyngdpunktsskifte i synen på ämnet.
Elementa, de grundläggande delarna, anknyter till undervisning om det
elementära som har musikteoretiska och musikvetenskapliga bakgrunder och
antyder ett mer musikteoretiskt perspektiv. Det är benämningarna på musikens
uttrycksmedel som är i fokus. Musikens så kallade byggstenar anknyter starkare
till en hantverkstradition där den musikaliska praktiken, det vill säga att sätta
samman ljud och musikaliska uttryck till en enhet, är mer central. I utredningens
exemplifiering av byggstenarna är två ord nya: ackord och ”sound”, det senare
försett med enkla citattecken i texten. Benämningen ”ackord” harmoniserar med
den moderna populärmusikens terminologi och avser samklanger och harmoni,
samtidigt som den är en beteckning för det harmoniska underlaget i ett
arrangemang. Sound har också anknytningar till den moderna populärmusiken
som ett viktigt betydelsebärande musikaliskt uttryck.35 I betydelsen ”den hela
ljudbilden” kan ”sound” avse den identifierbara gemensamma och totala
klangbilden av olika stilar (exempelvis Liverpool- och Memphissound), artister
och ljudteknikers identifierbara klang (ABBA, Mikael B. Tretow). Sound kan
också beskriva inspelningsstudior och de inspelningstekniker, studiomusiker och
utrustningar som används (Tamla Motown), eller en artists unika
instrumentklang och tekniker (Aretha Franklin, Eric Clapton, James Last).
Citattecknen runt sound kan markera en avvikelse från vad som i tidigare
terminologi inom traditionell musikvetenskap och musikteori benämnts som
klang. Begreppen byggstenar, sound och ackord antyder en starkare betoning av
hantverket, musicerandet, och anknyter tydligt till olika slag av populärmusik.
Begreppet byggstenar ersätts i de två senaste kursplanerna med ”musikaliska
34

”Agogik är smärre tidsförskjutningar i förhållande till det rytmiskt-metriska schemat (t ex enligt notbilden)
vilka utmärker levande musicerande” (Sohlmans musiklexikon). Begreppet beskrivs vidare som en form av
rytmisk interpretation som hör nära samman med krav på framföranden som finns för en viss musikstil inom en
viss musiktradition. Det avser således rytmiska förändringar, exempelvis förkortningar och förlängningar av
toners värde i det rytmiska utförandet.
35
Musikforskarna Per-Erik Brolinson och Holger Larsen (1981) har i sin avhandling om rockmusik närmare
beskrivit begreppet. Också inom jazzmusiken används sound som betydelsebärande stilmarkör. Begreppet sound
finns även i supplementet till Lgr 69 i samband med studiet av intresseområdet klang och samklang (Suppl., s.
129)
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grundbegrepp” som exemplifieras med puls, rytm, melodi, ackord i Lpo 94 (s.
59) och med melodi, metrik, harmonik i Kp 2000 (s. 43). Bedömningen av
eleverna grundas på deras tillämpning av grundbegreppen i musicerande och
skapande (s. 45). Här är ordet ”metrik” nytt. Ordet syftar på puls, taktarter och
rytmiska betoningar och har med rytmiskt framförande att göra. Metrik används
också i beskrivningar och analyser av dikt och poesi. Relationer mellan texter
och texters rytmiska och melodiska framförande kan vara föremål för studier i
skolans musikundervisning. Texters rytm och fraser, ordens betoningar och
stavelser används i gehörsundervisning som hjälpmedel vid behandling av rytm
och takt, nottecken, musikalisk fras och andra musikaliska uttryck såsom
accenter och pauser. Elevernas skapande i musik förs exempelvis samman med
rim och ramsor (SOU 1954:2; U 55), ord, dikt och vers (Petersson, 1953). I varje
kursplan för musikämnet från 60-talet finns relationer mellan skapande och
texter nämnda. Övningar med texter och ordens betoningar och meningars rytm
ingår i innehållsbeskrivningarna av skapandet. Skapandet föreslås utgå från
texter eller också fogas texter till de melodier och rytmer eleverna gör. Försöken
till rytmisk och melodisk improvisation på lågstadiet enligt Lgr 62 görs "gärna i
ramsans form" (s. 450). I Lgr 69 sägs att "I rim och ramsor eller korta verser,
helst påhittade av barnen själva, letar de först fram den naturliga rytmen. Man
avlyssnar textens tonfall genom att skandera den några gånger, innan melodin
växer fram” (Suppl., s. 16). Detta avser mellanstadiet. Enligt Lgr 80 kan eleverna
arrangera "egna eller andras texter såsom dikter, ramsor m m till röst- och
ljudkompositioner” (s. 111). Ett kriterium för betyget Väl godkänd i Lpo 94 är
exempelvis att eleven gör musik till en text, dikt eller rörelser (s. 59) och ett mål
i Kp 2000 är att eleven kan ”använda musik, text och andra uttrycksformer i
skapande och improvisation” (s. 44). Samverkan med svenskämnet
rekommenderas ofta i detta avseende.
Med de betydelser som rytm och sound har i den afro-amerikanskt påverkade
populärmusikens stilar, antyder införandet av de nya orden relationer till
musikkulturer utanför skolan. Metrik, agogik och sound införs som preciseringar
eller kompletteringar av begreppen rytm och klang. Kvalitetsbärande uttryck i
exempelvis jazz, rhytm & blues, technomusik och för rappens beats och rhymes
uppmärksammas. Orden metrik och agogik är hämtade från litteratur- och
musikvetenskaperna, medan sound är ett uttryck som också använts av musiker
och lyssnare och i mer populära framställningar av populärmusik.
Sammanfattningsvis är det noter och de olika musikaliska parametrarna takt,
rytm, tonhöjd, tonlängd, tonstyrka, klang och textur, det vill säga hur stämmor
och klanger relaterar till varandra i ett musikstycke, som avses med elementa.
Elevernas kunskaper om och bruk av dessa elementa, byggstenar eller centrala
begrepp i sitt musicerande och musikskapande ingår som kvalitativa
bestämningar av deras musikkunskap. När de omsätts i musikalisk praktik får de
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musikalisk mening och innebär ett övande av färdigheter i sång, spel och
skapande. Skapandet är en aktivitet som skall lägga en grund för elevernas
kunskaper om och förståelse av musik och ge dem möjligheter att på olika sätt
arbeta med musikens grundläggande uttryck. En starkare betoning av hantverket,
det praktiska musicerandet, och ett närmande till den samtida populärmusikens
olika yttringar kan märkas i kursplanerna, också med avseende på terminologin
om vad som är de grundläggande elementen i musikämnet.

3.5.2 Skapande för noter och gehör
Ett viktigt led i elevernas musikaliska fostran är enligt 1947 års musikutredning
att göra dem förtrogna med notskriften. De skall vid lyssnande och musicerande
med hjälp av den kunna följa med musikaliska förlopp. Ett annat mål är att
förbereda a vista-musicerande. Inte bara örat utan även ögat skall övas (SOU
1954:2: Petersson, 1953).36 I skapandet övas detta och läraren föreslås låta
eleverna på lämpliga sätt teckna upp de rytmer, melodier, improvisationer och
arrangemang som eleverna gör själva. Dessa övningar börjar redan i första klass.
I T o h och Undervisningsplanen för folkskolan (U 55) beskrivs notinlärningen i
samband med lärarens melodi- och rytmdiktat samt klassens gehörsövningar.
Skapande är en aktivitet som också enligt grundskolans första kursplan kan
användas för att utveckla elevernas notkunskaper och andra musikaliska
symboler. Läraren föreslås låta eleverna teckna ned resultaten av de formande
melodierna och rytmerna i noter. I den rytmiska gehörsutbildningen kan
elevernas egna förslag på rytmiska diktat också skrivas ned. Skapandet
balanseras mellan olika musikuppfattningar och traditioner. Skapandet motiveras
i kursplanetexten med att sådana aktiviteter är en ”motvikt till reproducerande
verksamhet – dvs. sång och spel efter noter – ” (Lgr 62, s. 301). Samtidigt är
noterna och elevernas notkunskap viktiga delar av undervisningens innehåll och
något som bland annat övas i skapandet.
Gehörsundervisningen enligt Lgr 62 och 69 riktar sig mot musikalisk läs- och
skrivfärdighet, även om den i flera av övningarna blandas med gehörsbaserat
spel och sång. Idealen i den estetiska fostran gör att notkunskap får stor
betydelse och delvis formar de skapande aktiviteternas innehåll och mål. När den
klassiska musikens och konstnärligt syftande visans primat utmanas av
gehörsbaserade stilar och genrer, minskar noternas betydelse också för
musicerandet och skapandet i klassrummet. Noterna kompletteras eller ersätts då
36

Annie Petersson menar att förmågan att läsa noter ”bryter det slentrianmässiga eftersjungandet” (Petersson, s.
23). Inlärandet av körsatser med hjälp av gehörssång, menar Petersson, skapar ingen musikglädje. Det leder
snarare till ett ”tjatande och repeterande som blir outhärdligt både för lärare och elever” och som därför är
förkastligt och föga utvecklande. Engagerandet av elevernas fria vilja, deras intelligens och deras
koncentrationsförmåga sker bäst i melodistudier där musikens skiftspråk förekommer (Petersson, 1953, s. 23).
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med så kallad ”gitarranalys” (Suppl., s. 129) eller med olika former av elevernas
egna grafiska partitur. Elevernas skapande ges därmed nya förutsättningar.
Notläsningsförmågan kompletteras eller ersätts med färdigheter att i stället
kunna hantera sådana tecken och symboler.
I både Lgr 62 och 69 finns inslag där färdigheter som användande av gehör och
melodiläsning skall utvecklas med hjälp av sång och eget musikskapande. I de
båda kursplanerna innebär skapandet en självverksamhet där eleverna kan forma
musikaliska förlopp och öva improvisation och där dessa aktiviteter används i
gehörsundervisningen och för notläsningsträningen. Det kan gälla att återge och
teckna ned en klingande förlaga lika väl som att från noter återge en förlaga i
klingande form. Vid sidan av det oförberedda improviserandet av toner och
rytmer utgår övningar i skapande från ”fixerad musik” (Lgr 62, s. 301), det vill
säga musik som redan lärts in eller skrivits ned i noter. Ett exempel avseende
högstadiets gehörsundervisning visar att förlagan inte bara kan komma från det
skapande, utan även från minnet.
Musicerande och lyssnande förenas med övningar för att utveckla såväl
elevernas gehör som deras färdighet att praktiskt dra nytta av notskrift
och andra musikaliska symboler. Sångstämmor sjungs a vista,
improviserade spelstämmor tecknas ned i notskrift, intervallen i
samklanger analyseras, harmoniska förlopp studeras och övas praktiskt
på ackordinstrument, melodier och teman nedtecknas ur minnet, rytmer
till danser klappas, spelas och noteras. (Suppl., s. 21)

Minnet kan avse det inre hörandet, en musikalisk föreställningsförmåga, som har
att göra med förmågan att i tanken föreställa sig en rytm, klang eller melodi.
Färdigheten att omformulera detta hörande i spel eller skrift kan vara en av
förutsättningarna för det musikaliska skapandet.
I den kreativa musikpedagogikens skapande som lanseras i Lgr 69, spelar så
kallade grafiska partitur en stor roll som ett led i elevernas kompositoriska
processer. De utgör både resultat av elevernas eget skapande och underlag för
deras spel och för framförande av kompositioner. Med hjälp av partituren kan
eleverna själva framföra musik genom att tolka underlaget och genom att
bestämma instrumentering och framförandesätt.
Arbete med de grafiska partituren avser att på olika sätt behandla musikens olika
uttrycksmedel i kompositionens form. Dessa är lätt att använda grupparbeten där
eleverna som inte behärskar noter skall arbeta mer självständigt. Det kan ses som
tidsbesparande eller effektivt då mindre tid behöver ägnas åt att lära eleverna
använda traditionella noter. Övningar kan göras som fokuserar varje musikalisk
parameter för sig. Arbetet inbjuder till diskussioner, värderingar av förslag och
till praktiskt prövande och experimenterande. De grafiska partituren kan
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användas för träning och utvecklande av grundläggande musikalisk
symbolförståelse enligt parollen: först bilder, sedan ”riktiga” noter. De kan även
användas i övningar för att förstå elementa och samband mellan tecken för toner,
klanger, samklanger och musikaliska praktiker.
Beskrivningarna av musicerandet i Lgr 80 lämnar öppet för gehörs- eller
notmusicerande. Under avsnittet om skapandet av musik nämns enbart enkla
visuella symboler i samband med nedtecknande av effekt- och
stämningsskapande för lågstadiet (s. 109). De två senaste kursplanerna nämner
inte noter annat än som musikaliska symboler som eleverna skall kunna använda
vid sång och spel för betyget Väl godkänd och i Kp 2000 som det musikens
”skriftspråk” eleverna skall bli förtrogna med enligt målen att sträva mot (s. 43).

3.5.3 Skapande för lyssnande
Musiklyssnande kan sägas svara mot två olika intressen i undervisningen. Dessa
utesluter inte varandra men behandlas som två skilda former av lyssnande med
olika mål. Den ena formen riktas mot kulturarvet och kulturorienteringen där
blicken huvudsakligen vänds mot historisk och, i de tidiga texterna, i viss mån
mot samtida musik. Den andra uppmärksammar lyssnande i samband med eget
musicerande och gehörsträning.
I kursplanerna avser momentet musiklyssnande en särskild aktivitet, där eleverna
lyssnar på olika musikverk från radio, grammofon eller ljudband som en del av
den musikhistoriska orienteringen. En åtskillnad mellan ett mer aktivt lyssnande
och ett mer kravlöst hörande görs i litteraturen fram till och med Lpo 94.37 Det
aktiva lyssnandet vägleds med hjälp av lärarens pedagogiska intentioner och hör
ofta samman med studier av musikens historia och andra kulturers musik. I
skolan förespråkas under 60- och 70-talen metoder med så kallade lyssnarblad
med anvisningar för lyssnandet och med elevaktiverande uppgifter att genomföra
under lyssnandet. Eleverna skall exempelvis identifiera olika instrument och
typer av ensembler samt redogöra för musikalisk form. Uppgifterna kan
exempelvis beröra frågor om kompositörernas liv och om musikens funktioner i
samhället. Till denna mer skolbänksbundna typ av lyssnande utgör skapande i
form av sammanställningar av tablåer och musikspel av olika kompositörer eller
epoker en alternativ arbetsform. Lyssnandet kommer närmare elevernas egen
musikaliska praktik i klassrummet med Lgr 69:s introduktion av
37

T o h 55, s. 85; SOU 1954:2, s. 403; Lgr 62, s. 295; Lgr 69, s. 146. I Lpo 94 är det ”aktivt lyssnande”,
tolkning och granskning av musik som fördjupar upplevelserna av musik (s. 57) I Kp 2000 är det ”medvetet
lyssnande” som är en väg till musikupplevelsen (s. 43). Det koncentrerade lyssnandet är tillsammans med övning
och utveckling av hörförståelse medel för den personliga musikupplevelsen. Lyssnandet relateras här till all
musikutövning, enligt skolverkets kommentarer till kursplanen (Skolverket, 2000b). Det avser inte som i tidigare
styrdokument specifikt musikhistoriska aktiviteter. Ett ”aktivt lyssnande” har därför ersatts med ett ”medvetet
lyssnande” med tillämpningar i alla moment i Kp 2000..
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musiklaborationer. I det skapandet ingår övningar att iaktta, upptäcka, bearbeta,
skapa och sätta samman ljud (Suppl., s. 38ff). Sådana skapande uppgifter avser
att befrämja ett så kallat aktivt lyssnande. Lyssnande som eget huvudmoment
finns, som tidigare nämnts, inte angivet som ett särkilt moment i varken Lgr 80
eller i Kp 2000. Lyssnandet är där en underförstådd aktivitet i musicerande och
skapande samt i studiet av musiken i samhället.
Lyssnandet i musicerandet är relaterat till sång, spel och skapande och en
förutsättning för dessa aktiviteter. I skapandet tränas förmågan att lyssna efter
musikaliska former och uttryck. Enligt anvisningarna och kommentarerna för
skapande i Lgr 62 framgår att skapandet har ett allmänt syfte att utveckla
elevernas förmåga till iakttagelse och lyssnande. Skapandet har även syftet att
”odla sinnet för form och proportioner” (Lgr 62, s. 301). Syftet med
verksamheten präglas av målen för den estetiska fostran. Form och proportioner
är viktiga delar av den klassiska musikens estetiska värderingsgrunder. I den
estetiska fostran är det uppmärksamma och koncentrerade lyssnandet en ideal
väg mot den eftersträvade medvetenheten och förståelsen av musiken. Med hjälp
av övningar i att ”forma ett musikaliskt förlopp” (ibid., s. 301) och i att
improvisera, det vill säga skapa musik, tränas färdigheter att göra iakttagelser av
musikaliska uttryck. Sådana färdigheter kan hjälpa eleverna att uppfatta
musikens form och proportioner, något som därmed kan fördjupa deras
musikupplevelser.
Skapandet har också i Lgr 69 sådana funktioner. I den skapande verksamheten
”stärks förtrogenheten med musikens struktur” (Lgr 69, s. 148). Nu är
lyssnandets funktioner utökade med att medvetet lyssna på ljudet i sig och
analysera det. Ett syfte är att förstå vår tids musikskapande, det vill säga
elektronisk och elektroakustisk musik. I sådan musik beskrivs ljudet och klangen
som centrala uttryck. Ett av de föreslagna intresseområdena i läroplanens
supplement ges titeln Klang och samklang. Uppgifterna innefattar att lyssna på
enstaka toners karaktär och på olika typer av samklanger och musikformer.
Eleverna skall också diskutera vad det är som gör att man känner särskilt starkt
för vissa typer av ”sound” och göra klangexperiment (Suppl., s. 129). Begreppet
sound var vid tiden för supplementets tillkomst aktuellt inom popmusiken som
stilmarkör. Det används här, utan närmare förklaring, i samband med studier av
exempelvis piporgelns klang, partitur och tempererad stämning. Ett syfte med
studierna av och experimenten med olika klangkällor och deras musikaliska
effekter är att eleverna skall ”vänjas vid att medvetet lyssna på och analysera
olika former av ljud” (Suppl., s. 38). Ett annat syfte med detta är att utveckla och
vidga repertoaren av elevernas musikaliska uttryck i eget skapande. För
elevernas färdigheter i sång och musik innebär introduktionen av 1900-talets
konstmusik att inslag av så kallad brussång eller cluster föreslås som innehåll i
undervisningen. Det ger lärare och elever möjligheter att med improvisatoriska
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inslag pröva klang och samklanger på andra sätt än i traditionell sång- och
musikundervisning. De skapande övningarna kan gälla toners och klangers
karaktär, vilket kan vara befruktande också för ett mer traditionellt musicerande.
I likhet med annat skapande övas förmågan att lyssna, att uppfatta musikaliska
uttryck och musikens karaktärer.
I Lgr 80 får skapandet och musicerandet ett tydligt preciserat utrymme för
samtliga stadier i huvudmomenten Att musicera tillsammans och Att skapa
musik. Skapandet kommer nära den musikaliska praktiken dels i
ljudexperimenten och ljudskapandet, dels i de ackompanjemang till visor och
sånger som föreslås improviseras på melodi-, rytm-, och ackordinstrument. I
skapandet ingår också att komponera egna melodier och skriva texter för
samtliga stadier. Skapandets komposition, improvisation och arrangering hör
samman med det gemensamma klassrumsmusicerandet. Lyssnandet ingår
outtalat nära den musikaliska praktiken. Det mer traditionella lyssnandet på
musik göms i huvudmomentet Musiken och samhället. I samband med det skall
eleverna studera texter, principer för ljudalstring och musikinstrumentens
konstruktion. De skall även studera och diskutera ljud som miljöfaktor, musikens
sociala, ekonomiska och religiösa funktioner samt lära sig vårda fonogram och
apparatur (Lgr 80, s. 112).
Musiklyssnandet återkommer i Lpo 94 som en av de fyra aspekterna av
musikaliskt kunnande (musicerande, musiklyssnande, musikkunnande,
musikskapande). I musiklyssnandet skall eleven, enligt betygskriterierna för
Godkänd, ha förmågan att ”ta in, uppleva och uppfatta nyanser avseende
musikens såväl formmässiga som innehållsmässiga dimensioner” (Lpo 94, s.
59). För betyget Väl godkänd är det elevens förmåga att ”känna igen, tolka och
reflektera över musik” som utgör kriterierna (ibid., s. 59). Här är det inte enbart
det musikhistoriska lyssnandet som avses. Lyssnandet hör samman med
elevernas förmåga att kunna göra egna reflektioner och diskutera musik mer
generellt. Det kan appliceras också på deras eget musicerande och skapande.
I den senaste kursplanen är, enligt strävansmålen, det som nu kallas ”medvetet
lyssnandet” en väg till musikupplevelse och fördjupad kunskap (Kp 2000, s. 43).
De tidigare huvudmomenten har ersatts med en mer integrerad beskrivning av
musikalisk kunskap där musicerande och musikskapande står i centrum.
Kommentarerna till kursplaner och betygskriterier förklarar denna förändring så
här:
I den tidigare kursplanen är lyssnande nästan alltid kopplat till musikhistoria.
Lyssnande förekommer emellertid alltid i musikutövning. Lyssnandet som
separat aktivitet har därför tagits bort i kursplanen. I målen att sträva mot har
”aktivt musiklyssnande” ersatts med ”medvetet lyssnande” som en väg till
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musikupplevelse och fördjupad kunskap med tillämpning inom alla moment i
kursplanen. (Skolverket 2000, s. 33f)

Lyssnandet integreras nu tydligare med övriga moment och får kvalitativt ett
annat innehåll då det också relateras till elevernas egna musikaliska praktik i
form av musicerande och skapande. Möjligen kan man också säga att elevernas
erfarenheter från det ofta både aktiva och medvetna fritidslyssnandet på musik,
kan ges andra betydelsekvaliteter i klassrummet.

3.5.4 Skapande för musicerande och instrumentalteknik
Instrument som bör förekomma i klassrummet enligt skolkommissionens förslag
är ”piano eller orgel av god kvalitet samt en uppsättning mindre instrument, som
ger eleverna rika tillfällen till musikutövning” (SOU 1948:27, s. 92). Senare
texter ger uttryck för önskemål om tillgång till en utvidgad och mer varierad
instrumentuppsättning. 1947 års musikutredning föreslår att vid varje skola bör
det för lågstadiet finnas enkla slaginstrument för rytmorkester och enkla
melodiinstrument, samt instrument med kromatiskt tonförråd för mellanstadiet.
Även ackordinstrument kan komma till användning. Med dessa skall eleverna få
stifta bekantskap med enkla ackord, som kan passa till olika melodier. Några av
eleverna kan lära sig att ackompanjera en enkel visa på dem (SOU 1954:2, s.
406f). Instrument som föreslås i
T o h är enkla slag-, knäpp-, och blåsinstrument. Melodiinstrument som
specificeras är bland andra blockflöjt, ukulele och klarinett. U 55 nämner även
klangspel för rytmorkesterspel. Instrumentariet och rytmorkestern erbjuder flera
möjligheter till ett eget musikaliskt skapande i form av improvisationer och
ackompanjemang. Dessa reduceras dock av att musicerandet inte skall få vara
någon huvudaktivitet under lektionerna. Det sägs att ”överdrifter och missbruk”
av spel bör undvikas då ”sången ändå är och förblir det centrala i folkskolans
undervisning” (U 55, s. 136).38 Skapandet kommer därigenom huvudsakligen att
ingå i träningen av elevernas tonträffnings- och notläsningsförmåga samt deras
gehörsutveckling.
Grundskolans musicerande under 60-talet rekommenderar ett liknande
instrumentarium. För rytminstrumentens användning under mellanstadiet kan
repertoaren utvidgas till mindre verk av de stora kompositörerna som spelas efter
arrangemang. Rytmorkesterspelet används då också som ett redskap iför den
musikhistoriska orienteringen. Ensemblespelet under högstadiet kommenteras
kortfattat med att det inte får ske i sådan omfattning att de öviga
38

Liknande kommentarer finns också i Annie Peterssons studieplan (1953). Där sägs att ”Alltjämt är sången det
centrala i musikundervisningen. De instrumentala studierna, som man ju här på det livligaste uppmuntrar, får icke
på de schemabundna lektionerna undantränga själva sjungandet och de därmed förknippade elementära studierna,
utan de måste förläggas till särskilda timmar – i regel utanför schemat” (s. 11).
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huvudmomenten inte kan tillämpas. Instrumentgenomgångar av läraren eller
någon elev sägs anknyta till det intresse som ungdomar i regel har för det
speltekniska och för ”apparaten-instrumentet” (Lgr 62, s. 305). Elevernas
aktivitet kan lockas fram när de får demonstrera och berätta om olika instrument
eller redogöra för dem från planscher och bildband.
Citatet ovan gäller förslag till högstadiets musikundervisning. Också här finns
restriktioner för spelandet och ett mer teoretiskt närmande till de instrument som
inte ingår i skolans instrumentuppsättning. Förutom blockflöjter, stavspel och
rytminstrument föreslås piano och gitarr användas i Lgr 69 samt instrument som
eleverna kan ta med till skolan. Gitarren är här ett lämpligt
ackompanjemangsinstrument. Elorgel och andra el-instrument kan diskuteras
och studeras (Lgr 69, s. 132). Eleverna kan själva göra egna arrangemang och
kompletterande stämmor till musicerandet. Också improvisation och
improviserade ackompanjemang kan förekomma. Det är aktiviteter som relateras
till kursplanens utvidgade repertoarområden och spel tillsammans med sång. De
huvudsakliga kommentarerna om skapande per se och musicerande fokuserar
dock den samtida konstmusikens uttryck och klangexperimenterandet.
Instrumenten här kan kompletteras med vardagsföremål och bandspelare. I Lgr
80 finns inga andra rekommendationer för instrumentariet annat än melodirytm- och ackordinstrument. Improviserande i rörelser och rytm,
ljudkompositioner och dramatiseringar under rubriken skapande återfinns som
aktiviteter under det avsnitt som behandlar musicerandet. Skapandets
improviserade ackompanjemang och komponerande av egna melodier och texter
hör tydligare samman med skrivningarna om musicerandet. Skapandet av musik
är inte, som i de tidigare kursplanerna, framställt som isolerade övningar för
bestämda delmål inom ämnet. I kursplaneförslaget till Lpo 94 nämns att eleverna
bör ha kännedom om användningen av elektroakustiska instrument,
musikelektronik och mediateknik (SOU 1992:94, s. 188). Exempel på
färdigheter elever kan ha gäller också datorer och mediateknikanvändning (SOU
1992:94, s. 412). I de följande kursplanerna, Lpo 94 och Kp 2000, förutsätts
melodi- rytm- och ackordinstrument ingå i musicerandet och skapandet. Närmare
specificeringar av föreslagna instrument finns inte förutom i Kp 2000 där IT
nämns som stöd för lärande och musicerande (s. 43).
När eleverna deltar i olika ensemblesituationer och eget musikskapande får de
erfarenheter av musikproduktion i form av ensemblekunskaper. De får
möjligheter att i praktiken förstå och hantera musikaliska uttryck som
nyansering, frasering, tempo och musikens grundelement. Musicerandet ger
också möjligheter att tolka förlagor efter egna intentioner och få erfarenheter av
att spela och sjunga tillsammans. Musikaliskt skapande i sång och spel
involverar hantverksmässiga färdigheter där det personliga musikaliska uttrycket
och musicerandet kan sättas i centrum. Det kan gälla till exempel elevens
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instrumentala färdigheter och notläsning, gehör eller inre hörande. Skapandet är
också ofta integrerat med andra innehåll och mål i musikundervisningen som
helhet. Formstudier, instrument- och orkesterstudier samt musikteori kan tas upp
vid allt lyssnande, skapande och sjungande i klassrummet. Lyssnande, sång och
spel är nära relaterade till skapande. Det är aktiviteter som kan förutsätta
varandra, och integrerat eller var för sig ses som stödjande för elevernas lärande i
musik.
Skapandet relateras till elevernas sång och spel men också till de olika
instrumentens användning. Vikten av att läraren ger tydliga instruktioner betonas
i studieplanen för högstadiet (Petersson, 1953). Att eleverna skall
uppmärksammas på det rätta handhavandet av instrumenten i klassrummet i
samband med skapande och spel betonas. Detta första metodiska steg före
spelandet och skapandet följs av improvisationsövningar med ett begränsat antal
toner och rytmer som senare utvecklas. De arrangemang som eleverna kan göra
på rytm- och melodiinstrument kan vara övningar i grundläggande instrumentala
färdigheter. För rytmorkesterspelet ger 1947 års musikutredning anvisningar vad
gäller ackompanjemangsspel i relation till melodin i det musikstycke som
ackompanjeras (SOU 1954:2, s. 408). Lgr 62 beskriver noggrant, som metodiska
råd till läraren, vikten av det rätta handhavandet av instrumenten (s. 300f).
Musikskapandets improvisationer och formande av rytmer och melodier ger
tillfällen att pröva instrument, instrumentklanger samt anslags- och blåsteknik.
Metodiska anvisningar för instrumentalspel i klassen är i samtliga ovan
refererade texter relativt kortfattade i jämförelse med anvisningarna för sången.
För den och röstens användning med tonbildning och röstvård finns utförliga
anvisningar i grundskolans två första kursplaner medan sådana saknas i de
övriga.
I den skapande processen ges tillfällen att lära känna instrumenten närmare. I
skapandets experimenterande och prövande laborationer med instrumentens ljud
och klanger ges viss övning, framförallt allt i olika sätt att frambringa olika
sorters ljud och förändra ljudkvaliteter.
Instrumentala tekniker kan övas i den skapande processen, från det första
prövandet av idéer till redovisningen av det färdiga resultatet. Tillfällen till ett
mer metodiskt övande av instrumentala färdigheter kan knappast skapandet
erbjuda i de former som presenteras i de första läroplanerna.39

39

För sådant arbete och för mer specialiserad undervisning hänvisas förutom till skolans tillvalstimmar till
kommunala musikskolan med vilken skolan bör samarbeta (Lgr 62, s. 297). Så även i Lgr 69 med tillägg av
studieförbunden och skolans frivilliga undervisning (Lgr 69, s. 147). I Lgr 80 erbjuds skolans fria aktiviteter och
tillval tillsammans med förslagen om samverkan med musikskola och bildningsförbund som möjligheter för att
lära sig spela instrument.
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Skapandet kan ha betydelser för musicerandets instrumenttekniker, framförallt
som en introduktion till spel och sång för de elever som inte tidigare har sådana
erfarenheter sedan tidigare. För dem kan skapandet fungera som en
intresseväckande introduktion till instrumental- eller ensemblespel. Ofta betonas
lekfullhet och framställs de improvisatoriska inslagen som möjligheter till att
alla skall kunna delta. Kraven att ”spela rätt” tonas därmed ned, något som kan
ha avdramatiserat instrumentalspelet. För elever med större kunskaper i
instrumentalspel eller mer specialiserad undervisning, i eller utanför skolan, har
skapandet erbjudit möjligheter till ytterligare förkovran. Ett exempel finns i
tillvalsämnet konst där möjligheterna till skapande kan kombineras med
instrumentalspel som fördjupningsstudier (Lgr 69, s. 209). Ett annat finns i de
återkommande uppmaningarna i Lgr 62, Lgr 69 och i Lgr 80 att samverka med
den frivilliga musikundervisningen och de fria aktiviteterna. De nära relationerna
mellan skapande och musicerandet från och med Lgr 80 och fram till i dag, kan
sägas erbjuda större möjligheter till mer fördjupade instrumentalkunskaper.
Även skapandets relationer under samma tid till musicerande i former som i
högre grad ansluter till aktuell musik och kända musikformer, kan ge sådana
möjligheter.

3.5.5 Skapande för samspelsförmåga och ensemblevana
När resultatet av någon elevs skapande skall framföras är det den klassiska
ensemblens ideal som kommer till uttryck enligt grundskolans första kursplan.
Ett lyckat arrangemang kan instuderas och dirigeras av kompositören enligt Lgr
62 (s. 301). Repetitionsarbetet benämns instudering och leds av en dirigent.
Kompositören till arrangemanget står i singularis, det numerus som
kompositören traditionellt uttrycks med, även om den skapande
självverksamheten motiveras av dess möjligheter till samverkan och
grupparbete. Det ger erfarenheter av ensemble- och kompositionsarbete som
överensstämmer med den underförstådda repertoarens ideal i den estetiska
fostran. För de elever som valt musik i årskurs åtta och nio bör musicerandet
vara mer aktivt. Det kopplas samman med ”ett intensifierat aktivt lyssnande” och
utgör utgångspunkten för musikstudierna (Lgr 62, s. 306).
För musicerandet kan eleverna göra spelstämmor till sånger och komplettera
befintliga arrangemang med nya stämmor efter klassens resurser (Lgr 69, s. 147).
Erfarenheterna från gruppmusicerandet kommer från ensembler som enligt
kursplanen förslagsvis består av piano, gitarr, stavspel och rytminstrument för
såväl de lägre stadierna som för det högsta (ibid., s. 147). Sång och spel kan
under högstadiet stödjas av improviserade ackompanjemang (Suppl., s. 20).
Repertoaren utgörs till stor del av konstmusikens, men populärmusik som jazz
och popmusik kan också studeras. De ensembleerfarenheter som kommer från
fritidsmusicerandet kommenteras i kursplanen så här:
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Många ungdomar, särskilt de som tidigare inte spelat något instrument, blir
i tonåren hågade att på något sätt utöva musik praktiskt. Det är därför lätt
att intressera dem för instrument som har anknytning till den aktuella
tonårsmusiken. Det stora intresset för gitarrspel är sannolikt ett uttryck för
den glädje som vissång till eget ackompanjemang kan skänka. Många av
dem som börjar spela i tonåren når snabbt förvånande goda resultat, vilket
får tillskrivas den höga motivation dessa ungdomar känner för sitt
musicerande. Spontant skapade ensembler inom den aktuella tonårsstilen
kan ofta nå en betydande grad av personlig stil och skicklighet. (Suppl., s.
19)

Skillnader mellan fritidens musicerande och skolans märks nu också i
kursplanen. De ensembleerfarenheter som kan leda till så goda resultat kan
knappast uppnås inom skolans ramar om kursplanens skrivningar följs. Här
används popmusiken som ett lockbete för att intressera och motivera eleverna för
musikämnet och detta anvisar kanske för lärarna nya redskap, innehåll och
metoder för framgång i skolans instrumentalundervisning. Det skall dröja till 90talets kursplaner innan populärmusikaliska erfarenheter tydligt skrivs fram i
styrdokumenten, detta trots att musiklärarutbildningsreformen 1974 innebar en
breddning av musikaliska stilar även till sådan musik.
Skapande är ofta ett gruppskapande där hela ensemblen är involverad.
Gemensamma beslut om vad som skall spelas och hur, fattas ofta och bedöms
samtidigt i ensemblesituationen. Det är vanligt särskilt från och med Lgr 69, att
en komposition utarbetas och arrangeras gemensamt i orkestern efter
gruppmedlemmarnas förutsättningar. Det som vill uppnås i Lpo 94 framgår av
beskrivningarna för bedömningens inriktning. I musicerande är det ”såväl
utövandet i sig som elevens förmåga till samspel och kommunikation med andra
i musicerandet som utgör bedömningsgrunden” (Lpo 94, s. 59). Vid
betygsättningen av skapandet skall elevens förmåga ”att uttrycka egna
musikaliska tankar och idéer bedömas” (ibid., s. 59). Att vara lyhörd i samspel
med andra blir ett betygskriterium för betyget Väl godkänd (ibid., s. 59).
Elevernas förmåga och färdigheter att fungera och samspela i en orkester
integreras med de skapande arbetsformer som förespråkas i kursplanen.
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3.5.6 Skapande för samverkan och integration med andra konstarters
uttryck
Till de musikaliska färdigheterna kan höra att på olika sätt använda andra
konstnärliga gestaltningsformer. Skapandet är i musikämnets samtliga
kursplaner på olika sätt förbundet med andra konstnärliga uttryck än musik. De
som oftast nämns är rörelse som i texterna utvecklas mot dans. Även drama och
dramatiseringar som kan utvecklas mot teater ingår, liksom bildkonst och
litteratur i form av dikt och prosa eller andra texter. De är konstnärliga områden
som integreras i skapandet. Musik inspirerar till rörelse och rörelse är en aktivitet
som kan locka till musicerande, lyssnande och spel på instrument samt försök till
improvisation enligt Lgr 62. (s. 300). Sådan korsvis inspiration till skapande
finns också mellan musikaliskt skapande och bildskapande. Texters uttryck och
innehåll skall alltså omvandlas till musik eller tvärt om. Ett exempel är när en
visas text kan ”ge impulser till karaktäristiska mellanspel eller till ett
ackompanjemang, som understryker innehållet” (Lgr 62, s. 301) Sådana
omtolkningar blir i den efterföljande kursplanen föremål för ett allt större
intresse. I supplementet till läroplanen finns i anvisningarna till innehåll och
planering ett flertal exempel på hur musicerande och musikskapande integreras
och kombineras med att omtolka andra konstarters uttryck till musik. Utöver
ämnesområdena nämnda här ovan finns även förslag på inspirerande samverkan
där musik används för film, radiopjäser och reportage.
Texter i form av exempelvis dikt eller prosa, rörelser i form av dans eller
dramatiska framställningar och bilder av olika slag utgör underlag och
inspiration för eget skapande. De olika konstarterna tjänar som medel att låta
eleverna göra tolkningar och uttrycka upplevelser i något av medierna med
utgångspunkt från upplevelser och tolkningar i något annat medium.
Vid samverkan mellan rörelse och ljud–rytm behöver utgångspunkten inte
ensidigt vara ljudet–rytmen, utan rörelsen i sig själv kan ge upphov till
improvisationer eller gestaltande musikaliska enheter med olika ljudkällor
(exempelvis slaginstrument, stavspel, sträng- och blåsinstrument,
bandspelare eller kombinationer mellan konventionella instrument och nya
klangkällor). Det bör här vara möjligt för eleverna att med utgångspunkt i
rörelsen själva omgestalta till rytm–ljud den upplevelse som rörelsens
karaktär väcker. (Suppl., s. 47f)
Liksom eleverna med utgångspunkt i musik själva kan skapa i bild, rörelse
och ord, kan de omvänt få söka omtolka rörelser, symboler ur bild samt ord
till ljudsekvenser, som de själva åstadkommer med enkla medel. (Lgr 69, s.
208)

Det sista exemplet är hämtat från tillvalsämnet konst där sambanden mellan
konstformerna stod i fokus och där elevernas eget skapande inom de olika
områdena utgör väsentliga delar av aktiviteterna. Liknande exempel finns i
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supplementet för musik om teckning och musik (Lgr 69, s. 18), och om svenska
och musik (ibid., s. 22, 41).
Färdigheter att i musik uttrycka upplevelser och tankar som emanerar från annan
konst kan ha en inspirationsfunktion för skapandet precis som vilka händelser
eller andra upplevelser som helst. I den pedagogiska praktiken används
inspirationskällorna också så, men har i de formulerade syftena också funktionen
att eleverna skall lära sig se samband mellan olika konstnärliga yttringar. De
skall också upptäcka de konstarternas kommunikations- och uttrycksmöjligheter.
Relationer mellan exempelvis textens, bildens, filmens och dansens uttryck av
rytm och det musikaliska rytmiska framförandet hör till det som studeras och
omsätts i praktik i tillvalsämnet konst. När eleverna får erfarenheter av hur de
förenas och samverkar i samhälls- och kulturlivet får de integrerande
aktiviteterna funktioner av kulturorientering. Detta öppnar förmodligen också för
möjligheter att uppfatta de olika konstområdena som en möjlig enhet mer än som
enskilda delar av olika kulturuttryck. Samverkan mellan ämnesområdena finns
även i Lgr 80. Enligt den skall de yngsta eleverna skapa effekter och stämningar
med hjälp av ljud till dikt och prosa. Mellan- och högstadiets elever skall
improvisera, arrangera och ackompanjera sånger till dikt, dans och rörelse, samt
komponera egna melodier och skriva egna texter (Lgr 80, s. 110f). Också i de två
senaste kursplanerna föreslås samverkan mellan olika konstarter och
kombinationer mellan dem i skapande.
Verksamheter där musik integreras eller samverkar med andra konstarter är
exempelvis opera, operett, musical, happening, film, konstinstallationer, dagens
rockkonserter och rockvideor. Samverkan mellan de olika skolämnena har varit
en av förutsättningarna för sådan integration i skolan. I teckningsämnet finns
exempelvis förslag på sådan integration. Ett tidigt exempel i grundskolans
kursplaner på närheten till moderna konstuttryck finns i teckningsämnet. Lärare
kan där samarbeta över ämnesgränserna och göra ett ”allkonstprogram” med till
exempel musik, lyrik och konst i samverkan där även audiovisuella hjälpmedel
kan användas (Lgr 62, s. 310).
Liknande samverkansprojekt har förmodligen influerats till exempel av den
samtida experimentella teatern och filmen eller av de moderna avant-gardistiska
konst- och musikstilarna. Även rockmusikens förändrade framträdandeformer
där ljus, projicerade bilder och filmer, scenbyggen och dans får större betydelser
än tidigare kan ha bidragit till att bredda presentationsformerna av musik i
klassrummet. Lgr 69 innebär genombrottet för den kreativa musikpedagogik där
samverkan av detta slag föreslås ingå. Eleverna kan skapa ljudkonst med
konkreta ljud och använda ljudeffekter och instrument för att klangsätta lyrik,
prosa och bildkonstverk (Suppl., s. 22, 41). Närheten till aktuella
konstströmningar utanför skolan är tydlig. I Lpo 94 utökas gestaltningsformerna
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bild, rörelse, dans, text och drama med media. Det motiveras i Kp 2000 av att
dagens ungdomskulturer ofta integrerar musik med text och bild (s. 42). De
musikaliska färdigheterna skall förstås och komma till användning i nya former
av musikskapande med bild- och ljudproduktioner som exempelvis musikvideo
där digitala bild- och ljudplattformar används.

3.5.7 Skapande för gestaltning och uttryck
Musicerande i olika former och skapande i form av att komponera, arrangera
eller improvisera är sätt att gestalta något i musikalisk form med musikens
uttrycksmedel. Det kan vara exempelvis känslor (Lgr 62; Lgr 69; Lgr 80; Lpo
94), erfarenheter (Lgr 62; Lgr 69; Lgr 80), idéer (Lgr 80; Lpo 94), tankar (Lpo
94; Kp 2000), upplevelser (Lgr 62; Lgr 69) eller åsikter som i Lgr 80. 40 De skall
få gestalta detta i musik på ett personligt vis (Lgr 62, s. 293) och, som det står i
Lgr 69, med hjälp av sina färdigheter ”i bästa fall nå hög skicklighetsnivå och
förmåga att uttrycka sig själva” (s. 43). Kommunikations- och
uttrycksfärdigheter skall eleverna utveckla i musikämnet enligt Lgr 80 i
skapande aktiviteter där de kan gestalta och förmedla känslor, tankar och åsikter
i musikalisk form. I Lpo 94 är de kommunikativa, kreativa och estetiska
dimensionerna i musiken verktyg att uttrycka sig med, och musicerandet
beskrivs som ”intellektuella och konstnärliga redskap för att uttrycka sina
kunskaper” (Lpo 94, s. 58). Kvaliteter i det personliga uttrycket är, enligt Kp
2000, bedömningsunderlag för elevens skapande då de ”avser förmågan att
använda sig av musik som personligt uttrycksmedel” (s. 45).
Förmåga att gestalta och uttrycka något kräver också en förmåga att uppfatta och
på något sätt bearbeta intryck, upplevelser och känslor. Det innebär att skapandet
på så vis kan bli en redovisning av elevens, inte nödvändigtvis sanna och äkta,
inre liv och kanske mer än något skriftligt prov redovisa elevernas
musikkunskaper och förståelser av musik. Detta kan ske när eleverna exempelvis
erbjuds tillfällen att i kompositionsuppgifter musikaliskt ge uttryck för egna
tankar och idéer och uttrycka sig själva på olika sätt musikaliskt. När elever i den
skapande processen prövar sig fram, musicerar och framför musik, visar de
samtidigt upp sina instrumentala färdigheter och musikkunskaper. I samband
med att något uttrycks musikaliskt blir det också föremål för kamraters och
lärares värderingar, både musikaliskt och innehållsmässigt.
Det kan ske när eleverna arrangerar för en rytmorkester som skall beledsaga en
uppspelning av en folkvisa eller en poplåt. Eleverna skall här ta hänsyn till
exempelvis låtens textinnehåll och form, såsom i de föreslagna övningarna i 6040

Enligt förslaget till ny kursplan efter Lgr 69 skall eleverna också uttrycka och förmedla stämningar och
budskap (SÖ 1978, s. 184). I förslaget till tillvalsämnet ”Kommunikation” skall eleverna i någon konstnärlig
form även ge uttryck för konflikter, förutom av erfarenheter känslor och stämningar. (SÖ, 1978, s. 218).
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talets kursplaner. Det kan även ske när exempelvis en elev försöker hitta de rätta
tonerna och ett sätt att spela dem på för ett improviserat gitarrsolo i en rocklåt,
eller när kören övar sina inpass i en soul-låt. Skapandet och framförandet av
musik är av varandra starkt beroende och med varandra relaterade verksamheter.
Skapandet i klassrummet av exempelvis ett grafiskt partitur eller en ackordföljd
kan göras utan att några instrument eller röster är inblandade. Men skall det ges
musikalisk form och få någon mening måste dock musikaliska kunskaper och
färdigheter i form av spel eller sång tas i anspråk.
Undervisningen i musik avser också skapa förutsättningar för en personlig
upplevelse av musik. Skapandet bidrar enligt texterna med att ge
förutsättningarna för upplevelser genom elevernas förståelse av elementa och
deras musikaliska uttryck. Övningarna hör samman med den estetiska fostran
och den allmänna kulturorienteringen, det vill säga musikhistoria. Upplevelsen
relateras till förståelsen av musiken. Skolans uppgift är att ge de kunskaper och
färdigheter som kan hjälpa eleverna till medvetna musikaliska upplevelser.
Upplevelser av musik förs samman med skapande och egna uttryck i texterna.
Lgr 80 anger att eleverna i låg- och mellanstadiet skall uppleva puls, rytm,
dynamik och tempo i musicerandet, rytmskapandet och i textimprovisationerna
(s. 109). Sådana aktiviteter hör samman med det aktiva lyssnande som skall
fördjupa förståelsen och upplevelsen av musik och ge eleverna ett musikaliskt
”språk” (SOU 1992:94, s. 186; Lpo 94, s. 58). De skall dessutom uppöva
förmågan att reflektera över sina musikerfarenheter och upplevelser när de
musicerar, lyssnar eller skapar musik. Elevernas musikaliska upplevelser
relaterats till den musikaliska praktiken och till elevernas tolkning, reflektion,
analys, värdering och kritiska granskning även i Kp 2000. Utvecklingen av
hörförståelse är ett medel för kunskapsutveckling och musikupplevelse
(Skolverket, 2000, s. 34).
De färdigheter som ses som nödvändiga för en personlig upplevelse av musik
går att utveckla i skolan enligt kursplanetexterna. Skapandet i form av praktiskt
musikarbete kan därvid bidra till att träna förmågan till upplevelser genom att
tydliggöra de musikaliska elementen eller grundbegreppen i musicerandet.
Upplevelsen kopplas till musikförståelse som kombineras med reflektion och
analys. I kursplanerna för musik nämns elevernas förmåga till ”inlevelse”
sparsamt. Ordet finns i Lgr 62 som något som kan utvecklas i den estetiska
fostran. Det talas även om inlevelse i förslaget till ny kursplan efter Lgr 62.
Rörelse beskrivs där som en ”hjälp till inlevelse i musik och som uttrycksmedel
för musikalisk upplevelse” (SÖ, 1978, s. 183), detta trots att ordet har
musikaliska anknytningar till föredragsangivelser som con amore, med inlevelse,
eller with feeling, med känsla, inom populärmusiken.
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3.5.8 Skapande för musikalisk kommunikation
Kommunikationen mellan musikern, improvisatören eller kompositören och
instrumentet är ofta snabb. Det är en kommunikation som rör musikaliska
värderingar och som kan innebära att det som sjungs eller spelas förkastas eller
används, korrigeras och förändras. Det kan sägas vara en kommunikation i det
musikaliska sammanhanget där det kommuniceras med musik, i en
samspelssituation, i framträdanden, uppvisningar eller redovisningar som kan
inbegripa en kommunikation om musik och musikens innehåll.
I de musikaliska färdigheterna och förmågorna kan ingå att kommunicera om
musik, musikupplevelser, musikerfarenheter. I skapandet, under sång och spel,
förmedlas erfarenheter och upplevelser som kan diskuteras. I rytmorkestern kan
det till exempel röra instrumentgruppers relationer till varandra eller till det som
skall ackompanjeras. I ljudkompositionsuppgifter eller när eleverna tillsammans
gör egna låtar görs jämförelser med och värderingar av klanger och annan musik.
Förmågan till sådan kommunikation om musik avses öka i den skapande
verksamheten.
I den estetiska fostran bör de olika estetiska ämnena göra eleverna medvetna om
ämnenas karaktär av kommunikationsmedel enligt Lgr 62 och 69 (Lgr 62, s. 293;
Lgr 69, s. 148). Kommunikationen är till sin karaktär ofta enkelriktat
förmedlande. Det är den store kompositörens personliga uttryck som förmedlas
eller stämningen och skönheten i en folkvisa som skall förstås och upplevas.
Eleverna skall bringas att förstå att musik kommunicerar någons erfarenheter,
tankar och känslor genom att själva pröva att skapa musik. Sådan verksamhet
antas kunna underlätta deras musikförståelse och upplevelser av musik. För att ta
emot dessa uttryck är de egna musikaliska aktiviteterna, det vill säga det aktiva
lyssnandet, musicerandet och det egna skapandet, viktiga. Genom att eleverna
själva får skapa och ge uttryck för sitt inre, görs de medvetna om musikens
kommunikativa potenser och innehåll. Det egna skapandet syftar alltså till att ta
emot, förstå och uppleva konstyttringar, och att lära sig att förstå
kommunikationens innehåll. I Lgr 69 har innehållet i denna kommunikation
vidgats med införandet av en bredare repertoar. Kvaliteterna i den förändras då
musikaliska värden också föreslås diskuteras i klassrummet. Det ges även större
möjligheter till elevernas egen kommunikation med musik i deras eget skapande.
Kommunikationen är mindre enkelriktad än tidigare. Eleverna är i högre grad i
stånd att själva använda musiken som ett kommunikationsmedel och själva i
olika former skapa innehållet (Lgr 69, s. 148).
Denna kommunikationsförmåga ges kulturpolitiska syften i den följande
kursplanen där det ingår att kunna uttrycka sig musikaliskt, förmedla olika
budskap och uttrycka opinioner (Lgr 80, s. 26). Elevernas skapande får också
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tydligare funktioner i den pedagogiska verksamheten som uttryck för kunskaper
och erfarenheter i redovisningar av arbetsresultat inom skolans olika
arbetsområden. De konstnärliga uttrycksmedlen kan användas att göra stoffet i
skolans ämnen levande. Eleverna kommunicerar här sina egna kunskaper i olika
ämnen med hjälp av musik. Från och med Lgr 80 får skapandet en tydligare
funktion av att resultatet skall kommuniceras utanför klassrummet och skolan.
De tankar, känslor och åsikter som gestaltats i form av exempelvis
kompositioner skall nu också kunna förmedlas till närsamhället (Lgr 80, s. 111).
Framträdandet är inte en angelägenhet enbart för arbetsgruppen, klassen eller
skolan. Det blir nu plattformen för att kommunicera idéer och åsikter i ett vidare
sammanhang. Den formen av förmedling har i de tidigare kursplanerna tonats
ned. Visserligen föreslås att ett lyckat arrangemang gjort av någon elev skall
kunna framföras vid en klassfest eller ett föräldramöte (Lgr 62, s. 301) och att
sammanställningar av musik till ett musikprogram kan användas vid skolans
musikaftnar (Lgr 62, s. 451), men skapandet för den sortens mer offentliga
tillfällen betonas inte utförligare. Resultaten av elevernas musikskapande ”kan
prövas i kamratkretsen” enligt Lgr 69 (Suppl., s. 21). Även om redovisningen av
ett arbetsområde kan utformas som en liten föreställning dit intresserade inbjuds,
bör målet endast ”i enstaka undantagsfall vara att skapa en dylik föreställning”
(Suppl., s. 120, kursiv i original). Syftet med det skapande arbetet i tillvalsämnet
konst är inte heller att åstadkomma resultat som skall framföras inför en publik.
Det är samtalen i gruppen om de erfarenheter de fått av det skapande arbetet som
är det viktiga här (Lgr 69, s. 210). I 90-talets kursplan rör kommunikationen
”egna musikaliska tankar och känslor” (Lpo 94, s. 57), och den innefattar även
framträdanden med musik. Här blir kvaliteter i kommunikationen och
framträdandet ett betygskriterium för betyget Väl godkänt (Lpo 94, s. 59). Även
om framträdandet är nedtonat i den reviderade kursplanen, Kp 2000, är tankarna
om gestaltning, förmedling och kommunikation tydliga. Den musikaliska
kommunikationen föreslås här kunna ske globalt med hjälp av IT (Kp 2000, s.
42ff).
Kommunikationen sker även genom att de två senaste kursplanerna i hög grad
beaktar och utgår från dagens kulturutbud. Förmåga till kreativt skapande och
intresse för att delta i samhällets kulturutbud är mål enligt läroplanen (Lpo 94, s.
12). Kunskap finns att hämta dels i kulturarvet, dels ”i den nya musik som växer
fram i takt med medieteknikens, informationssamhällets och kulturlivets
utveckling” (Lpo 94, s. 58). Musikens och ungdomskulturernas betydelser för
elevernas erfarenheter och identiteter är en förutsättning för musicerandet och
skapandet även i Kp 2000 (Lpo 94, s. 57; Kp 2000, s.42).
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3.5.9 Skapande för komposition, improvisation, arrangering och
bearbetning.
Orden ”komposition” eller ”kompositör” används inte i texterna från 40-talets
slut och 50-talet. Eleverna improviserar och gör arrangemang, de hittar på, finner
på små melodier och rytmer, försöker hitta på, de föreslår arrangemang och gör
försök till improvisation. De unga elevernas musikaliska påhitt ses förmodligen
som en form av övningar med andra syften än att framsälla ett färdigt
musikstycke eller ett fungerande arrangemang. Elevernas ”försök” att göra
rytmer och melodier kan också indikera en ambitionsnivå för läraren. Eleverna
skall inte i första hand lära sig att komponera eller improvisera, utan snarare
pröva att uttrycka sig musikaliskt. Skrivningarna fungerar samtidigt som en
avdramatisering av de möjligen mer uppfordrande begreppen ”komposition” och
musikalisk ”improvisation”.
Det är svårt att avgöra huruvida ”finna på små enkla melodier och rytmer” i T o
h (T o h 51, s. 52; T o h 55, s. 86) och ”bildande av enkla melodier och rytmer” i
U 55 (s. 132f), avser komposition i betydelsen göra en låt, att arrangera eller
improvisera. Begreppen definieras inte heller närmare i 1947 års musikutredning
där improvisation och uppfinnandet av små melodier ingår. En nyhet här är att
eleverna kan föreslå arrangemang för rytmorkester (SOU 1954:2).41 Förslagen
till fortsatta melodiska och rytmiska improvisationer i de högre årskurserna talar
för en avsedd progression i lärandet (T o h 55, s. 86; U 55 s. 133; SOU 1954:2, s.
409ff). Elevernas färdigheter att improvisera och föreslå arrangemang avses öka
med stigande ålder, men någon klart uttalad avsikt att de skall lära sig
komponera, improvisera eller arrangera finns inte.
Skapande har i grundskolans kursplaner syftet att uppöva elevernas musikaliska
färdigheter och förmåga att själva göra musik i form av improvisationer,
kompositioner och arrangemang. De två första aktiviteterna återfinns i samtliga
kursplaner för grundskolans undervisning, under olika benämningar, medan
arrangemang inte finns nämnt i Lpo 94 eller Kp 2000. Improvisation,
komposition och arrangering kan ses som delar av en helhet och i praktiken ingå
i varandra. Gränserna mellan dem är inte helt klara. Komposition innehåller
exempelvis inslag av arrangering och improvisation, improviserade verk kan
betraktas och behandlas som kompositioner, och arrangering kan förutsätta såväl
kompositoriska som improvisatoriska inslag. Det finns i kursplanetexterna såväl
åtskillnader mellan begreppen som begreppsmässiga glidningar mellan dem. En
improvisation kan som exempel på det senare avse bearbetningar och
arrangemang (Lgr 62, s. 301). Det kan också ibland vara svårt att avgöra om
uttryck som ”uppfinna små melodier” (SOU 1954, s. 407) eller forma ”ett
41

I studieplanen för högstadiet (Petersson, 1953) finns också förslag på användande rytmorkester i låg- och
mellanstadieklassernas spel (s. 29).
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musikaliskt förlopp” (Lgr 62, s. 301; Lgr 69, s. 148) avser komposition,
arrangering eller improvisation. På samma sätt framgår det inte heller tydligt
huruvida arrangering, som inte nämns i de två senaste kursplanerna, underförstått
ingår i att skapa musik och musicera.
Den som gjort ett lyckat arrangemang för rytm eller melodiinstrument benämns i
Lgr 62 ”kompositören” med citattecken (s. 301). Vi skall minnas att i Lgr 62
avser skapande i första hand eleverna i lågstadiet och kan ses som en
intresseväckande eller intressebevarande grundkurs i att uttrycka sig med musik.
Ändå är det här ordet som ”komposition” nämns första gången i musikämnets
styrdokument. Som ett exempel på en aktivitet i förslagen till kursplanering för
mellanstadiet kan eleverna i klassen tillsammans komponera en klassvisa (Lgr
62, s. 451). I kursplaneförslaget till det nya tillvalsämnet konst ingår ”försök till
komposition” (SÖ, 1967, s. 120). Aktiviteten relateras där till musicerande och
till de nya experimentella gestaltningar av ljud som lanseras i den kommande
kursplanen.
I Lgr 69 står benämningen komposition huvudsakligen för uppgifterna och
resultaten i ljudskapandet. Eleverna föreslås exempelvis göra ljudkompositioner
med hjälp av djurläten köksredskap, brussång eller ljudbearbetningar med hjälp
av bandspelare (Suppl., s. 17, 40, 42, 98, 108, 128). Begreppet komposition kan
också här förstås mot bakgrund av anknytningen till seriös konstmusik som görs
och som inspirerat aktiviteterna. I den samtida konstmusiken fanns också ett
intresse av att ifrågasätta traditionella konst- och musikbegrepp. Det finns
förmodligen även ett samband med komposition som nedskriven musik, alltså att
komponerandet innebär notskrivande. De grafiska partituren och ikonografiska
noteringarna inkluderar olika sorters notering. Möjligen har en åtskillnad gjorts
mot mer gehörsbaserad komposition även om avgränsningarna inte är klara.
Visor och musik med populärmusikalisk anknytning ”görs”, men kan också
komponeras. Elever gör exempelvis moll-visor (Suppl., s. 104), små
kompositioner (ibid., s. 115), melodier (Lgr 80, s. 109) och musik (Lpo 94, s.
59). Eleverna bör uppmuntras att försöka att dikta och ”tonsätta” och kan också
om de har intresse och förutsättningar, göra arrangemang och komponera
(Suppl., s. 21). Denna form av komposition kan ha inspirerats av samtidens
intresse för vissång och anknyter även till tidigare kursplaners förslag att göra
egna visor med anknytning till folkmusik.
Förminskande bestämningar av elevernas skapande arbeten är mindre vanliga i
Lgr 69. Elevernas ”försök” är här inte på samma sätt en kvalitativ nivågräns.
Ordet har snarare betydelser från det experimenterande och prövande arbetssätt
som ingår i de kompositionsuppgifter som skall leda fram till ett resultat i form
av ljudkompositioner, ljudkonstverk eller liknande. I Lgr 80 saknas dessa
diminutiver och omskrivningar helt. Här skall eleverna komponera egna
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melodier, improvisera och arrangera, göra ljudkompositioner och improvisera
ackompanjemang. På lågstadiet skall de göra melodier och skapa effekter och
stämningar (Lgr 80, s. 110f).
I förslagen till kursplan inför Lpo 94 är målen för årskurs nio att eleven skall ha
”grundläggande kunskaper och färdigheter i ljud- och musikskapande,
improvisation och enkel kompositionsteknik”. De skall även ha ”grundläggande
kunskaper och färdigheter i att laborera kreativt med musikens olika
byggstenar”, (SOU 1992:94, s. 189). I den beslutade kursplanen har dessa krav
tonats ned. Enligt strävansmålen skall eleverna ”kunna omsätta sina musikaliska
grundkunskaper i enkla former av eget skapande” (Lpo 94, s. 59) och i målen för
årskurs nio inkluderas enkla former av improvisation. Att eleven hittar former
och uttryck för sina idéer och tankar kan innebära att eleven ”gör en musik- eller
ljudkomposition eller improviserar över något musikaliskt tema” (Lpo 94, s. 59).
Ljudkompositionerna från Lgr 69 finns med i kursplanerna som
rekommenderade resultat av elevernas skapande under mer än 30 år. Den
specificerade rekommendationen finns inte med i den följande kursplanen. Enda
gången ordet komposition nämns i Kp 2000 är i samband med de möjligheter
som IT ger för elevernas eget skapande. Skapandet exemplifieras med att elever
utan instrumentala färdigheter självständigt kan göra en komposition med hjälp
av en dator (Kp 2000, s. 44). Improvisation finns med som mål för årskurs nio
där eleverna skall kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i
skapande och improvisation för att gestalta tankar och idéer (Kp 2000, s. 44).
Det finns en ambivalens mellan å ena sidan en föreställning om att alla elever
kan komponera och improvisera, och å andra sidan föreställningar om att sådant
arbete kräver särskilda förutsättningar som delvis utelämnar de elever som inte
besitter dem. Skolkommissionen menar att elevernas färdigheter i musik kan
hänföras till deras övning, men att framgångarna till stor del beror på deras
medfödda begåvning. Detta förhållande är dock inte något som hindrar att alla
barn kan delta i musikaktiviteterna eftersom många barn upplever glädje av att
musicera (SOU 1948:27, s. 181). Inte endast elevernas egna intressen utgör en
grund för individualiseringen av undervisningen. Behovet av att erbjuda flera
möjligheter till olika aktiviteter i ämnet motiveras även av elevernas olika
fallenhet. Detta framkommer tydligt i studieplanen för enhetsskolans
högstadium. Där förordas en differentiering av uppgifter efter elevernas olika
fallenhet för exempelvis text, klang och rytm. De skapande aktiviteterna
versskrivande, ackompanjemang och dirigering är lämpliga för dessa elever.
Även sammanställningar av program och sångspel rekommenderas (Petersson
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1953, s. 36). Denna specificerade breddning i form av ett ökat utbud av
aktivitetsförslag för skapandet kvarstår i grundskolans kursplaner.42
Här utgår skapandet från en syn på barnen där de redan före skoltiden anses
besitta en ursprunglig skaparglädje och ha spontana uttrycksbehov. En metodik
som tar hänsyn till barnens tidigare erfarenheter av sång och musik förordas med
syftet att skapa ett gemensamt utgångsläge för musicerandet under de första
skolåren (Lgr 62, s. 294–297). Skillnader i barnens anlag gör dock att det finns
behov av andra skapande uppgifter. I Lgr 62 rekommenderas olika former av
dramatisering och musikalisk teater för att ”aktivera även andra elever än de
primärt sång- och spelbegåvade” (Lgr 69, s. 148). För högstadiet används
åtskillnaden mellan olika begåvningar i rekommendationerna. Där sägs:
Om klassen väljer att förbereda ett Bellmansprogram, kan sångbegåvade,
målbrottsfria elever studera in valfria visor, medan andra kan göra en
bandsammanställning från Bellmansskivor av några olikartade melodier och
med hjälp av uppgifter i tillgänglig facklitteratur förse sångerna med
kommentarer. (Lgr 62, s. 305)

När skapandet i den följande läroplanen uttalat omfattar alla elever upp till och
med årskurs nio ställs större krav på diversifiering av aktivitetsinnehållet. En
tydligare uppdelning mellan allas möjligheter till deltagande sker när elevernas
intressen och förutsättningar blir en grund för deras val av aktiviteter. Det sägs i
Lgr 69:s supplement att de elever som har ”intresse och förutsättningar
stimuleras till arrangemang och eventuellt även kompositioner, instrumentala
och vokala” (Suppl., s. 21). Elevernas lust och vilja att komponera och göra
arrangemang kan sporras av läraren om eleverna har de nödvändiga
förutsättningarna för sådant arbete. Vilka dessa förutsättningar är framgår inte av
texten, men kan avse deras sång- och spelbegåvning. Saknas den kan det vara
skäl att låta de eleverna ägna sig åt andra skapande aktiviteter och i stället
aktivera dem med dramatiseringar och teater (Lgr 69, s. 148, Suppl., s. 22).
Deras lust och förutsättningar utgör grunden för deras skapande och för ett lyckat
resultat i musikundervisningen. Från Lgr 80 skall alla elever oavsett stadium
kunna delta i att göra egna melodier och texter, improvisera, arrangera och
komponera. Särskilda rekommendationer angående aktiviteter för de elever som
tidigare på olika sätt klassificerades som mindre musikaliskt begåvade saknas. I
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Åtskillnader i rekommendationer för olika aktiviteter lämpliga för skilda begåvningar finns även i förslagen till
lärarutbildningen från 1947 års musikutredning. Där föreslås att ”För de i musik helt obegåvade
mellanskollärarna bör ämnesbyte med bättre lottade kollegor ordnas” (SOU 1954:2, s. 374). 1966 års
musikutbildningskommitté för in miljöns betydelse för utveckling och intressen. ”Mellan personligt musikval och
individuell musikalisk begåvning råder sannolikt ett nära samband. En högt utvecklad förmåga att uppfatta,
minnas, t. ex. ett melodiskt förlopp, öppnar den vidare horisonten. Ett svagt melodiminne begränsar. På lång sikt
torde miljön vara av betydelse för den enskildes inriktning och musikval, i första hand uppväxtårens miljö.”
(SOU 1968:15 s. 18). Inför 90-talets läroplan menar läroplanskommittén att ”Musikalisk begåvning anses numera
vara en medfödd och högst utvecklingsbar förmåga hos varje individ” (SOU:1992:94, s. 405).
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Lpo 94 återkommer de enkla improvisationerna och enkla formerna av eget
skapande i beskrivningarna av målen för ämnet. Improvisation liksom musikoch ljudkomposition ges som exempel på musikkunskaper (s. 58f). I Kp 2000
nämns komposition bland målen att sträva mot och improvisation som ett mål
för det nionde skolåret (s. 43f). Här kan även elever som inte behärskar
instrument arbeta med att komponera med hjälp av IT.
Improvisation definieras i grundskolans två första kursplaner som att ”oförberett
åstadkomma ett musikaliskt förlopp, vilket inte behöver innebära nyskapande.
Snarare avses – i synnerhet i början – en bearbetning” (Lgr 62, s. 301; Lgr 69, s.
148). Bearbetningen innebär variation av ett givet, tidigare inövat material som i
Lgr 62 förklaras med ett ”ett arrangemang av ett förefintligt material” (Lgr 62, s.
301).43 I kursplanen föreslås tillfällen under lektionerna där eleverna kan öva att
improvisera i samband med sång och spel. Metodiska råd för skapandet ges om
betydelsen av redan inlärda musikaliska gestalter i form av rytmer och melodier
som kan varieras och bearbetas. Även råd om en progression från det enkla till
det mer sammansatta skrivs ut. Några få toner och ett begränsat förråd av rytmer
utgör i början de ramar som senare kan vidgas. Individens inneboende förmågor
och personliga dispositioner ses både som förutsättningar för framgång med
improviserandet och som något som uppövas i aktiviteten. Sådana dispositioner
kan vara att kunna hitta på, experimentera och pröva, och detta relateras till
spontanitet, fantasi, kreativitet och föreställningsförmåga. Att öva improvisation
innebär att öva sig att spontant och oförberett åstadkomma ett musikaliskt
uttryck. I skapandet och improvisationen finns båda dessa tyngdpunkter riktade
mot musiken och mot individens färdigheter och förmågor.
Eftersom skapandet i Lgr 69 omfattar hela högstadiet finns, i alla fall i
kursplanens teori, förutsättningarna för att driva dessa övningar längre. Texten
stannar vid ett pentatoniskt tonförråd (Suppl., s. 20). Användningen av
pentatoniska skalor ger dock förutsättningar för mer idiomatiska improvisationer
i jazz-, blues- och rockstilar. Samtidigt vidgas möjligheterna till improvisationer
och friare användning av ton- och rytmmaterial med bejakandet av den moderna
konstmusikens ideal. I Lgr 69 ingår improvisationer också i prövandet och
sammanställandet av klanger. En utvidgning av uttryck och nya betoningar av
dem sker här även i samband med improvisation. Melodisk och rytmisk
improvisation är i de tidiga kursplanerna centrala former av aktiviteten även om
klang och andra uttryck prövas. Sådana improvisationer förekommer exempelvis
i samband med ackompanjemang av visor där uttrycken skall relateras till en
43

Lena Vesterlund (2001) använder i sin avhandling ordet ”bearbeta” som ett samlingsbegrepp för aktiviteterna
att beskriva, arrangera, transkribera och instrumentera. Begreppet, visar hon, är mångtydigt och svårbestämbart
och avser olika musikaliska företeelser med olika betydelser och användning i olika kontexter. Hon nämner i sina
exempel även att orden transkription, revision, parafrasering, omarbetning, omgestaltning används med skilda
betydelser.
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visans karaktär och text. Intresset för klangen som sådan utvidgar de
pedagogiska möjligheterna och bryter samtidigt med tidigare estetiska ideal för
skapande. Aktiviteterna i Lgr 80, att ”improvisera i rörelse och rytm” och att
”improvisera ackompanjemang på olika melodi-, ackord-, och rytminstrument”
för högstadiet förklaras inte närmare (Lgr 80, s. 111). Utförandet av de
ljudkompositioner som föreslås i musicerandet erbjuder former av friare
melodiska, rytmiska och klangliga improvisationer.
Eleverna skall redan i lågstadiet göra arrangemang för rytm- eller
melodiinstrument (Lgr 62, s. 301). Sådana arrangemang föreslås även i Lgr 69
och Lgr 80. För de lägre stadierna föreslås de göras i form av introduktioner,
mellanspel eller som ackompanjemang, vanligen i form av så kallad
rytmorkester. Enligt Lgr 69 kan eleverna göra spelstämmor till sånger och
komplettera befintliga spelsatser med nya stämmor, det vill säga göra olika
former av egna arrangemang. Arrangemangen föreslås i Lgr 69 och Lgr 80 göras
i samband med ackompanjemang av visor, rytmorkesterspel eller i samband med
ljudkompositioner. I utredningen Skola för bildning är arrangering angivet som
ett exempel på musikkunskap tillsammans med notskrivning, gehörsträning,
harmonisering, partiturläsning och kroppskännedom (SOU 1992:94, s. 412).
Under musikskapande nämns att ”bygga musik”, en aktivitet som exemplifieras
med ”ljud och musikskapande, improvisationsteknik, kompositionsteknik, fria
rörelser och dans” (ibid., s. 412).

3.5.10 Sammanfattning
Skapandet kan beskrivas som en intresseväckande och aktiverande arbetsform
där elevernas förslag och försök att göra egna melodier och rytmer avser att
befästa grundläggande musikkunskaper. Sången och i ökande grad också spelet
på enkla instrument hör till de kunskaperna, liksom kunskaper om musikens
elementära begrepp. Kunskaper om musikens elementa, grundbegrepp,
byggstenar eller centrala begrepp, utgör såväl redskap för skapandet som resultat
och mål för det. Skapandet och musicerandet kan sägas utgöra en musikalisk
praktik som balanserar eller kompletterar mer teoretiska läs- och skrivövningar.
Vad som redovisas som grundläggande begrepp och det som undervisningen
skall ge eleverna förtrogenhet med, skiftar något över tid. Ofta utgår skapande
övningar från puls, takt och rytm, tonhöjd, melodi, tempo, dynamik och
samklang. Ljud, klang och klangfärg utgör det viktigaste materialet för
ljudkompositionerna i Lgr 69, och sound, agogik och metrik nämns i Lpo 94
eller Kp 2000.
Kännedom om noter och notläsningsförmåga beskrivs som grundläggande
kunskaper
i
musikundervisningen.
I
kursplanerna
balanseras
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undervisningstraditioner där antingen noterna eller mer gehörsmässiga
traditioner väger tyngst. Från Lgr 62 fram till dagens kursplaner har den sist
nämnda traditionen i dag får något större betydelse medan den förra minskat i
betydelse. Noter som underlag för musicerande och skapande ersätts idag i större
utsträckning med ackordsymboler och tabulaturer, som möjligen kan erbjuda
tillfällen till mer improvisatoriskt spel inom dess ramar. I den kreativa
musikpedagogikens skapande som lanseras i Lgr 69, spelar grafiska partitur en
stor roll som ett led i elevernas kompositoriska processer. Benämningen
”musikaliska symboler” används bland annat i Lgr 69, och i Lgr 80 blir det
vidare begrepp som används ”visuella symboler”. Dessa benämningar öppnar
tillsammans med musikens ”skriftspråk” i Kp 2000 för en mångfald möjligheter.
Skapande och lyssnande i samband med musicerande har ändrat innehåll från
50-talets T o h och grundskolans Lgr 62. Den nära anknytningen till den
vägledda estetiska fostrans klangideal och sambanden med formstudier ersätts
med ett lyssnande där experiment med ljud och analyser av dem förordas.
Samtidigt öppnas för ett skapande där samtida populärmusik blir ett möjligt
innehåll. Lyssnandet i samband med skapandet kommer i större utsträckning att
anknyta till många elevers vardagserfarenheter av musik.
Det möjliga instrumentariet för musicerande och skapande har utökats och
förändrats väsentligt. De enkla rytminstrumenten, klang- och klockspelen
kompletteras med melodi- och ackordinstrument och senare poporkestrarnas
instrumentuppsättningar. Akustiska gitarrer föreslås exempelvis kunna
inkluderas för klassrumsmusicerandet i Lgr 69. I ljudskapandet utvidgas ett
möjligt instrumentarium och vilka föremål som helst kan användas som
instrument. Bandspelaren görs tillsammans med apparatur för ljudbearbetning
till instrument för elevernas skapande. Att trumset, el-gitarrer och el-bas blir
möjliga alternativ eller komplement till rytminstrument, akustiska gitarrer och
kontrabas under 70-talet märks inte i läroplanerna. Inte heller övergången från
orgelharmoniet till piano, el-orgel, el-pianon eller digitala klaviaturinstrument.
Enligt Lgr 80 och de följande kursplanerna specificeras inte instrumentariet
närmare än att eleverna skall använda melodi- rytm- och ackordinstrument.
Datorer, digitala och elektroakustiska instrument förordas från och med Lpo 94.
Anvisningar för instrumentens handhavande och för skapandets och
musicerandets metodik ges i 50- och 60-talens texter. Det gäller musicerande och
skapande med rytmorkesterns instrument och ljudredskapen som föreslås fram
till och med Lgr 69. Den kreativa musikundervisningens skapande inbjuder även
till ett avdramatiserande av de svårigheter som skapandet av musik och
musicerandet kan vara förknippat med.
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De elever som inte spelar några instrument utanför ordinarie musiklektionerna
får under musiklektionerna möjligheter att lära känna olika instrument och får
delta i ett gemensamt musicerande. Elevernas skapande kommer att utgå från de
enklare instrumenten inom ramarna för de övningar som ges i samband med
sång- och gehörsträning och lyssnande. De enkla former av skapande som
föreslås i Lgr 62 präglas av den estetiska fostrans mål och av de begränsningar i
ensemblespelet som förordas. Det är rytmorkestern och de arrangemang eleverna
kan göra där som är det viktigare området för skapandet med instrument. I Lgr
69 och Lgr 80 är ljudskapandets gruppaktiviteter utformade så att flertalet elever
kan delta oavsett tidigare instrumentala och musikaliska erfarenheter och
kunskaper. Komponerande, repeterande och utförande av grafiska partitur ger
erfarenheter av olika slag av ensemblespel och samverkan där musicerande och
musik ingår.
Skapande har ingått tillsammans med aktiviteter som formats av önskemål om
ämnes- och momentsamverkan och en strävan efter samverkan eller integration
med andra konstuttryck. I samtliga läroplaner finns förslag att i
musikundervisningen använda andra uttryck än musikens. Rörelse, dans,
dramatisering, bilder och texter av olika slag föreslås ingå i musikämnets
skapande. Det ökar mångfalden av möjliga konstnärliga uttryck i undervisningen
och sådan samverkan erbjuder möjligheter till anpassningar efter elevernas
intressen och färdigheter. Förslagen visar på samband mellan olika konstnärliga
uttryck och tecknar en bild av musiken som en del av ett större konstområde. I
Lgr 69 konkretiseras sådana ämnessamverkande och integrerande inslag i de
skapande aktiviteterna med mer eller mindre explicita hänvisningar till
samtidens kulturyttringar. Idéer från experimentell film och
teater, det radikala ifrågasättandet av konstbegreppet i musik och bildkonst
anpassas och införlivas i förslagen till klassrumspraktik. I sekelskiftets
kursplaner inkluderas även populärkulturernas uttrycksformer och redskap.
I skapandet skall något gestaltas, uttryckas och förmedlas i musikalisk form. Det
gäller exempelvis känslor, erfarenheter, upplevelser, idéer, kunskaper,
stämningar, tankar och åsikter. I gestaltningen finns flera syften som rör
individens musikaliska utveckling. Några är att i gestaltandet få bearbeta intryck,
upplevelser och känslor. I förlängningen avser övningarna att fördjupa elevernas
musikupplevelser, träna deras förmåga att uppfatta musik, fördjupa deras
musikförståelse och deras förståelse av konstnärliga uttryck. Samtidigt får de
möjligheter att tillsammans med andra reflektera över, diskutera, tolka och
analysera sina egna upplevelser och ställningstaganden. Gestaltandet avser också
att i skapandet utveckla elevernas uttrycks- och kommunikationsförmåga.
I den kreativa musikpedagogiken från och med Lgr 69 utgår kommunikationen
mer från elevernas egna idéer. I kursplanen och supplementet framhålls
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möjligheterna för eleverna att själva göra kompositioner, egna låtar och texter.
Från Lgr 80 ingår skapandet i de kulturpolitiska syftena som skall aktivera och
ge förutsättningar för egna uttryck. Kretsen för kommunikationen vidgas till
närsamhället för att i de senare läroplanerna avse en vidgad, global
kommunikation.
Orden komposition, improvisation, arrangering och bearbetning kan avse enklare
övningar där eleverna ger förslag till eller hittar på rytmer eller melodier. Orden
kan även avse att eleverna komponerar en klassvisa, improviserar över en
tonföljd, arrangerar ett mellanspel till en sång och bearbetar ett givet förslag till
exempelvis ett ackompanjemang. Oavsett innebörden förespråkas aktiviteterna
huvudsakligen ske i form av grupparbeten. Med hänvisningar till elevernas
anlag, begåvning, fallenhet, förutsättningar eller intressen ges, med breddningen
av aktivitetsinnehåll i skapandet, goda möjligheter till individanpassning i
undervisningen. Den åtskillnad som görs mellan de begåvade och de utan
fallenhet representerar en syn på eleverna som att endast några kan respektive
alla kan. Som skapande beskrivs ges en öppning från en hållning där endast
några elever kan delta mot en syn på att alla kan vara aktiva i skapande.

3.6 Summering och reflektion
Motiven för skapandet riktas i hög grad mot elevernas inre liv och
välbefinnande. För detta blir skapandet som en så kallad självverksamhet ett
verksamt redskap. I denna kan eleverna själva ta initiativ och komma med
förslag och pröva dem i klassen eller i mindre grupper. De aktiveras med målet
att förstå och uppfatta musik i enlighet med den estetiska fostrans strävanden. I
skolans omsorg om eleverna är skapande verksamheter redskap för målen att
forma en harmonisk, ”hel” människa. Det framställs som en del av den vågskål
som balanserar dikotomier som teori och praktik, aktivitet–passivitet, tanke–
kropp, känsla–intellekt och tvång–frihet. I skapandet finns möjligheter till
frigörelse och utlopp för skaparlust och fantasi som kan tas till vara när eleverna
får möjligheter att uttrycka sig fritt. Skapandet förutsätter elevaktivitet, och
involverar såväl kroppsliga som intellektuella, kognitiva aktiviteter. Den
omvårdnad och omsorg som ägnas elevens inre liv och känslor motiverar
skapandet och styr en del av målen för de skapande aktiviteterna i skolan. Synen
på barnen som aktiva och skapande med behov att själva få uttrycka sig, och
idén om den harmoniska människan samt intresset för barnens inre liv, förs
vidare i grundskolans utredningar och läroplaner.
Antaganden om barnet som en i grunden skapande varelse med naturligt
inneboende aktivitetsbehov och skapardrifter, samt en naturlig verksamhetslust i
musik motiverar skapandet. Musikaliska aktiviteter, som drivs av elevernas
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inneboende fantasi, initiativkraft och känslor, skall stimulera, frigöra och
utveckla deras vilja till musikaliska uttryck. Läraren är den som med de rätta
insatserna skall leda barnen i denna utveckling och ge möjligheter att själva i
klassrummet få komma till tals genom egna musikaliska uttryck. Ansvaret för
detta delas senare med eleverna som med tiden ges allt större friheter att påverka
arbetet i mindre elevgrupper med allt större eget ansvar för delar av
verksamheten. Former för självverksamhet, skapande arbete i mindre grupper,
tematiska arbeten och moment och ämnesintegrerande verksamheter återkommer
i grundskolans musikundervisning och skapande. Skapandet bidrar till formandet
av eleverna som individer inom ramarna för den estetiska fostran, omsorgen om
eleverna och deras självaktivitet.
Synen på musikämnet och musikskapandet som kraftfulla redskap för individens
förkovran inom skilda kunskapsområden och för utveckling av personliga
karaktärsegenskaper motiverar också aktiviteterna. Flera av övningarna har
uttalade mål att på olika sätt frigöra och öka elevernas känslighet för musikens
emotionella värden. Barnens behov av att få uttrycka sig på olika sätt ges
”utlopp” i skapandet. Skapandet får på så sätt terapeutiska funktioner och ingår i
skolans program för barnets harmoniska utveckling. Det har sin grund i den
spontanitet och fantasi som kännetecknar barn och som de har en intuitiv vilja
och behov att uttrycka. I skapandet ges möjligheter att ytterligare stimulera,
frigöra och utveckla deras behov av aktiviteter, fantasi och uttrycksvilja. Detta
motiveras med omsorgen om elevens ”hela person” och involverar följdenligt
också utveckling av deras emotionella liv.
I styrdokumenten beskrivs skapandet dels i generella termer som kreativa
handlingar som avser alla skolans ämnen, dels som en mer eller mindre
ämnesspecificerad företeelse. I de generella beskrivningarna framställs
skapandet som en särskild individuell förmåga, möjlig att utveckla inom skolans
alla ämnen. Det kan ske med hjälp av olika pedagogiska insatser relaterade till de
skilda ämnenas speciella förutsättningar. Dessa insatser skall möjliggöra
elevernas egna aktiviteter på olika nivåer. Det innebär att de skall ges tillfällen
att handla självständigt. De skall ges möjligheter att fritt uttrycka sina egna
upplevelser och erfarenheter. De skall också kunna göra egna val, föreslå
handlingar, ta egna initiativ och pröva, jämföra och värdera resultaten av dem. I
självverksamheten formas, i betydelsen skapas, ett handlingsutrymme för att
uttrycka och förverkliga egna tankar och idéer. När de gör det utför de, som det
står i Lgr 62 och 69, ett skapande arbete. Detta ligger i linje med vad
skolkommissionen avsåg med begreppet skapande, och det utgör i sitt
sammanhang ett alternativ till den så kallade förmedlingspedagogiken. Samtidigt
fungerar skapandet i denna betydelse som en del av en vägvisning för hur skolan
kan modifiera eller ersätta och lämna en sådan huvudsakligen förmedlande
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pedagogik och ersätta den med en skapande undervisning där eleven engageras
och aktiveras med egna uttryck.
Kunskaper förmedlas således också via elevens eget skapande arbete, inte
uteslutande från läraren eller läroboken till eleverna, utan eleverna görs i
skapandet aktivt delaktiga i produktionen av dem. Elevernas kunskaper grundas i
och kommer, uttryckt på ett annat sätt, ”inifrån” dem själva. I Lgr 80 skall
undervisningen inte bara ta upp ”yttre förhållanden och formella ting”, utan
måste också ”sträva efter att nå ’insidan’ i varje skeende” (Lgr 80, s. 32). Här
föreslås att konstnärer och representanter för organisationer inbjuds att medverka
i skolans arbete med presentationer av sina arbeten. I kursplanen beskrivs också
kunskapsinhämtandet som en skapande process. I Läroplanskommitténs
betänkande inför Lpo 94 diskuteras tillägnelse av kunskap som ett elevernas eget
aktiva kunskapande.
Skapandets effekter berör elevens inre liv, hennes egenskaper, kunskaper och
färdigheter. Det avser att utveckla de individuella förutsättningar som barnet ”av
naturen” bär med sig. Det avser också att utveckla de kunskaper, färdigheter och
förmågor som hör samman med synen på människa som en i grunden social
varelse. Skapandet utformas till ett verkningsfullt medel där individen kan spegla
sina kunskaper, tankar och känslor i sociala sammanhang. Det intresse för
musikaliskt skapande, som i musiken fokuserat individen som kompositör eller
musiker, vidgas i skolans skapande aktiviteter till att omfatta de enskilda
eleverna i det kollektiv som skolklassen utgör. Här kan den enskilde eleven i
skapandet förberedas för samhällets kollektiv. Skapandet här görs till ett
kollektivt intresse där gruppen snarare än den enskilde individen är av avgörande
betydelse. Individens karaktär skall utvecklas för ett socialt liv där samarbetet i
en social gemenskap är viktig. Skapandet i musiken kan bidra med att stärka de
personliga egenskaper som krävs för detta. Musikaliska aktiviteter och
musikskapande besitter i beskrivningarna också möjligheter till
överspridningseffekter till andra ämnesområden. De befrämjar individuella
kunskaper och färdigheter som har betydelser långt utanför skolans och
skolämnets ramar.
Skapandet i skolan vilar huvudsakligen på individens relationer till gruppen, och
skapandets resultat utformas som ett resultat av gemensamma ansträngningar.
Processen och vägarna dit blir då viktiga som led i den sociala träning (fostran)
som förespråkas. Övandet förbereder för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt
samhälle och för förståelse av de principer på vilka samhället vilar. Det
förbereder, med utgångspunkt i musikämnets beskrivna karaktär och innehåll,
även för ett aktivt deltagande i de delar av samhällslivet som omfattar
kulturlivet.
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Förutsättningarna för en lyckad skapande process, enligt texterna, är elevernas
frihet att själva komma till tals i egna uttryck. Detta kräver en särskild atmosfär i
klassrummet där trygghet, trivsel och glädje präglar gemenskapen. Denna
atmosfär beskrivs som avgörande för att de skapande processerna kan komma till
stånd. Skapandets ”natur” kräver samma förutsättningar som de som är delmål i
reformarbetet för den nya skolan. Skapandet görs så till ett verktyg för den
önskade förändring av lärarens roll som kunskapsförmedlare och den auktoritet
som undervisningen vilade på.
Skapandet i skolan skall underlätta elevernas förståelse och uppskattning av
musik. Aktiviteterna skall bidra till den estetiska fostran och kulturöverföring
som skolkommissionen förespråkat. Trots de inslag av improvisation och
musikers eget skapande som synliggjorts i jazzmusik, blues och annan
populärmusik, utgår skapandet först huvudsakligen från den klassiska musikens
teorier och klangideal. De musikaliska målen för skapandet riktas i enlighet med
den estetiska fostran mot elevernas förståelse av västerländsk klassisk musik och
viss folkmusik. Dessa utgångspunkter och ideal lever kvar i den följande
kursplanens skrivningar om skapande. De utmanas dock av ett skapande som
utgår från den samtida seriösa konstmusiken, som de skapande aktiviteterna nu
skall lära eleverna förstå och uppskatta. Material och tekniker liksom
förutsättningarna för skapandet förändras därmed och erbjuder metodiska
lösningar för de heterogent sammansatta klasserna. Här ges möjligheter att skapa
musik utan längre förberedelser i form av instrumentalstudier och träning av
notläsning under mer experimentella former och med mindre prestigeladdade
estetiska mål. Åtskillnader mellan många ungdomars musikvärldar utanför
skolan bevaras härmed i skapandet. I texterna om skapande lämnas
populärmusikens skapande i stort sett utanför de pedagogiska och metodiska
förslagen i styrdokumenten. Skapande ingår i diskurser med konstmusikaliska
ideal. I lyssnandet och musicerandet ges från och med Lgr 69 däremot öppningar
mot populärmusikalisk repertoar och därmed andra former av musikaliskt
skapande. Spel och skapande i form av komposition, ackompanjemang och
improvisation kan nu utgå från ackordanalys. Skapandet i klassrummet kommer
också att ske med en förändrad instrumentuppsättning där klaviaturer och
elektriska instrument, och senare datorer och digitaliserade instrument, kommer
till större användning. Förutsättningarna för möjliga musikaliska uttryck och sätt
att skapa musik förändras därmed liksom arbetsformerna för det.
Skapandets kommunikativa dimensioner utnyttjas först inom klassens och
skolans ramar för att under 70-talet utvidgas mot närsamhället utanför skolan
och senare ges betydelser för hela samhället. Under 90-talet öppnas
kommunikationen i de skapande verksamheterna med hjälp av IT också för
internationella och globala kontakter. I skapandets kommunikativa syften ingår
att eleven själv tillsammans med andra uttrycker egna kunskaper, känslor,
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upplevelser, tankar och värderingar. Härvidlag synliggörs detta i skapandet och
kan därmed bli föremål för lärares och kamraters kontroll och bedömningar. Att
arbetsformerna för den skapande verksamheten vanligen är grupparbetets gör
därutöver att elevens förmåga till samarbete och personliga kvaliteter i detta
samarbete kommer att visas upp. Även mer musikaliska färdigheter kommer att
synliggöras. Det kan vara allt från behärskandet av instrumentala färdigheter och
faktakunskaper om musik till förståelse av estiska uttryck och värderingar av
dem.
I den ämnesspecifika meningen är skapande ett samlingsbegrepp för en rad
aktiviteter. Gemensamt för dem är att någon form av musikrelaterad produktion
med olika medel och redskap skall utföras. Traditionerna från folkskolans och
läroverkens aktiviteter i sång och instrumentalspel sammanförs i den nya
enhetsskolan och grundskolan. Skapandet har under grundskolans två första
årtionden till uppgift att stödja sång och spel samt bidra till elevernas
förtrogenhet med musikaliska begrepp. Skapandet ger även variation i
skolarbetet och aktiverar eleverna musikaliskt i undervisningen om exempelvis
det musikaliska kulturarvet och musikens elementa och symbolsystem. För
musikens del omfattar skapandet i sång och spel olika former av improvisation,
arrangering och komposition. I skapandet finns avsikter att utveckla olika
musikaliska kunskaper, färdigheter och förmågor som samtidigt anges som
förutsättningar för skapandet. De gäller sång och spel, det musikaliska hörandet,
musikaliska begrepp och symbolsystem, musikteori, samt musicerandet i sig,
utfört både av enskilda individer och av grupper. Skapandet innebär att på olika
sätt ge uttryck för upplevelser och erfarenheter i musikalisk form och att kunna
kommunicera dessa med andra. Med detta som mål och grund för verksamheten
är avsikten att utveckla elevernas skapande förmågor både i generell mening och
i mer ämnesspecifika.
Skapande med musikämnet i centrum inkluderar i kursplanerna genomgående
andra konstområden som inspiration eller som möjligheter att sätta in det
musikaliska skapandet i ett större sammanhang. I samtliga musikens kursplaner
ingår i skapandet olika former av textskrivande, rörelse, dans och dramatiska
framställningar. Dessa övningar att uttrycka sig på andra sätt än med musik
integreras mer eller mindre, eller används som stimulans för det musikaliska
skapandet. Förslag på olika sätt att samverka med eller integrera olika
konstnärliga uttryck ges också där skapandets ämnesövergripande möjligheter
och konstnärligt förenande betydelser betonas. Det är ändå musiken och
elevernas egna musikaliska aktiviteter som fokuseras i texterna. Organisationen
av texterna är ämnescentrerad, men anvisningarna för lärarens praktik öppnar för
möjligheter att uppfatta ämnet som integrerat med andra konstämnen och att
bryta mot skolans traditionella ämnesuppdelning. Det ämnesspecifika skapandet
kan således också inkludera skapande i andra konstnärliga ämnen, främst
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litteratur, drama, rörelse och dans samt bildkonst. Det gör att områden som
exempelvis diktning, poesi, litteratur, teater i olika former, koreografi, film,
animationer, arkitektur och skulptur kan inkluderas i den. Tydligast kommer
detta till uttryck skolkommissionens arbete (SOU 1948:27) och i tillvalsämnet
konst i Lgr 69 samt dess supplement. De ämnesövergripande projekt som
utvecklats från de mindre pretentiösa tablåerna och musikspelen i klassrummen
till mer offentliga musikteaterföreställningar är exempel på ett sådant
ämnesintegrerat skapande.
De studerade texterna anger ramar för skapandet, motiverar det, anger mål och
föreslår innehåll och lämpliga aktiviteter i klassrummet. Kortfattade anvisningar
eller förslag till hur aktiviteterna kan genomföras och organiseras inom ämnet
finns i samtliga texter. Något längre sådana med metodiska råd för
klassrumspraktiken ges i Lgr 62 och Lgr 69. Utförligast behandlas momentet
skapande i supplementet i musik till Lgr 69. Som vägledning till läraren ges i
läroplanerna ramar och riktpunkter och utpekas ett möjligt innehåll och lämpliga
aktiviteter. Hur detta sedan omsätts i klassrumspraktiken, vilka viktläggningar av
det möjliga innehållet som görs, lämnas till läraren att ansvara för. Ytterligare
råd angående verksamheten och underlag för den ges i olika slag av läromedel.
Vi skall nu se hur skapandet och skapade aktiviteter presenteras i några sådana.
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4 Skapande i läromedel
I de läromedel från mitten av 40-talet fram till och med slutet av 60-talet som
studerats, är den lärarledda sången, musikens historia och teori de områden som
får det största utrymmet. Dessa framstår som musikens centrala områden, medan
skapande ges ett relativt litet textutrymme. Jag har tagit med dem i min studie för
att visa på skillnaderna mellan tidigare och senare läromedel för skolan med
avseende på lärarens och elevernas roller och musikundervisningens innehåll.
Det har förmodligen inte varit författarnas avsikter att radikalt förändra innehåll
och aktiviteter i sina framställningar, och det finns således vissa
överensstämmelser med utredningarnas förslag och läroplanernas intentioner.
Detta gäller framför allt inom de ovan nämnda centrala områdena. Breddningen
av musikämnets aktiviteter är i läromedlen mest märkbar med avseende på
elevernas musicerande på instrument och möjligheter till musiklyssnande. I de
aktuella läromedlen behandlas elevernas eget mer eller mindre självständiga
skapande med instrument relativt kortfattat. Exempel på elevers musikskapande i
form av komposition, det vill säga att göra visor eller rytmpartitur, ingår i den
estetiska fostran mot viss musiks skönhetsvärden och förståelse av musikteori
och musikens historia. Talet om estetisk fostran är i läromedlen ofta implicit.
Repertoarområdena för skapandet, musicerandet och musiklyssnandet, liksom de
texter eleverna skall läsa, utgörs av folkmusik, folkvisa och exempel från den
klassiska musikhistoriens upphovsmän och repertoarer. Breddningen av
musikstilar är tydlig från och med slutet av 60-talet och framför allt under 70talet. Intresset för samtida konstmusik och ljudskapande intar här en särställning.
Stilarna presenteras inom ramarna för den estetiska fostran och elevernas
smakfostran. I läromedlen återkommer argumenten om självverksamhetens
betydelser och barnens egenaktivitet, grundade i beskrivningar av deras natur
och med målet att i skolan bibehålla och utveckla deras intressen för musik.
Flera av de läromedel som behandlas här har en lång livslängd som skolmateriel.
Titlar med ett första publiceringsår under exempelvis 50- eller 60-talen kom att
återutges under det följande decenniet. Ibland sker det efter lättare omredigering,
några gånger efter viss utvidgning och i några fall efter en mer genomgripande
revidering. I min text uppmärksammas särskilt sådana förändringar som berör
skapande.
Många ambitiöst utformade läromedelspaket produceras under slutet av 60-talet
och början av 70-talet av SÖ, Sveriges Radio och Rikskonserter för skolans
musikundervisning. Under samma period produceras även en rad läromedel och
material, avsedda för lärares fortbildning, som berör eller fokuserar skapande i
musikundervisningen. Ett av dem är fortbildningsprogrammen Rytm och
skapande (RoS). Enligt Sveriges Radios programtidning deltog 40.000 lärare
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[sic!] i RoS:s första del med inriktning mot rytm (AVIN, HT 74, s. 5). Serien
kom att omfatta tre fortbildningsinsatser med studiedagar, skolradioprogram och
TV-program med programhäften. Den kan sägas utgå från undervisningsidéer
där den elevcentrerade undervisningen och elevernas egna aktiviteter i dans och
rörelse, med musik och text, dramatiseringar och bilder, integreras. Här finns
även inslag av den kreativa musikundervisningens aktiviteter med laborationer i
klang och ljud. Fortbildningsprogrammet fick ett positivt bemötande av lärarna
enligt en artikel införd i facktidningen Musikkultur (1976/5, s. 10). Enligt den
rapport från Sveriges Radio som låg till grund för artikeln rapporteras dock, att
lärarna trots de positiva omdömena inte i större utsträckning förändrat sin
undervisning efter kursen. Detta förklaras bero på lärarnas osäkerhetskänslor
inför arbetsformen, praktiska svårigheter med utrustningen samt deras
otillräckliga grundutbildning i musik.
Under början av 80-talet minskar produktionen av heltäckande
läromedelsprogram. Utgivningen av antologier för sång och spel, för en publik
också utanför skolan, får större betydelse för undervisningen liksom material
som riktats till deltagare i olika studieförbunds musikcirklar. Under det senaste
decenniet har Internet och andra medier kompletterat läromedelsutgivningen.
I läromedlen ges i större utsträckning än i styrdokumenten konkreta förslag och
anvisningar till hur och med vilka medel och vilket innehåll skapandet kan
realiseras i klassrummet. Lärarhandledningar i böckerna eller utgivna som
särskilda titlar i anslutning till dem, ger ofta utförliga beskrivningar av detta med
angivande av motiv för det innehållsval som gjorts. Den programmerade
undervisningen i exempelvis en del av SR:s skolradioprogram ger också
utförliga dispositionsförslag, även av tid och organisation i klassrummet, samt
ibland även förslag och riktlinjer till olika former av värderingar av
undervisningen och eleverna.
I det följande behandlas de förslag som ges i läromedlen om skapandets innehåll
och aktivitetsformer, samt de mer eller mindre tydliga pedagogiska funktioner
och motiv som verksamheten ges. Förändringar över tid av de
rekommendationer till undervisning som de olika läromedlen ger uttryck för
uppmärksammas. Som i det tidigare kapitlet finns underrubriker som signalerar
skapandets effekter för individen, det större kollektivet i klassen och samhället,
samt för musiken som undervisningsämne.
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4.1 Skapande och individen
De rekommendationer som ges i läromedlen har ofta tydliga avsikter och mål för
vad den enskilda eleven skall lära sig och på vilka sätt undervisningen skall ske
för att de önskade resultaten skall uppnås. De ger också ofta upplysningar om de
förutsättningar och funktioner som skapandet har. I texterna som riktar sig till
lärare ges anvisningar och argumentet för ett visst innehåll och för hur lektioner
bäst kan genomföras. Skapandet i klassrummet har flera uppgifter att fylla och vi
kommer i redovisningen nedan se hur gränserna för diskursen om skapande i
olika avseenden både förändras och bevaras.

4.1.1 Förutsättningar för skapande: Elevens natur och uttryck
I en instruktionsbok om rytmundervisning, Trumma och triangel, ger
kompositören och musikpedagogen Werner Wolf Glaser (1945) pedagogiska och
metodiska råd om en rytmisk uppfostran genom rytmorkestern. Hans
rytmundervisning bygger på psykologiska teorier om musikens inverkan på
människan och de betydelser som rytm har för hennes yttre och inre liv.
Balanssinnet och proportionssinnet hos människan beskrivs som förbundet med
det rytmsinne som skall utvecklas. Detta kan ske i den rytmiska träningen som
”är särskilt lämplig därför att just småbarn har detta stora intresse för rörelse och
aktion.” (Glaser, 1945, s. 13). De har också intresse för lek. ”All lek måste också
formas som aktivitet, som självverksamhet” (ibid., s. 13). Undervisningen skall
således utgå från barnens lek, från deras egna intressen, erfarenheter och
fantasier för att eleverna skall utvecklas. Rytm är fundamentalt för allt mänskligt
liv och präglar alla olika uttryck, från hjärtats slag, andningen, språkutvecklingen
och ger sig tillkänna i konstens olika uttryck. Rytmisk medvetenhet och inre
disciplin är viktiga såväl i det fria uttryck som måste balanseras och
disciplineras, som i den musikaliska praktiken. Disciplinen i rytmorkesterspelet
kan lockas fram med utgångspunkt från rolig lek och rörelser som ordnas
progressivt i metodanvisningarna. Eleverna föreslås hitta på egna rytmer som
kan spelas eller klappas och helst även omsätta dem i rörelser. Deras arbete med
”det ’fria’ rytmiska yttrandet” (Glaser, 1945, s. 12). tränar disciplinen och är en
del av arbetet med att ge ”den praktiska vägledningen, som krävs för att förstå
även de konstnärliga medlens innebörd” (Glaser, 1945, s. 44).
Rytmundervisningen beskrivs som ett led i de yngre elevernas karaktärsfostran
men kan användas oberoende av kön och ålder enligt texten. För vuxna utgör den
inte endast ett träningsområde utan kan inta ”sin rätta plats vid sidan av andra
bildningsämnen” (ibid., s. 45).
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I Vi sjunger och spelar (Petersson, 1949) är barnens fantasi och lust till musik
utgångspunkt för undervisningen.44 Med lärarens ledning skall detta bibehållas
och utvecklas i skolan mot djupare musikaliska kunskaper och färdigheter.
Undervisningen måste dock anpassas efter elevernas förutsättningar och deras
betraktelsesätt. Petersson menar att deras så kallade ”uppfinningsövningar” är
lämpliga för alla stadier och att de aktiverar eleverna. Sådana övningar
stimulerar till självverksamhet och piggar upp deras ”musikaliska fantasi” (ibid.,
s. 73).
Ett exempel på en sådan övning är när eleverna själva får hitta på olika rytmer
grundade på de notvärden och pauser som de redan känner till. Resultatet av
uppfinningsövningarna beror på deras personlighet, sägs det, och på hur ”pigga
och frimodiga – och naturligtvis också musikaliska – barnen är. Många gånger
finner man dock, att de synnerligen medelmåttigt musikbegåvade barnen ändå
kan ha en viss fri och livlig fantasi” (Petersson, 1949, s. 73). Det gäller för
läraren att använda och ibland förbättra elevernas förslag samt tillskriva
”tonsättaren” idéerna, med syftet att stärka elevens intresse för musiken (ibid., s.
73, citattecken i original).
Leken som förutsättning och utgångspunkt för övningar i improvisation och
elevernas egna förslag till melodier och rytmer, nämns ofta i läromedlen avsedda
för de lägre stadierna. Här återkommer argumenten för skapandet och det
föreslagna innehållet från utredningarna, läroplanerna och försöksverksamheten
med enhetsskolan. Musikalisk aktivitet, lek och betydelsen av elevernas
spontana uttryck och deras frigörelse, är återkommande utgångspunkter för
skapandet i undervisningen. Detta gäller särskilt de titlar som avser skolans lägre
stadier. Exempel på sådana är lärarhandledningarna till sångsamlingen Våra
visor för årskurserna 1 till och med 3 (Härén, 1958; 1958/1970; 1963; 1969),
Min visa (Petersson, 1962) och Lek med toner (Engström & Engström, 1971a,
b). Ett senare exempel är hämtat från Musikskatten. Här sägs: ”Komponerande
måste i första hand vara lek, för mycket regler eller teoretiserande kan verka
hämmande på kreativiteten” (Gren & Nilsson, 1998, s. 49). Även för senare
stadier nämns elevernas lek, spontanitet och frigörelse, till exempel i Dans och
rörelse (RoS 3a) och Musiklaboratorium (Sjöstrand, 1975a). I
fortbildningsmaterialet Musikundervisningen i årskurs 7 påpekas att alla
aktiviteter bör utformas så att de ger ”övning i personlig spontanitet” där
spontant musicerande skall utvecklas (SÖ, 1971/72, s. 5). I ett kompletterande
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Annie Petersson gav fortbildningskurser för folkskollärare i sång och skolmusik och var programledare för
skolradions sångstunder för de yngre barnen från 1939 till och med 1951. Hon deltog även i studieplansarbetet
för 1946 års skolkommission och påverkade ”på ett avgörande sätt” musikämnets ställning i 1955 års
undervisningsplan för bottenskolan (Lindberg, 2002, s. 127). Boken är en sammanställning av artiklar, delvis
kompletterade, som tidigare varit införda i Svensk Skoltidning. Artiklarna bygger på Peterssons kursverksamhet
och på Hjalmar Thorells metodik vid musiklärarutbildningen vid musikhögskolan. (Petersson, s. 7).
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material till Dans och rörelse för högstadiet, och enligt texten även för
gymnasiet, finns ett klart uttalat syfte. Det är att ”frigöra individerna från
blockeringar som hindrar dem från att uppleva tillfredställelsen av samarbete och
gemenskap” (RoS 3c, s. 2). En hänvisning som grund för syftet görs till
forskning och pedagogisk experimentverksamhet. Från Bertil Sundins
avhandling Barns musikaliska skapande citeras i Kalejdoskop att ”ju mer
spontanitet och självuttryck som tillåts hos små barn, ju större är förutsättningen
för senare skapande verksamhet” (Tjäder, Höijer & Oberg, 1971, s. 3). Här är det
elevernas spontana skapande som skall utvecklas. I boken Skapa musik i grupp
(Lundin & Sjöstrand, 1966) eftersträvas ett spontanare musicerande. Materialet
Rytm och skapande (RoS 1; 1973 RoS 2, 1973) skall främja exempelvis spontant
ljudskapande, spontant rörelseskapande, spontana improvisationer och spontan
rytmisk aktivitet.
I några av läromedlen från 50- och 60-talen nämns elevernas musikalitet,
begåvning eller fallenhet för musik som en förutsättning som kräver speciella
hänsynstaganden av läraren. De kan vara ”röstbegåvade” som hos Petersson
(1949, s. 14 ), något som kräver extra uppmärksamhet. De kan vara
”genomsnittsbegåvade”, som i boken Sjung, spela, lyssna, vilket gör att det inte
går att kräva en säker tonträffning om läraren inte är fackman (Lidén & Lidén, s.
56, förord).45 Elevernas så kallade skaparförmåga behandlas i Musikpedagogisk
handbok för lärare i musik.
Det är inte ovanligt att elever kan improvisera en andra stämma till en
sång, leka fram några mer eller mindre originella tonföljder på ett
instrument eller nedteckna fritt uppfunna rytmer eller melodistumpar. Även
om man inte kan begära liknande prestationer av alla, bör man beakta
skaparförmågan där den finns och åsätta den en betygspoäng som kan
räknas in i slutbetyget. (Aulin, 1965, s. 163)

Elevens skaparförmåga skall alltså värderas och betygsättas, men några närmare
förslag till så kallade normalfordringar för skapandet, som för elevernas
sångprestationer, ges inte. Läraren bör dock i sitt protokoll över elevernas
prestationer ha en rubrik för bedömning för aktivitetsformen skapande.
Under 70-talet märks en viss kritik mot talet om begåvade elever.46 Skillnader i
elevernas intresse för musik på fritiden och det mindre intresse de visar för
45

Boken bygger delvis på ett tidigare arbete kallat De ungas sånger som kom ut första gången 1940 (Lidén,
1943/1950). Den boken saknar de mer utförliga texterna om musikhistoria, lyssning och komposition samt
anvisningarna om hur eleverna själva kan skriva enkla melodier med text som finns i Spela, sjung lyssna. Där är
också avsnitten om sångmetodik, tonträffning, och notkunskap omarbetade medan avsnitten om tonbildning och
röstvård endast är lätt bearbetade.
46
Uppfattningar om en särskild musikalisk begåvning är nödvändig för musikaliska prestationer existerar sida
vid sida med uppfattningar om att alla kan lära sig. Skillnader mellan musikstuderandes uppfattningar och lärare
på en musikhögskola visas av Brändström (1997).
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ämnet i skolan, förklaras, i exempelvis RoS-projektets studiematerial med den
prestationsinställning som finns i skolämnet. Där görs åtskillnader mellan
begåvade elever och andra. Skillnader i intresse och prestationer förklaras också
som avhängiga ett elit- och prestationstänkande. ”Man delas upp i ’begåvade och
duktiga’, som får framträdande soloroller, och ’resten’ som får brumma och
slamra i bakgrunden. Man ska kunna visa upp något.” (RoS 3b, s. 1,
understrykning i original).47 Förklaringarna till de skilda prestationerna tar i
beaktande andra möjliga faktorer än olika individuella begåvningsgrader. Det
finns en viss ambivalens i talet om begåvning i läromedlet Vi gör musik
(Engström & Cederlöf, 1972). Här krävs en viss variation i arbetssätt och
övningar för att tillfredställa elever med ”olika begåvningsinriktningar och nivåer” så att de kan känna sig engagerade (ibid., s. 166). Citatet avser övningar
med tonhöjd, melodi och ackord samt rytm och rörelse, men torde gälla även för
skapandet, särkilt i form av ljudlaborationer.
I arbetet med ljud [ljudlaborationer] kan man bortse från de belastade
begreppen ”musikalisk” och ”omusikalisk’. Här har alla ungefär lika
stora möjligheter att vara aktiva och lyckas bra. (Engström & Cederlöf,
1972, s. 186)

I fortbildningsmaterialet om den kreativa undervisningen benämns uppfattningen
om musikalitet som förutsättning för att göra musik som en fördom. ”Vi måste
arbeta med att bryta ner de fördomar som säger att man måste vara proffs - eller
’musikalisk’ för att kunna uttrycka sig med musik” (RoS 3b, 1976, s. 1). Det
innebär en sorts avdramatisering av vad som krävs för att skapa musik vilket
öppnar möjligheter för fler än de särskilt begåvade att delta. I de texterna betonas
alla elevers möjligheter att delta i skapande och musicerande med ett lyckat
resultat, och att det inte fordras speciella anlag eller någon särskild begåvning.
Skapandet av musik förutsätter inte heller långvarig träning och skolning. I det
nya materialet om ljudskapande som ingår i En bok om musik sägs det att ”man
behöver inte ta lektioner i många år för att ha utbyte av att själv göra musik”
(Engström 1970, s. 17). Det är snarare en personlig behållning av skapandet, en
47

Med brummandet avses förmodligen svaga sångare som har svårigheter med att sjunga en melodi. Deras
oförmåga är enligt anvisningarna i Skolsångboken (Lidén & Lidén, 1956) möjlig att rätta till om de får sjunga
med, men tyst. De ”omöjliga” eleverna kan få hjälp genom att sjunga en liten ters i eget tonläge (de får härma
brandkåren eller göken), för att senare kanske kunna utgå från de toner läraren anvisar (ibid., s. 225). I klassens
tonträffningsövningar får de endast delta som kritiker och ange om fel toner sjungs. Vid takt-,
artikulationsövningar kan de delta, men vid gehörsövningar får de endast på notsystemet peka ut de toner som
läraren spelar. De här refererade anvisningarna finns även i boken De ungas sånger (Lidén, 1943). Liknande råd
där brummande elever avskiljs från delar av undervisningen i sång på olika sätt finns även i Vi sjunger och spelar
(Petersson, 1951). Andra råd ges i Sångboken. ”Dämpa brummarna, men avskilj dem inte från sången!” (Jerbo,
1962, s. 20) Även så i handledningen till Vi och våra visor 1 Härén (1954) där ”sången blir bättre bara därigenom
vi sjunger, sjunger och åter sjunger.” (ibid., s. 55) Även de som sjungit sina första visor på en ton kan hjälpas av
det. Den ”brumkör” det talas om i Sång och spel avser sång med sluten mun (Petersson & Oldermark, 1968,
s.145)
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positiv upplevelse, som accentueras än ett förutbestämt musikaliskt resultat.
Skapandet i form av kompositioner, improvisationer och arrangemang fordrar i
de flesta fall inga instrumentalkunskaper som grund och inte heller
notkunskaper. Det är mer en fråga om att förhålla sig till ljud och att kunna
bearbeta och sammanställa dem på olika sätt. En förklaring av vad skapande är
ges i fortbildningsserien RoS, där eventuella föreställningar om skapande som
något speciellt för en utvald krets är nedtonade. ”Skapande kanske låter lite
exklusivt. Men om vi tänker efter vad det egentligen handlar om – att stimulera
elevernas fantasi – så blir det inte så märkvärdigt, för det är ju sånt som vi lärare
sysslar med dagligen” (RoS 2, s. 7). Det laborativa experimenterandet jämförs
med elektronkompositörernas arbetssätt. Också här tonas betydelsen av de
instrumentala förkunskaperna ner. Exemplet nedan är hämtat från ett
programhäfte från Rikskonserter. ”Med hjälp av några vanliga elektriska
apparater kan vi sätta ihop musik utan att kunna spela något instrument. Vi
behöver inte heller kunna läsa noter” (Tonsättarens verkstad, s. 3). När resultaten
av skapandet inte längre relateras till traditionella uppfattningar om vad musik är
skapas nya förutsättningar och möjligheter för eleverna i klassrummet.
I 80-talets läromedel som är mer inriktade mot populärmusik finns viss polemik
mot begåvningsresonemangen. Den estetiska fostrans ideal, skapandets
relationer till de klassiska kompositörerna och musikformerna tonas ned
ytterligare. ”Det finns dom som tror att förmågan att göra musik är något
medfött, som endast förunnats ett fåtal musikaliska ’genier’. Så är inte fallet
tursamt nog!” (Skoglund, 1984, s. 104). Skapandet i form av att komponera eller
att göra musik på olika sätt avdramatiseras ytterligare. Den enskilda individen
sätts i centrum oavsett förkunskaper eller andra förutsättningar. Alla kan lära sig
att göra musik, det är inte svårt, det gäller bara att våga pröva. De individuella
skillnaderna görs till något positivt och det var och en gör kommer att räcka till
så länge det bottnar i personens inre.
Tror du att det bara är ett fåtal snillen som klarar av att sätta text till
låtar, att skriva poesi till musik? Tror du att det som du och jag och
andra går omkring och tycker och tänker till vardags inte skulle hålla
måttet som poesi? Är det inte så att nyckeln till bra texter, till poesi är
ärlighet, uppriktighet och omtanke om det man skriver, och känsla för
rytmen i det språk man använder? (Ekedahl, 1983, s. 46)

Det är återigen en avdramatisering av musik och musikaliska aktiviteter som
musicerande, textskrivning och komposition som görs, där resultatet är
avhängigt av individens förutsättningar och uttryck. Beskrivningar av skapandet
tonar också ner eventuella svårigheter och krav. ”Att göra en egen låt är inte så
svårt som du kanske tror. Nästan all västerländsk musik består av en (eller flera)
melodisnuttar som upprepas och varieras genom hela låten” (Ekedahl, 1983, s.
42). Enkelheten i (rock)musikens form och innehåll betonas.
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4.1.2 Skapande och omsorgen om eleven
Undervisningen i musik avser att frigöra individen på olika sätt. Det som skall
frigöras är elevens spontana uttryck, fantasi, rörelser eller skapandeförmåga. I
klassrummet skall möjligheter ges för eleven att ge utlopp för sitt
aktivitetsbehov, sin fantasi och skaparlust och för sina egna uttryck. I omsorgen
om eleven ingår att ta hänsyn till hans/hennes förutsättningar och intressen.
Målen för denna omsorg om eleven berör förutsättningarna för undervisningen i
skolan och riktas mot elevens framtida vuxenliv.
En grund för utvecklingen av elevens personlighet, utgörs av de förutsättningar
hon har. De skall uppmärksammas och utvecklas i skolan genom lärarens
ledning. De fria och spontana uttrycken i rörelser, sång och musik som eleven
haft som barn skall vara utgångspunkter för arbetet i skolan. Där skall de
förädlas och formas som en förberedelse för vuxenlivet. I
personlighetsbildningen ingår att förstå musik (på rätt sätt), att ha ett levande
intresse för musik och att kunna använda sig av musik på olika sätt. Det gäller att
förstå emotionella uttryck inte bara i musik utan i de olika konstarterna och mer
generellt i socialt umgänge med andra. Det gäller även att kunna ge uttryck för
egna erfarenheter, känslor, åsikter, idéer eller kunskaper. Skapandet används
som medel för utvecklandet av kunskaper både i och om musik. Skolan och
lärarna har ett ansvar för elevens utveckling för vilken musiken och musikämnet
i skolan sägs spela en viktig roll.
I omsorgen om eleverna ingår att sörja för tillfällen där individen kan utvecklas
tillsammans med andra. Flera av de övningar som föreslås i skapandet har
avsikter riktade mot den enskilde individens kunskaper och färdigheter, varav
flera är relaterade till individen i sociala sammanhang. Eleven skall i de
skapande övningarna tränas i att komma med egna förslag, leda andra och
uppöva självsäkerhet. De skapande övningarna tränar att våga ge uttryck för
egna tankar, idéer och känslor inför andra och att kommunicera dem på olika
sätt. I de skapande övningarna skall eleven också, genom att lära sig mer om
musikens uttryck och egna reaktioner inför den, lära känna igen och förstå
andras uttryck likaväl som sina egna. De avspännings- och kontaktövningar som
ingår i fortbildningsprogrammen (RoS) med så kallat fritt skapande under 70talet, prövas även i verksamhet inom grundsärskolan (Oberg, 1976). Här ingår
tolkningar av ljudpartitur, transformering av klanger till ord och rörelse,
spegelövningar samt andra fria rörelser till musik i samverkan med andra
konstarters uttryck. Gruppdeltagarnas aktivitet och träning av egna initiativ,
begreppsbildning, upplevelse- och uttrycksförmåga individuellt och i det sociala
sammanhanget är centralt. Flera av aktiviteterna beskrivs som användbara även i
för- och grundskolans lägre stadier.
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I skolans omsorg om eleven ingår att eleven skall må bra och uppleva trivsel och
glädje samt att han/hon ges möjligheter att arbeta med intresseväckande
uppgifter i olika arbetsformer. Skapandet är en del av detta. Det innehåller en
mängd skiftande verksamheter och elevaktiviteterna är många gånger möjliga att
utföra både enskilt, i grupp- eller i helklass. Skapandet kan också ingå i
undervisning i enlighet med läroplanernas förslag till samlad undervisning,
tematiska arbeten och intresseområden.
Skapandet ger som många andra aktiviteter i musikämnet möjligheter till
kontroll av enskilda elevers färdigheter och kunskaper. När elever exempelvis
har svarat på en uppgift med rytmdiktat eller har hittat på rytmer eller melodier
själva, är det ”en utmärkt form för kontroll att låta eleverna efteråt komma fram
och skriva, eller låta dem anteckna övningen i sina böcker” (Glaser, 1945, s. 28).
Också vid demonstrerandet av elevernas egna alster ges sådana tillfällen. I en
förberedande övning då eleverna skall göra en egen klassvisa sägs i Min visa att
”givetvis kan man inte genast börja med att ’göra egna visor” (Petersson, 1962,
onumrerad sida motsv. s. 34). Först skall eleverna göra spontana improvisationer
i form av lekar. Ett sådant arbetssätt ger läraren ”en god kännedom om barnens
olika möjligheter. Men det skall vara en pigg och lustig lek. Ingen hård kritik!
Uppmuntran och beröm behövs. De blyga skall få mod. Alla hämningar skall
lösas” (Petersson, 1962, onumrerad. s. motsv. s. 35). I övningarna skall läraren
med varsam hand föra eleverna fram mot de uppsatta målen med hjälp av sin
kännedom om elevernas förutsättningar från de lekfulla övningarna.
I handledningen till Vi och våra visor1 står i kapitlet” Individuell förmåga – ett
tillfälle till iakttagelser” att:
Vad vi vid bedömningen av de enskilda prestationerna ska uppmärksamma
är om barnen har eller inte har förmåga att med balans och största lätthet
återge visans rytmiska mönster på ett sådant sätt att man får ett intryck av
något organiskt sammanhängande, flytande och svepande. För barnen får
vår situation framstå som en spännande lek med rytmen, men vi själva
tecknar oss till minnes de iakttagelser vi gjort. Säkert får vi anledning att i
undervisningen ägna ett eller annat barn ökad uppmärksamhet och ökad
omsorg. (Härén, 1958/70, s. 33)

Vid bedömningen ingår musikaliska värderingar av estetisk art. Nivån på elevens
färdigheter och förståelse av ett musikaliskt förlopp kan också enligt boken
spåras i elevernas ansiktsuttryck när de musicerar. Sådana musikaliska kvaliteter
bör, enligt texten, noteras för bedömning och betygsättning, men också som stöd
för lärarna att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt.
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I flertalet av de läromedel under 70-talet som behandlar skapande blir omsorgen
om eleverna särskilt tydlig. Den märks i övningar som avser att stärka dem som
individer, exempelvis avslappningsövningar i samband med musiklyssnande och
rörelseövningar där kroppskännedom och kroppskontroll ingår. Även
kontaktövningar som skall hjälpa eleverna att bli frimodiga och känna sig trygga
tillsammans med andra ingår (SÖ, 1971b; SÖ 1971/72; Oberg & Tjäder, 1973a);
RoS 3a). Samtidigt innehåller dessa övningar moment av skapande karaktär.

4.1.3 Skapande för samverkan mellan teori och praktik
Uttrycket ”En harmonisk människa” används inte i läromedlen. Omsorgen om
att eleven skall få utveckla flera sidor av sig själv märks i den strävan mot att
såväl teoretiska som praktiska inslag skall ingå i musikundervisningen.
Musikämnet framställs som ett ämne, som i kraft av musikens innehåll och
effekter på lyssnare eller musiker, påverkar och är betydelsefullt också för
känslolivets utveckling. Musik är, som det framställs i Dans och rörelse, ”inte
bara en angelägenhet för huvudet (bara för att öronen råkar sitta där) utan för
hela kroppen” (RoS 3a, s. 3). Skapandet har uppgifter som engagerar såväl
känsla som intellekt. Upplevelser, fantasi och aktivitet i form av kroppsrörelser
inkluderas i elevernas lärande och hjälper dem till en allsidig utveckling. I
texterna görs en viss åtskillnad mellan teori och praktik, intellekt och känsla.
Samtidigt märks en vilja att balansera eller förena skolans teoretiska arbete med
mer fysiskt aktiva verksamheter. Så kallade teoretiska, mer intellektuella, och
praktiska, mer fysiska, moment blandas i de förslag till undervisning i musik
som ges med emotionella upplevelsemoment.
Undervisningen bör inte vara ensidigt koncentrerad till läsande och fakta, utan
bör varvas eller förenas med praktiska aktiviteter som skall svara mot elevernas
aktivitetsbehov och behov av egna uttryck. Ett sådant exempel är skapande där
elevernas egna musikaliska påhitt och improvisationer kan kompletteras med
studier i exempelvis musiklära. De undervisningsmoment som innebär
musicerande eller skapande framställs som intresseväckande och upplivande
inslag i skolans vardag.
I framställningarna märks en kritik av skolans betoning av skrivandet och
läsandet.
Det gäller i vår tid inte så mycket att få barnen att lära sig
undervisningsstoffet – ty var skall vi sätta en gräns för pluggandet? – utan
att få barnen att bli ansvarsmedvetna och ansvarsglada medmänniskor. […]
Det är fara värt att vi glömmer bort barnen bakom läxorna. (Glaser, 1945,
s. 13f)
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Den ensidigheten förhindrar hänsyn, inte bara till barnens lust att leka och vara
spontana, utan ger också sämre möjligheter till fostran av andra färdigheter än de
bokliga.
I detta finns också en kritik mot en passiviserande ”pluggskola” med metoder
som inte engagerar eller aktiverar eleverna. Den musikaliska praktiken beskrivs
som värdefull för elevernas lärande och utveckling. De praktiska aktiviteterna
upplevs också av eleverna som mer stimulerande. ”Det är roligare att lära
musikens elementa genom musicerande än genom förhör” (Lundin & Sjöstrand,
1966, onumrerad s. förord). Musicerandet och lyssnandet under musiktimmarna
skall skilja sig från skolans övriga arbete. Arbetssätten i klassrummet skall i
första hand utgå från musiken och den musikaliska praktiken och inte från någon
lärobok. ”Musik är i första hand ljudande verksamhet och musikundervisningen
bör därför till sin huvuddel utgöras av sådan. […] Mekaniska skrivande och
exercerande uppgifter bör undvikas” (Engström & Cederlöf, 1972, s. 8). De mer
teoretiska inslagen i musikundervisningen som exempelvis musikteori eller
formlära skall innehålla inslag av musikalisk praktik. I läroboken 3 Klang för
högstadiet framhålls att musikhistorieundervisning som sker i samband med
studier av politisk historia och med litteratur- och konsthistoria ”bör inte bestå i
ett torrt pluggande” (Gabrielsson, 1963a, förord). Det aktiva musicerandet
framställs som de aktiviteter som i ämnet skall föregå de teoretiska. Musikteorin
är inte alltid heller nödvändig för att kunna spela, improvisera och skapa musik. I
Musiklaboratorium sägs att innehållet kan verka teoretiskt, men sådana
kunskaper är inte målet utan praktiserandet och upplevelsen. ”Många pianister
har spelat Scarlatti och Bartók utan att känna till intervallbeteckningarna”
(Sjöstrand, 1975a, s. 4).
I lärarhandledningen till Vi sjunger och spelar ges riktlinjer som utgår från
detta. ”Vi börjar inte med att plugga in några termer eller obegripliga teoretiska
benämningar. Inte från teori till musik utan tvärt om: Först lyssna, sedan se och
sist benämna –det [sic!] må vara gången i vår undervisning.” (Petersson, 1949,
s. 11, kursiv i original). I den musikaliska praktiken, spelandet och lyssnandet,
finns det teoretiska stoffet gömt och kan behandlas senare när eleverna fått egna
erfarenheter av det. Nästan identiskt upprepas dessa fraser i exempelvis
pedagogen Gunnar Bruhns Musikmetodik för lågstadiets lärare (Bruhn, 1964).
Om arbetet med rytm, tonhöjd, melodi och ackord sägs senare i handledningen
till Vi gör musik
Det är viktigt att läraren inte överbetonar den kunskapsmässiga sidan.
Teoretiska resonemang och analyser måste stå tillbaka för arbete med
örat och musicerandet i centrum: lyssna – göra, lyssna – förstå – kunna.
[…] De mera intellektuellt inriktade momenten bör komma in i ett senare
skede, när alla har god praktisk erfarenhet av den företeelse man arbetar
med. (Engström & Cederlöf, 1972, s. 166)
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Detta gäller även andra moment i undervisningen enligt lärarhandledningen. När
övningar används som är isolerade från musiken och är för teoretiska, kan
problem som beror på detta val uppstå, sägs det. Undervisningsmoment kan
misslyckas, eleverna kan känna sig omotiverade och undervisningen blir
enahanda. Det är nödvändigt att arbeta ”inifrån och ut” för att lyckas, vilket
innebär att börja med den klingande musiken och sedan arbeta med fakta och
symboler (Engström & Cederlöf, 1972, s. 6).48
Teoretiska moment framställs ofta som något som behöver angripas med
lustfyllda övningar vilket innebär andra aktiviteter än lyssnandet på läraren,
läsandet, diskuterandet och det muntliga redovisandet. Det teoretiska innehållet
framställs också ofta som något svårt som måste förenklas och anpassas på olika
sätt. ”Teorimomenten blir för många ett smärre spöke. Kapitlet Att läsa musik
vill vara en hjälp att komma över detta och att från ’scratch’ avancera framåt i
den takt klassen/gruppen orkar med hjälp av enkla, rätt lustbetonade små
övningar” (Widestrand, 1985, s. 3). De skapande aktiviteterna kan samtidigt som
de präglas av lustbetonad musikalisk praktik utgöra en grundkurs i musikteori.
Eleverna får exempelvis i studierna av musikens teori hitta på så kallade
notrebusar och ramsor, göra egen musik till text, hitta på nya texter och
komponera egna visor.49 Skapandet är något som skall underlätta inlärande av
fakta i de teoretiska delarna av undervisningen. Eleverna skall få någon variation
i arbetet under skoldagen med hjälp av övningar som är roliga. De skapande
inslagen och elevernas praktiska musikaliska aktiviteter bidrar till det då de
integrerar teori och praktik.

48

Att kunskap hämtas inifrån och förs ut har vi tidigare (kap. 3.3.4, fotnot 20) sett uttryckas i kursplanerna Lgr
69 och Lgr 80. Det går att förstå uttrycket från ett elevcentrerat perspektiv där eleven är medskapande i
kunskapsbildandet och från föreställningar om att praktiken skall föregå teorin som i exemplen här. I en artikel
om skapande musikundervisning av Sundin (1963) var slagordet för elevernas en skapande undervisning i
Tyskland ”vom Kinde aus”, i USA ”creative self-expression” (s. 11). Här ingår föreställningar om att kunskap
inte går att överföra, utan att elevens latenta skapande krafter istället skall engageras först. Börje Stålhammar
använder formuleringen ”utifrån och in” som exempel på en uppfattning där musikämnet och musiken är ett
objekt som finns utanför eleven och som skall föras in i honom/henne. Han menar att en sådan inställning ger
”ytterst små chanser till egen kreativitet.” (Stålhammar, 1995, s. 42) Betydelsen av en undervisning som utgår
från den medskapande eleven och av musikalisk praktik före teori lyfts fram i lärarhandledningen till läromedlet
Vi gör musik där det sägs att ”Intresset för musik vidmakthålls om man arbetar ’inifrån och ut’, d v s först sysslar
med praktisk ljudande verksamhet av skilda slag, därefter med symboler, inlärande av fakta etc. För att man skall
kunna hämta musiken ur eleverna själva måste dessa alltid vara medskapande. I varje aktivitet bör finnas
skapande moment där personligt uttryck kan komma fram” (Engström & Cederlöf, 1972, s. 6). Jämför även med
citatet från RoS-projektetnedan (s. 132) där skapandet som kommer inifrån aldrig kan vara fel. (SÖ, 1974, s. 7).
Elevens uttryck skall därmed värderas utifrån elevens aktiviteter och personlighet och argumenterar därigenom
också emot fasta estetiska värden och för möjligheten till en mångfald accepterade yttringar.
49
Med notrebus menas en aktivitet där eleverna översätter namnen på tonerna i en notbild till ett ord. Noternas
namn kan till exempel bilda ordet BADA eller GISSA. Eleverna kan lösa sådana rebusar eller själva pröva att i
notskrift göra egna. Övningen kan ses som en lek eller ett avbrott i undervisningen, men har haft notinlärning
som syfte.
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I den omarbetade utgåvan av En bok om musik (Engström, 1970) har skapande
uppgifter av olika slag lagts till i varje kapitel. Flera uppgifter bygger, som i den
tidigare upplagan, på aktiviteter som är av karaktären läs, läs vidare, jämför,
diskutera, tag reda på, sök, lyssna, gör ett studiebesök, gör sammanställningar,
gör beskrivningar, gör en översikt, fördjupa, intervjua eller bilda en
diskussionsgrupp. Som ett tillägg till dessa uppgifter föreslås i den omarbetade
upplagan flera uppgifter som i högre grad inkluderar musicerande och eget
skapande. Eleverna skall exempelvis bilda en grupp som skapar en dans till popeller elektronisk musik, de skall improvisera en kammaropera, göra talsånger och
arrangera och framföra en rapsodi. Tilläggen av skapande uppgifter inkluderar
även sådana där de skall experimentera med ljud och göra ljudkompositioner. En
liknade uppläggning finns i elevboken till serien Vi gör musik (Engström &
Cederlöf, 1970). Här är dock de skapande uppgifterna med improvisationer i
musik, rörelse och dramatik, arrangemang och komposition än fler. De relateras
också till repertoaren i sångboken och de teoriavsnitt som behandlas i anslutning
till dem. Inslag av musicerande blir vanligare och en mängd skapande uppgifter
kommer in i läromedlen från och med slutet av 60-talet.

4.1.4 Skapande för självverksamhet
Läromedlen från 50-talet nämner självverksamheten som en arbetsform i
samband med skapande. Självverksamheten lyfts inte fram som något särskilt
viktigt för de estetiska ämnena eller för musikämnet. Däremot sägs eleverna ha
behov av sådan verksamhet. ”De måste få utlopp för sin fantasi och sitt behov av
självverksamhet.” (Petersson, 1949; 1951, s. 12). Glaser, som utgår från leken i
sin rytmiska undervisning, menar att den måste formas som självverksamhet.
Självverksamheten utgår från barnens vilja till både eget arbete och till arbete i
samverkan med andra. Detta kan användas i skolan i improvisationsövningar och
andra skapande uppgifter. I Skolsångboken heter det att ”Barnens
självverksamhet bör bl. a. tillvaratas genom uppfinnings- (kompositions-!)
övningar i stil med de förslag som lämnas i boken.”50 (Aulin, Norrman &
Styrenius, 1958, s. VIII; Aulin et al. 1963 s. VI; Aulin et al., 1969, s. 10).
En form av självverksamhet kan vara det individuella arbete som eleven utför i
form av att göra läxor i hemmet. Sådana uppgifter föreslås i samband med
skapande verksamhet. Eleverna kan få skriva egna melodier utifrån givna motiv
omfattande två takter och skrivna i olika tempi, tonarter och taktarter enligt
boken Sjung, spela, lyssna (Lidén & Lidén, 1956, s. 237–242). Det är också
läraren som i Skolsångboken föreslår eleverna att arbeta med skapande i hemmet
där de skall göra egna klassvisor (Aulin, et al., 1958; 1963; 1969). Den uppgiften
50

Citatet skrivs i de två sist nämnda utgåvorna med kursiv stil, möjligen för att mer översiktligt orientera läsaren
om de elva punkternas olika innehåll.
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förbereds noga i klassrummet genom studier av motiv, fraser och visform.
Förberedelser görs även enligt handledningen till Vi och våra visor 1 (Härén,
1958/1970, s. 72).51 Eleverna övar här genom att läsa texter och sjunga sånger
som de själva får pröva att hitta på egna texter till i samma stil som förlagornas.
Låt barnen läsa de färdiga rimraderna, försöka hitta på rim till den
ofullständiga och göra nya verser […] Ge dem i hemläxa att till följande
dag sjunga verserna på en melodi som de hittat på själva. Ge inga
anvisningar om någon bestämd ton att börja eller sluta på. Men säg, att de
har sin fulla frihet att sjunga alla verserna på den lilla melodistump de
hittar på för första versen, att sätta ihop alla verserna till en enda vers och
göra en lång melodi till den eller att göra en melodi till två verser
sammanslagna. Kanske någon liten frimodig elev är beredd att omgående
leverera en melodi. Acceptera varje förslag. (Härén, 1958/1970, s. 72)

Frihetsgraden är här betydligt större. Takt, tempo och tonart är inte givna, inte
heller formen på visan. Den kommer förmodligen att bli som det bestäms i
klassrummet när alla har gjort och redovisat sina förslag.
I del 2 av handledningen till Vi och våra visor (Härén, 1963) sägs att det är i
klassituationen med de gemensamma uppgifterna som elevens utvecklings- och
frigörelseprocess är mest gynnsam. Det är viktigt att ge eleverna ökat
självförtroende, att vänja dem vid uppmärksamhet. De skall sedan försiktigt tas
ur klassgemenskapen och ges gruppuppgifter där trygghetskänslan kan
bibehållas, för att ”kanske småningom kunna ställa dem inför individuella
uppgifter” (Härén, 1963, s. 11). Här avses mimiskt skapande och rörelsevisor,
där elevernas fantasi får spelrum. Dramaövningar, dramatiseringar av musik och
rörelseimprovisationer i mindre grupper ger dem mod och vana att framträda
inför andra och ger tillfällen för deras fantasi att aktiveras. Sådant arbete
stimulerar också deras vilja till självständigt skapande.
Självverksamheten innebär individuella arbeten inom klassens eller någon
mindre grupps ram. I läromedlen från mitten av 60-talet och framåt beskrivs
skapande arbeten ofta i samband med sådan verksamhet där eleverna mer
självständigt får arbeta tillsammans. Det skapande arbetet här bygger i hög grad
på elevernas egna initiativ i gruppen för lösandet av uppgifterna.

51

Hemarbeten där elever skall skriva egna visor eller göra kompositioner föreslås även i handledningen till
Numusik 1 (Härén, 1973). Elever föreslås också öva hemma på sina instrument som förberedelser för orkesterspel
i klassen enligt texterna i Fritt musikalsikt skapande (SÖ, 1971b) och Skapa musik i grupp (Lundin & Sjöstrand,
1966, s. 9).
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4.1.5 Skapande med möjligheter till ämnessamverkan och ämnesintegration
I Trumma och triangel (Glaser, 1945) görs sammanlänkningar mellan musik och
övriga konstarter. Rytmens betydelser i tal och språk, litteratur, konst, dans och
rörelse nämns.
De rytmiska övningarna och lekarna i musiken som utgår från text och
involverar kroppen och dess rörelser, kan övergå i små spel och talkörer och
därifrån till riktiga pjäser (s. 32). Sång och spel skall helst komplettera
rörelseövningarna. Det är en ämnesintern samverkan mellan olika former av
musikaliska uttryck som ingår i de metodiska anvisningarna. Hänvisningar till
övriga estetiska ämnen visar mer generellt på värdet av konst i olika former. I
boken Vi sjunger och spelar koncentreras framställningen på musiken och
framför allt sången och tekniker förknippade med den (Petersson, 1949; 1951).
Övningarna att göra egna melodier och att ”komponera” relateras till
gehörsbildningen och notläsningen. Samma koncentration mot sången finns i
handledningsmaterialet till Vi och våra visor. Här föreslås dock improvisationer i
rörelse och användandet av drama som metod (Härén, 1954; 1958/70; 1963;
1969). Boken med titeln Sångbok (Jerbo, 1962) är just en sångbok. I den
förespråkas att litteraturläsningen i skolan borde kombineras med sång. Dikter
får liv och blir lättare barnens egendom om de också sjungs, sägs det. I boken
föreslås eleverna arbeta med att sammanställa program, där föredrag om någon
känd diktare blandas med sång och recitation. I läromedel som Sjung, spela och
lyssna (Lidén & Lidén, 1956) och Sång, spel och rörelse (von Bülow, u. å.)
föreslås samverkan ske mellan de olika huvudmomentens områden, det vill säga
rörelse, spel på instrument och sång. Aktiviteterna motsvarar områden som ingår
i breddningen av musikämnet. Det är till övervägande del de konstnärliga
ämnena som rörelse, drama och text som används som delar av musikämnet och
som förordas i skapandet.
Intresset för en utvidgad samverkan över ämnesgränserna verkar komma till
starkare uttryck i läromedlen under slutet av 60-talet, samtidigt med tillkomsten
av Lgr 69 där sådant arbete lyfts fram. Musik för högstadium och gymnasium
(SR, 1968a) behandlar musik i ett historiskt och kulturellt perspektiv med hjälp
av lyssnings- och diskussionsuppgifter lika väl som sånger att sjunga och spela
från olika delar av världen. Titeln finns också på ett dubbelhäfte där den ena
delen har samma titel och karaktär som häftet ovan (SR, 1968b). I det finns
därutöver ett avsnitt om inspelningar med flerkanalsteknik och flerkörighet där
klang behandlas också historiskt. Det anknyter till temat i den andra delen av
häftet (SR, 1968c). I den delen behandlas den moderna konstmusiken och det
nya området ljudskapande i form av ljudlaborationer som eleverna kan göra
tillsammans i olika grupper. Viss samverkan med fysik och slöjdämnena är
underförstådd. Skapandet i form av laborationer och experiment skall bidra till
större kunskaper om modern musik samtidigt som akustik och tonalstring hos
olika instrument studeras.
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Musik i skolans ämnen (Ekholm, 1968) ger exempel på hur musik kan integreras
och användas i de olika skolämnena. Här finns studieplaner och olika
innehållsförslag för ämnesöverskridande intresseområden och tematiska arbeten.
Med hänvisning till läroplanens (Lgr 69) anvisningar för samverkan mellan
ämnena i skolan ges repertoarförslag och förslag på skivinspelningar och vissa
skolradioprogram och läromedelstitlar som kan passa de olika områdena. Kortare
anvisningar om hur musiken skall användas visar att den ges mer stödjande och
illustrativa uppgifter i de olika ämnena.
I boken Kalejdoskop (Tjäder, Höijer & Oberg, 1971) integreras skapande i
intresseområden där samverkan i olika teman kan ske med exempelvis svenska
och orienteringsämnena. Hänvisningar till musik, gymnastik och teckning görs.
Rymden har exempelvis teman som månen, planeterna, rymdfärd, stjärnor.
Intresseområdena för ämnet svenska är dramatik, ljudinlärning, ljudsagor, lyrik,
ramsor och ordspråk och språkiakttagelser. I arbetet ingår dramatiseringar,
ljussättningar, dans och rörelse samt olika former av improvisation och
komposition. Förslag finns om samverkan mellan olika klasser och årskurser.
Intresseområdet i häftet Musik i samverkan (Oberg & Tjäder, 1973a) uppges att
motivet för ett ämnesintegrerat arbete är att enskilda moment upplevs av
eleverna som en helhet. Det gör att arbetet kommer att känns mer meningsfullt
för dem. Flera av förslagen till arbetsområden är ämnesövergripande .
Skolöverstyrelsens fortbildningsmaterial för tillvalsämnet konst (SÖ, 1971a) ger
lärare tillfällen till träning i att arbeta tematiskt i ämnesöverskridande projekt och
att med kollegor få diskutera det. Erfarenheter från arbetslag där lärare från olika
ämnen ingår tillsammans med elever diskuteras, liksom lärarroller och huruvida
förslagen är tillämpliga i skolan. Lärarnas ämneskompetenser och möjligheter att
överskrida dem hör till de frågeområden som prövas. Uttrycksövningarna i ljud,
rytm och klang integreras här med lyrik, drama, rörelse, bild, textil-, trä- och
metallslöjd. En fråga som ställs är om en gymnastiklärare eller musiklärare kan
starta ett arbetsområde som ”Natur i trä” (SÖ, 1971a, s. 24) där redovisningen
kan ske i form av ljud, rörelser och dramatiseringar eller med hjälp av foto, film
eller animationer.
I lärarhandledningen till läromedelspaketet Vi gör musik redogörs för hur
skapande i olika former kan medverka i den förordade samverkan mellan musik
och andra ämnen i skolan (Engström & Cederlöf, 1972, s. 13ff). Här ges förslag
på hur musiken kan användas i samtliga skolämnen i vilka ljudskapande och
andra former av skapande inslag ofta bör förekomma. Förslagen utgör en form
av sammanfattning av förslag till samverkan som är vanlig i läromedlen från den
här tiden med utgångspunkt från musikämnet. Flera av aktiviteterna återfinns
även i äldre läromedel men då oftast som enstaka exempel på hur skapande kan
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användas i samverkan med andra skolämnen. Framför allt gäller det sådana
förslag som har att göra med dramatiseringar, instrumenttillverkning och
relationer mellan text, bild, rörelse och ljud. Till svenskämnets huvudmoment
rekommenderas musikdramatisering, improviserad ”opera”, ljudlaborationer
med rösten och talkörer. Exempelvis rekommenderas ”korta ljudkompositioner
med olika slags r, låt eleverna solistiskt och i grupp göra improvisationer på r.
Detta ljud kan varieras mer än man tror!” (Engström & Cederlöf, 1972, s. 12).
En sådan övning skall förbättra elevernas tal och artikulation. Även studier av
relationer mellan text och musik samt ljudskapandets nedteckningar av
ljudsymboler eller deras översättning till musik passar in här. Flera variationer på
musik och ljudskapande till bild eller tvärtom och användandet av symboler för
ljud vid klangkompositioner relateras till teckningsämnet. Ljudlaborationer med
redskap från slöjdsalarna och tillverkning av rekvisita till dramatiseringar samt
instrumenttillverkning är förslag till samverkan med slöjdämnet. I gymnastiken
kan rörelseimprovisationer, skapandet av danser och ljudkompositioner
användas. För orienteringsämnenas religions- och historieundervisning föreslås
dramatiseringar och ljudlaborationer. Ljudskapandet lämpar sig även i
naturkunskapen där ljudkompositioner kan göras i anslutning till
ämnesinnehållet. Slutligen nämns morgonsamlingarna som ett forum för
framföranden av ljudkompositioner eller andra former av eget komponerande.
Också tillvalsämnet konst enligt Lgr 69 behandlas i lärarhandledningens andra
del som exempel på ämnesöverskridande verksamheter där musik ingår.
Möjligheterna att kombinera olika former av eget skapande i musik och ljud med
bild, teater och dramatiseringar, dans och rörelse uppmärksammas (Engström &
Cederlöf, 1975, s. 269). Flera skapande uppgifter med ämnessamverkande
möjligheter liknande de som beskrivits ovan presenteras också i elevboken
(Engström & Cederlöf, 1970). Användningen av dem är fri för lärares och
elevers egna förslag och möjligheter, och de kan användas i samband med olika
former av ämnesintegrerande projekt. De skapande uppgifterna till de olika
sångerna i boken, som är valda från olika tider och miljöer, ger stora möjligheter
till sådan samverkan och till ämnesöverskridande tematiska arbeten. Även stoffet
i materialet för lågstadiet ger flera idéer till ämnessamverkan. Också här utgör de
skapande ljudlaborativa experimenten ofta förekommande förslag till aktiviteter i
samband med sång, spel och lyssnande (Engström & Cederlöf, 1976a; 1976b).
Åren just före och efter 1970 ges flera titlar ut i vilka musik integreras med andra
skolämnen. Musiken sätts här in i ett vidare socialt och kulturellt sammanhang
som i exempelvis Musik och samhälle. Här – Där, Då – Nu (SR, 1970). De
skapande aktiviteterna utgör mindre ofta huvudintresset i framställningarna. I
programpaketen finns vanligen klingande underlag för de teman som tas upp på
band och i häftena finns elevuppgifter angivna där musikens funktioner i
samhället skall diskuteras och bearbetas på olika sätt. Programmen kan sägas
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vara en del av kulturorienteringen och avser ge kunskaper om och förståelse för
olika sorters musik och användningen av den i olika tider och kulturer. De
ansluter ofta till orienteringsämnenas kunskapsinnehåll. I flera av dem föreslås
dock uppgifter där eleverna själva skall musicera och, i mindre omfattning,
skapa musik på olika sätt. Sexans musik (SR, 1969/70) föreslår exempelvis
arbete med ljudspel, ljudkompositioner och bandslöjd. Musik och rit (SR, 1969)
föreslår anordnandet av en discodans där någon kan vara diskjokey,
skivpresentatör, som sammanställer ett musikprogram och presenterar det. I
häftet Protest (Särman & Areberg, 1971a) skall eleverna själva göra en text till
musik. I elevhäftet Från skrapare till hackare (Ling & Olofsson, 1972) föreslås
eleverna redovisa sina arbeten med hjälp av dramatiseringar. Vad gäller förslag
till samverkan med slöjdämnet är den vanligaste skapande uppgiften som
föreslås i läromedlen för musik instrumentbyggen. Det kombineras med att
eleverna själva kan göra egna rytmer, melodier och danser där de använder sina
nygjorda instrument.
Rörelse, dans, drama, teckning eller bild, modersmålet eller svenska och andra
språk är de vanligaste ämnesområdena som föreslås samverka och även
integreras med musikämnet i samband med skapande. Särskilt tydligt blir det i
de fortbildningsprogram som tar upp ämnesintegrerat skapande. En förklaring
ges i fortbildningsmaterialet Fritt musikaliskt skapande.
När undervisningen börjar frångå det helt lärarstyrda musicerandet och
improvisationen i musikundervisningen nu tenderar att bli lika naturlig som
det talade ordet, bryts isoleringen kring olika aktiviteter och uttrycksmedel.
Instrumentalt musicerande, sång, rörelse, dans och litteratur väves samman
på ett naturligare sätt och integreras i olika ämnesområden. (SÖ, 1971b, s.
4)

Hur den lärarstyrda undervisningen skulle kunna försvåra samverkan mellan
olika aktiviteter och uttryck framgår inte av citatet. Citatet beskriver dock en
förändring från lärarstyrd undervisning till en undervisning där lärare och elever
istället planerar tillsammans och gemensamt kommer med idéer om det som
skall göras. Det beskriver också en förändring av aktivitetsinnehållet där
reproduktionen av musik får en mindre betydelse till förmån för
improvisationen. Dessa förändringar medför, enligt citatet, att integrationen
mellan olika ämnesområden underlättas. Fortbildningsserien förespråkar också
ett samarbete mellan lärare över ämnesgränserna. I den mer lärarstyrda
undervisningen har förmodligen ämnesgränserna bevakats starkare. När elever
och lärare tillsammans beslutar om innehåll och arbetssätt kan möjligen också
andra tillfällen öppnas som kan bryta mot fastlåsta undervisningstraditioner.
Uppfattningar om vad ett ämne skall vara kan kanske ifrågasättas under ett
sådant arbete. I materialet minskar undervisningens fokus på just musiken något.
Det flyttas i stället mot musiken i samverkan med andra uttryck som lek, rörelse,
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drama, bild och ord. I det ljudskapande som introduceras med Lgr 69 är sådana
gränsöverskridande förhållningssätt vanliga i läromedlen. De återfinns också i
senare utgåvor. Ett exempel från mitten av 80-talet får belysa detta.
Ofta har vuxna människor (och lite yngre också ibland) den
uppfattningen, att sång, spel, rörelse, dans, dramatisering o s v
är avgränsade uttrycksmedel. Vi är helt enkelt lite ’fyrkantiga’.
Barn däremot tycker att det att det är naturligt att blanda
’rubbet’ och gör så väldigt ofta i sina lekar. Fantasin flödar, och
flödar ibland över . . . De här ljudlaborationerna vill hjälpa till
att bredda uttrycksmedlen, att göra ljud och musik av allt
möjligt. (Widestrand, 1985, s. 34)
Ett annat exempel ges i Musikoteket (Gårdare, 1992). Där återges (s. 133) den så
kallade skolblomman från Stewe Gårdares och Ralf Sandbergs kommentarer till
kursplaneförslaget i musik för grundskolan (SOU 1992:94). Den visar hur
musiken hör samman med andra ämnen i skolan, och ämnets möjligheter att
bidra till de kunskapsområden i vilka musiken roll sägs ha ökat väsentligt under
senare år. Här tillkommer områden som media, musikvideo, animationer,
ljudelektronik, datorer och syntar i ämnena fysik, teknik och bild och form.

4.1.6 Skapande och utvecklingen av känslolivet
I utvecklingen av känslolivet ingår att lära sig förstå och uppleva musik på olika
sätt, men också att kunna uttrycka sig (på ett visst sätt) i musik. Detta kan övas
på olika sätt. Ett är att samtala om musiken och upplevelserna av den och
diskutera det man lyssnat på. Ett annat att själv pröva att spela eller sjunga något
som har anknytning till det man lyssnat på eller återge stycket i grafisk form.
Ytterligare en form är att vid lyssnande på musik är att använda så kallade
lyssnarblad.52 Här kan eleverna på olika sätt ge respons på vad de hör i musiken.
Det kan gälla instrumentering, styckets karaktär, form, taktarter eller
beskrivningar av musikens program och egna upplevelser.
Eleverna bör alltid ges en, om än aldrig så enkel, lyssnaruppgift före
lyssnandet. Uppgiften ska hjälpa dem att lyssna aktivt. Sådana uppgifter
kan vara av skapande art: att i rörelse, bild, ord, dramatisering återge sina
intryck av musiken. (Engström & Cederlöf, 1975, s. 6, kursiv i original)

Skapandet ges här en roll i samband med lyssningsuppgifter. I de metodiska
anvisningarna till lyssnandet föreslås att eleverna också kan redovisa sin
förståelse av det studerade verket på olika sätt. Några av dem inkluderar
52

Se exempel på sådana i Musik på mellanstadiet (Emanuelson, 1974, s. 79, 81), Vi gör musiks lärarhandledning
(Engström & Cederlöf, 1975, bilaga 1)
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elevernas eget skapande. Exempel på sådana redovisningar är när de
improviserar en dans, experimenterar med olika sätt att uttrycka olika ljud eller
gör fantasibilder av något de upplevt i musiken.
Musik framställs ofta som något som har med känslor att göra. Den skapar
upplevelser och känslor hos den som lyssnar och den sägs i olika grader ge
uttryck för kompositörens eller musikerns känslor eller beskrivs åtminstone ofta
som en form av känslouttryck.
I läromedlen från 40- fram mot slutet av 60-talet upptar de metodiska
kommentarerna till läroböckerna sång- och speltekniska anvisningar samt
övningar för gehör och notläsning en stor del av textutrymmet. Elevernas
positiva upplevelser av musik är underförstådda, det gäller bara för dem att lära
sig mer om musik för att få ut mer av den. Om sången sägs i Vi och våra visor 1
att lugna och melodiskt uttrycksfulla sånger finns på repertoaren redan hos små
barn. I de första klasserna och senare finns
dramatiska och starkt sentimentala visor som de med stor inlevelse föredrar
inför klassen. Visor av allvarlig karaktär har vädjobanor, som man alltför
sällan prövar. De lämnar inte barnen oberörda. (Härén 1958/70, s. 35)

Musiken och elevernas upplevelse är en sak, men undervisningen i musik skall
lära eleverna att förstå musik mer kvalificerat och på delvis andra sätt. Den
estetiska fostran som präglar perioden strävar efter förståelse av musik som skall
bredda och fördjupa elevernas uppskattning av den och därmed även deras
känslomässiga reaktioner inför den. Sambanden mellan skapande och innehåll
som musikteori, formlära och notkunskap kan förstås mot den bakgrunden.
Skapandet blir från 70-talet ett medium för personliga uttryckssätt och inte
längre enbart ett redskap för att ge utlopp för fantasi och känslor. Den estetiska
fostrans ideal som format målen för skapandet från tiden för skolkommissionens
arbete, ger från Lgr 69 vika för mål som i högre grad grundas i eleven själv. Det
är den unika individen som är källan till resultatet mer än en strävan mot ideala
bilder, hämtade huvudsakligen från den klassiska eller mer konstnärligt syftande
musiken. Dåvarande fortbildningskonsulenten Inga Petrén uttrycker det så här i
RoS-materialet:
Och du skall veta att själva skapandet kommer från dig själv, så därför kan
du inte göra fel – det är dina tankar, din fantasi, din egen upplevelse som
kommer fram. Jag kan ju inte komma och påstå att du är fel. Alltså är det
som du gör riktigt. (RoS 2, s. 7, kursiv i original)

Resultatet av det skapade bedöms således delvis efter kvaliteter i individens
personliga uttryck av sig själv och av sitt inre liv. I det kreativa musikaliska
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skapandet finns arbetssätt som sägs leda till ett stärkt självförtroende hos osäkra
elever genom att det utgår från att ingen kan spela fel. Det skapande som skall
förekomma tränar på olika sätt elevernas mod att improvisera och uppträda, att
våga, att vara frimodiga och känna sig bekväma med det. Idéerna från den
pedagogiken återupprepas som vi sett ovan i läromedel från 80-talet. I Musik
utan gräns ägnas hela fem sidor i idéboken för musikundervisning åt detta under
rubriken ”Att upptäcka och använda ljud” (Widestrand, 1985, s. 34). Även
under 90-talet återkommer idéer härifrån. Ett exempel finns i Musikoteket
(Gårdare 1992). Där sägs att
den kreativa musiken odlar artisten inom oss när vardagliga saker uttrycks
med ord, rörelse, bilder och musik. Att skapa är en process där man
experimenterar och väljer material och former. Denna process tränar upp
vårt artistiska öga och öra. Kreativ musik är att säga något som är personligt
för individen. (Gårdare, 1992, s. 45)

Citatets sammanhang är en redogörelse för betydelsen av John Paynters och
Peter Ashtons (1970/1979) bok Sound and Silence, en av de böcker i vilka
gruppskapandet och ljudlaborationsidéerna presenterades.53Idéer därifrån
användes och anpassades till de former av skapande som präglade en stor del av
läromedlen i samband med att ljudskapandet introducerade i Lgr 69. Det
presenteras här tillsammans med en modell för hur sådant arbete kan gå till i
röstskapande och improvisation med motivet att dessa idéer är aktuella för
skolan även idag.
I studieförbundens pedagogiska material med anknytningar till rockmusik lyfts
också betydelsen av det personliga uttrycket fram. Det hör samman med
kvalitativt värderande idéer i rockmusik grundade på ”äkthet”, att kompositörerna
eller artisterna i sin musik ger uttryck för något som överensstämmer med deras
liv. Ett äkta personligt uttryck skall förmedlas i musiken som skall bottna i
individen eller vara ett ärligt och unikt uttryck från gruppen. I en intervju berättar
musikern Rolf Wikström i Brevskolans studiematerial att det är viktigt att finna
uttryck som ”stämmer överens med en själv” och att ett sådant uttryck är unikt då
det bottnar i en individs speciella förutsättningar och erfarenheter (Ekedahl, 1983,
s. 36). En personlig stil eller att göra egna variationer inom ramarna för en
musikstil framställs som viktigt. ”Ju tidigare grupperna börjar skriva egen musik,
desto tidigare skapar de ett eget uttryck” (Andrén, 1998, s. 4). Coverspel av
andras låtar kan minska i omfattning och fler grupper kan genom låtskrivandet få
större integritet och personlig stil (Andrén, 1998).

53
Medförfattaren Peter Ashtons namn nämns inte i texten. Samma år publiceras John Paynters bok Sound and
Structure (1992) i vilken idéerna från den tidigare Sound and Silence vidareförs och utvecklas. I den boken är
fokus inriktat mot de kompositoriska principer med vilka det musikaliska materialet kan struktureras mer än
elevernas fantasifulla arbete med ljud. Arbetet i projektform med experimentell inriktning i grupper har behållits.
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De musikskapande uppgifterna utgår inte sällan från elevers upplevelser och
känslor från bild, rörelse och texter av olika slag. Det kan vara allt från
tidningsbilder till konst, sportreferat, filmer eller dikter. På grundval av dessa
skall eleverna göra så kallad ”känslomusik” (Widestrand, 1985, s. 38). De skall
således identifiera olika känslor och upplevelser från olika källor. Därefter skall
de omforma dem och skildra dem med hjälp av instrument och röst utan ord.
Några exempel på ledorden för vad de skall uttrycka är: ”att säja nåt mycket
viktigt […] att lyckas med något, att göra bort sig […] att bli verkligt rädd”
(ibid., s. 38). Enligt Laborationer i svensk musik (AVIN, april-maj 1977, s. 15)
skall eleverna uppleva eller skapa stämningar med text och musik som uttrycker
feststämning, kämpaglädje, trygghet och välbefinnande. De skall skapa
stämningar som uttrycker ”glädje, stress, skräck, lugn, aggressivitet” (SÖ,
1971/1972, s. 11). I elevernas arbetsbok till Musik i sexan (Bengtsson, Lindholm
& Melander, 1974c) föreslås att eleverna kan välja mellan att uttrycka känslorna
glad, vänlig, ovänlig och arg i musikalisk form (ibid., s. 20). Syftet med
övningarna är att eleverna skall lära sig mer om sitt eget och andras känsloliv. De
skall också lära sig att förstå musik och andra konstarter som olika former av
personliga uttryck. Slutligen skall de också få möjligheter att i musikalisk form
betarbeta och använda detta.
Att kompositörer och musiker på ett direkt sätt uttrycker sitt inre emotionella liv
är en vanlig föreställning, särskilt i de avsnitt som behandlar de klassiska
kompositörerna. Uttrycken kan dels överföras direkt till lyssnaren som genom
musiken förstår dem, dels förstås med hjälp av lyssnarträning och kunskaper om
musiken och kompositörens liv. Även annan musik än den klassiska beskrivs
ofta som uttryck för upphovsmannens känslor. I skolmaterialet Spela och sjung
står att ”Improvisation innebär numer oftast att en solist hittar på vad han skall
spela till ett givet ackompanjemang. Solisten ger utlopp för sina inre känslor”
(Lawin, 1979, s. 40).
I studiematerialet Rock & Pop, Bandboken (Skoglund, 1984) gäller det för
musikerna att få låtarna de gör att leva. De skall kunna skapa variation och få
fram låtens karaktär och de egna känslorna. Det handlar alltså om att kunna
uttrycka sin förståelse för musikens form och innehåll samtidigt som musikernas
eget inre emotionella liv visas. Materialet visar också viss samstämmighet med
kritiken av den kommersiella musiken och genikulten såväl i klassisk som
populärmusik.
Alla kan naturligtvis inte göra musik som Bach, Beethoven och Beatles,
eller texter som Bob Dylan och Bruce Springsteen. Däremot kan man lära
sig att uttrycka dom tankar och känslor man har med hjälp av musik. Det är
ju det det handlar om; att uttrycka känslor, inte att skriva odödliga
symfonier eller superhit-låtar. (Skoglund, 1984, s. 104)
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I skapandet, när eleverna eller fritidsgruppen gör egna låtar och texter, är det
äktheten i det personliga uttrycket och i det som uttrycks som är det viktigaste.
Det gäller bara att våga sig på att försöka, enligt boken. Resultatet behöver
nödvändigtvis inte jämföras med de professionella kompositörerna eller
musiker.
Under slutet av 70-talet och början av 80-talet sker en förändring av
läromedlens innehåll och karaktär. Musikskapandets betydelser för individen
uttrycks i instrumental- och ensemblespelskolor och sångantologier mer som
individens kunskaper i att musicera. Det individuella uttrycket som
kvalitetskriterium för skapandet finns kvar, liksom betydelsen av en personlig
upplevelse i samband med musikaktiviteter, men relateras i högre grad till
instrumental- och ensemblefärdigheter. Fokus flyttas från ett musikskapande för
kunskaper om musik via ett gruppskapande för ett kreativt personligt uttryckt
mot ett musikskapande som kräver individuella musik- och spelkunskaper.
Skapandet ställer allt större krav på individuella färdigheter och kunskaper som
skall fungera också i social samverkan. Detta behandlas närmare i kapitlen
nedan (under 4.2) om musikskapande för sociala och musikaliska kunskaper,
färdigheter och förmågor.

4.1.7 Skapandets förväntade effekter
Skapandet bidrar med att forma kunskaper om musik och förståelse av
musikaliska uttryck och kunskaper i att uttrycka sig med musik. Det har vidare
effekter då det också ofta inkluderar rörelse, dramatiska framställningar, texter
och olika bildmedier. Samtidigt bidrar skapandet, också i samverkan med andra
verksamheter i musikundervisningen, till förståelse för kultur och kulturarbete i
samhället.
Enligt läromedlen förutsätts skapande i musikundervisningen ge resultat som
förändrar och utvecklar individen positivt. Arbetsformen med elevernas
självverksamhet, det enskilda arbetet tillsammans med andra där elevens egna
initiativ tas tillvara, bidrar till detta. I texterna ges även uttryck för att
musicerandet och musiken i sig har sådana goda effekter. Att elever arbetar med
musik och tillsammans med andra skapar något förutsätts ha goda effekter på
individens utveckling i flera avseenden. Den rytmiska undervisningen i Trumma
och triangel ”utökar våra själsliga anlag” (Glaser, 1945, s. 13). När barnen
spelar, tränar de musikalisk gestaltning och utvecklar samtidigt sina inre
karaktärer. Olika rytmers karaktär påverkar oss på olika sätt, vilket innebär att
det finns goda och dåliga rytmer som påverkar antingen positivt eller negativt.
Leken beskrivs som en aktiv självverksamhet som kan få fram ”större disciplin,
större själslig frihet och ansvarskänsla” och utgör ”en bättre basis för musikalisk
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uppfostran” (Glaser, 1945, s. 13). Den rytmiska disciplinen och musiken ses ha
effekter på individens karaktär, sinne, och humör och ger bättre självdisciplin,
större ansvarskänsla och ökar den personliga friheten. Den framställs som ett av
medlen att fostra fria och livsbejakande människor. Rytmisk träning och rytmisk
balans sägs frigöra och utveckla människans karaktär.
Den skapande attityd som skall prägla undervisningen enligt det heltäckande
läromedelspaketet Vi gör Musik syftar också mot sådana resultat.
Undervisningen i musik avser att påverka kognition, motorik, känslor samt
sociala och estetiska funktioner. Under varje lektion skall, enligt
lärarhandledningen, flera av verksamheterna sång, spel, lyssnande, rörelse och
skapande ingå, och i varje aktivitet bör skapande moment dessutom förekomma.
Exempelvis kan eleverna efter att ha lyssnat på Mozarts variationer över Blinka
lilla stjärna göra egna variationer på enkla sånger de sjungit tidigare (Engström
Cederlöf, 1972, s. 9). Det skapande inslaget med spel och improvisation kan ingå
som ett led i elevernas gehörsutveckling och förståelse av musikens
uttrycksmedel. Det utvecklar samtidigt fantasi och skapandeförmåga,
samarbetsförmåga och estetiska funktioner som att bedöma och värdera. I
musicerandet tränas exempelvis motoriska funktioner och i lyssnandet övas
individens upplevelseförmåga.
I Musikundervisningen i årskurs 7 (SÖ 1971/72) uppmanas läraren att utforma
alla övningar så att eleverna får träna sin personliga spontanitet. De kan
exempelvis träna sig att uttrycka sig direkt i rörelser, röst eller instrument. Sådan
verksamhet skapar självförtroende och självsäkerhet. De vågar pröva sina
uttryck. I fortbildningsprogrammet Rytm och skapade (RoS 1) hänvisas till Lgr
69:s text om att undervisningen skall skapa förutsättningar för musikupplevelser
och anknyta till barnens spontana musikglädje. Bland de mål som citeras ingår
även att undervisningen skall utveckla elevernas verksamhetslust och bidra till
frigörelse
och
utveckling.
Det
improviserade
rytmspelet
och
rörelseimprovisationerna i häftet sägs ge tillfällen till sådana spontana uttryck.
Flera av aktiviteterna förutsätter en frimodighet hos eleverna att uttrycka sig på
olika sätt inför andra.
I skapandet tränas eleverna att utveckla sina sociala färdigheter som att ta
kontakt med andra och att visa känslor. De skall tillsammans med andra våga ge
uttryck för egna känslor, tankar, idéer och åsikter. De skall lära sig diskutera och
argumentera, värdera och acceptera eller respektera andras ställningstaganden.
De lär sig leda och låta sig ledas, kommunicera och samarbeta (Exempelvis i SÖ
1971; RoS 1; RoS 2; RoS 3a, Oberg & Tjäder 1973a, b).
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Hur detta går till eller vilket syfte övningarna har för eleven sägs inte alltid klart.
Ofta finns det implicit i texterna och effekterna kan vara avhängiga av hur
övningen utförs och var tyngdpunkter läggs. Förslag om att göra
rörelseimprovisationer till musik kan exempelvis avse att träna
upplevelseförmågan av musik och förmågan att transformera dessa till rörelser.
Förslaget kan även, exempelvis, avse att öva ledning av och anpassning till
andra, samarbete, förståelsen av musikuttryck eller fantasifull lyssning.
Meningen kan också vara att träna elevens balans och motorik, upplevelser av
musikalisk fras, melodiers riktningar eller rytm eller att få kännedom om den
musik som är grund för rörelseimprovisationerna. Möjligheterna att använda
skapandet för olika syften i undervisningen är många och texterna i läromedlen
öppnar också för en sådan mångfald.
Ett klart uttalat exempel på att musik skulle ha en direkt positiv effekt för elevers
prestationer i skolans övriga ämnen finns i Vi och våra visor 1 (Härén, 1954).
Det står i samband med en beskrivning av rytmorkestern och av elevernas
intresse för ton och klang samt det fysiska välbehag de upplever när de får
använda instrument själva.
Helst skulle vi i källarvåningen i varje skola ha ett rum med olika slag av
trummor fulla av mystik, klirrande klockspel, dova cymbaler, skällor,
xylofoner, metallofoner, dragspel – och ett piano för eget
experimenterande, dit vi vid lämpliga tillfällen skulle kunna släppa ett par
tre barn i taget. Vad de skulle ha roligt! Vad de skulle frossa i jämförande
studier! Och vilken förmån att få komma dit! Hela skolans standard skulle
höjas i fråga om stavning och multiplikationstabell! (Härén, 1954, s. 29f)

I den lätt redigerade och utvidgade utgåvan från 1970 är den sista meningen i
citatet ovan borttagen. Något skäl för det anges inte. Kvar finns övertygelsen om
musikens och skapandets generella betydelser för individens utveckling. När
elevernas intresse för ljud och klang, deras glädje i rörelse och aktivitet, samt när
deras lust att själv pröva och experimentera med musikaliska uttryck får blomma
ut under musiklektionerna, sker ett lärande. Det påverkar samtidigt, mer
underförstått, betingelserna för en mer generell utveckling av färdigheter och
lärande i andra ämnen.
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4.1.8 Sammanfattning
Synen på barnen med inneboende lust och intressen för musik och egna
musikaliska uttryck upprepas i läromedlen. Deras aktivitetsbehov, fantasi och
spontanitet får utlopp i skolans skapande verksamheter som utgår från deras
intressen och utvecklar deras färdigheter. Leken som förutsättning och
utgångspunkt för deras improvisationer och deras egna förslag till melodier och
rytmer, nämns ofta i läromedlen avsedda för de lägre stadierna. Elevernas
spontana och fria uttryck skall vägledas och formas av läraren i deras
självverksamhet. Det görs, som en del av omsorgen om eleverna, genom att
undervisningen anpassas efter deras intressen och färdigheter och att de ges
möjligheter till egna uttryck i den så kallade självverksamheten.
I synen på eleverna upprepas även i de tidigare texterna betydelsen av deras
musikalitet, begåvning eller fallenhet för musik som en förutsättning för
skapandet. Det vidare aktivitetsinnehållet i skapandet ger pedagogiska och
metodiska möjligheter att individualisera undervisningen i de heterogent
sammansatta klasserna. Först under 70-talet märks en viss kritik mot talet om
begåvade elever när de psykologiska och biologiska förklaringarna kompletteras
med sociala. Också i de läromedel under 80-talet som är mer inriktade mot
populärmusik finns viss polemik mot begåvningsresonemangen också som en
kritik mot tidigare rådande kanon i den estetiska fostrans estetiska ideal. Arbetet
med musik avdramatiseras och allas möjligheter att själva skapa musik betonas.
Värdet av det skapade finns i högre grad i aktiviteten, den skapande processen,
än i resultatet som mer ses som avhängigt individens förutsättningar och egna
personliga uttryck.
Fram till och med mitten på 70-talet finns i flera läromedel argument för ämnets
så kallade praktiska inslag och eget skapande, som nödvändiga motvikter till mer
teoretiska och intellektuella studier. Skapandet ingår som argument för en
allsidig utveckling av eleverna och för mångsidiga aktiveringsformer.
Skapandets praktiska inslag motverkar en ensidig betoning av teoretiska inslag i
undervisningen, även i musikämnet. Blandningen av teori och praktik förordas
så att praktiken skall föregå teorin. Musicerandet och skapandet skall komma
inifrån eleven själv hellre än förmedlas som kunskap.
Skapande aktiviteter förbinds också, tydligast under 70-talet, med
avspänningsövningar och rörelseövningar där kroppskännedom och
kroppskontroll ingår. Det relateras även till kännedom om det egna känslolivet,
både som att förstå och tolka intryck och som att själv ge uttryck för sitt inre. I
de skapande aktiviteterna ges också uttryck för elevers kunskaper och
färdigheter, inte bara i musik, som kan göras till föremål för bedömning och
betygsättning av läraren.
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I de skapande aktiviteterna ingår andra konstnärliga områden som rörelse, dans,
dramatisering, teater, teckning eller bild. I 70-talets läromedel framställs
skapande, tydligare än tidigare, som aktiviteter där dessa uttryck eller
ämnesområden kan integreras. Även personliga estetiska ställningstaganden och
uttryck i det som skapas görs till tydligare mål för aktiviteterna, detta till skillnad
från de ramar som gavs i den tidigare estetiska fostran. Det individuella
uttrycket, det personliga i musiken och de egna känslorna lyfts fram som centralt
också senare i 80-talets läromedel, då i samband också i skapande med
rockmusik. Från slutet av 70- och början av 80-talen blir instrumentala
färdigheterna och ensemblekunskaper mer centrala i framställningarna.
Skapande hör i högre grad samman den individuella elevens spelskicklighet.
Skapandets avsedda effekter på individen är flertaliga och täcker flera olika
områden. De kan gälla personliga egenskaper, färdigheter och kunskaper.
Skapande påverkar kognition, motorik, känslor och har sociala och estetiska
funktioner. Skapande syftar till att påverka elevens uppfattningar och förståelser
av musik. Det avser att skärpa förmågan att lyssna på ljud och musik och göra
egna tolkningar och värderingar och är ett redskap för estetisk och musikalisk
fostran. Skapandet medverkar till att frigöra, utveckla och forma elevens
karaktärer genom att påverka och bidra till att utveckla färdigheter och förmågor.
Exempel på detta är självdisciplin, ansvarskänsla, skaparförmåga,
uttrycksförmåga i musik och rörelse, ledarförmåga, frimodighet, självsäkerhet
och självkännedom. Skapande övningar verkar frigörande och utvecklar
verksamhetslust, påverkar sinne och humör, ökar personlig och själslig frihet.
Flera skapande övningar framför allt från 70-talet avser att utveckla elevens
sociala färdigheter som att ta kontakt och kommunicera med andra. Skapandet
uppövar elevens mod att ge uttryck för egna känslor, tankar, idéer och åsikter
och att acceptera eller respektera andras ställningstaganden. De skapande
aktiviteterna ges ofta mål som har med individens utvecklande av
samarbetsförmåga att göra.

4.2 Skapande och det sociala livet
Pläderingarna för gruppverksamhet och elevers egna musikaliska initiativ
motiveras av den stimulans och av den livgivande variation i undervisningen
som sådana aktiviteter skänker. Dessa aktiviteter blir länkar i en kedja av
sysselsättningar som skall utveckla individen i de sociala sammanhang som
klassrummet utgör. Den individuella kunskaps- och färdighetsutvecklingen sker
samtidigt som den sociala träningen. De skapande aktiviteterna har avsikter som
omfattar elevernas framtida liv och samhällsdeltagande. Intresset och förståelsen
av musik skall bevaras och utvecklas för en meningsfull och aktiv fritid och ett
aktivt deltagande i kulturlivet.
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De möjligheter som musik och de skapande aktiviteterna i ämnet har att påverka
individen, skall ses i de sociala sammanhang i vilka de verkar. Elevernas
självverksamhet förutsätts ske i klassrummet där elevens samarbete med
kamraterna har stor betydelse för resultatet. I den förordade självverksamheten
framställs relationerna mellan eleverna sinsemellan och mellan lärare och elever
som särskilt viktiga. De bidrar till att skapa den trygga, tillåtande atmosfär där
glädje och harmoni råder, och där upplevelser av gemenskap präglar stämningen
i musiksalen. Möjligheterna att arbeta med skapande tillsammans med andra
kommer att utveckla de individuella förmågor som nämnts ovan i former där
elevernas sociala kompetenser kan prövas och växa.

4.2.1 Skapande för social fostran och demokrati
Tankar om demokratiseringen av skolan, anpassningen av skolan till ett
demokratiskt samhälle, som de uttrycktes i 40-talets utredningar och senare i
kursplanerna förs vidare i läromedlen. Läroplanernas tal om en undervisning
som skall främja individens utveckling mot en aktiv och ansvarsmedveten
demokratisk medborgare som kan samarbeta med andra är dock inte klart
utskrivet i läromedlen. Tyngdpunkten i förslagen till undervisning ligger på
musiken och på kunskaper och färdigheter som hör till musicerandet och
lärandet om musik. Metodiska förslag att genomföra lektioner, förslag till
innehåll och planeringsråd överväger. De övergripande målen uttrycks mer
implicit. I stället fokuseras på musikämnets innehåll och de aktiviteter som kan
ske där, så att exempelvis samarbete, kommunikation och gemensamma
musikaliska aktiviteter betonas. Ändå går de målen att spåra i litteraturen,
framför allt i de texter som riktas till lärarna i introduktionerna av läromedlen
och i material för lärarnas fortbildning.
Tron på musikens positiva verkan uttrycks exempelvis i Trumma och triangel
där det sägs att
”Musikaliska människor äro gärna också demokratiska människor” (Glaser,
1945, s. 13). Här finns också en hänvisning till krigstiden och en önskan om att
med musikens och undervisningens hjälp förhindra en återupprepning av den
tiden. ”Vi har sett vad tyranni kan åstadkomma med hänsyn till disciplin. Skulle
vi inte kunna åstadkomma en liknande disciplin, men med positivt förtecken?”
(Glaser, 1945, s. 13f). Också här, liksom i en övervägande stor del av de övriga
läromedlen, är det dock aktivitetsformerna och möjligheterna i de skapande
momenten till ett mer självständigt elevarbete också i grupp som betonas. Fritt
komponerande och spel i en orkester där eleverna kan improvisera, dramatisera
och forma rörelser föreslås ske så att eleverna kan samarbeta, hjälpa och vara
förebilder för varandra.
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I Vi sjunger och spelar (Petersson, 1949; 1951) poängteras vid sångövningarna
barnens roller som förebilder för varandra. De lyssnar, bedömer och lär av sina
kamrater om hur man skall sjunga rätt, det vill säga med god artikulation och
tonbildning, rent, klart och vackert. De skapande övningarna i att göra egna visor
eller rytmer är fram till och med 70-talet styrda av läraren och utgör ett led i
lärandet av musikens grunder. Eleverna arbetar då med fras och motiv, med att
analysera och iaktta en melodis takt och rytm. De tecknar ned i noter och tränar
samtidigt sitt gehör. Liknande uppgifter ges skapandet i form av att göra egna
visor i Skolsångboken (Aulin et al., 1958; 1963; 1969). De finns även i
läroböckerna En bok om musik (Engström, 1966) och Sjung, spela, lyssna (Lidén
& Lidén, 1956).
I fostran till elevernas aktiva deltagande i samhällets kulturliv kan skapandet
indirekt sägas bidra som ett medel för elevernas allmänna kunskaper och
färdigheter i musik. De skapande övningarna ingår i den estetiska fostran.
Skapandets syften att understödja deras kunskaper i sång, och i viss mån deras
instrumental- och ensemblekunskaper samt deras förståelse av musik i studiet av
musikhistoria är tydliga i 50- och 60-talens läromedel.
I 70-talets läromedel kommer tyngdpunkten mer att ligga på elevernas samarbete
och kommunikation med varandra. I Klassorkestern (1973) beskrivs hur
eleverna i klassrådet tillsammans väljer sin musikrepertoar. Då ”skapas en känsla
av samhörighet som är minst lika viktig som undervisningen i sig själv” (Strand,
1973, onumrerad sida). Brist på aktivitet skapar oro och liknöjdhet i
klassrummet, menar författaren. Klassorkestern beskrivs som en metod som
aktiverar eleverna och motverkar svårigheterna på mellan- och högstadiet.
Lyssnandet på musik och sjungandet i klassrummet räcker inte, eleverna måste
engageras i eget musicerande där de själva kan sätta samman sina arrangemang,
sägs det. Det gemensamma arbetet och det gemensamma beslutsfattandet med att
bygga upp ett arrangemang för klassorkester och bestämma repertoar, är både en
social problemlösande aktivitet och en sysselsättning som skapar
gemenskapskänslor.
Gemensamma upptäckter av hur musik och ljud kan byggas upp till egna
kompositioner eleverna själva, skall också skapa förståelse såväl för samtidens
konstmusik som för vårt kulturarv och främmande kulturers musik och
musikanvändning. De ökade inslagen av studier av annan musik än den
västerländska konst- och folkmusiken tillsammans med studier av musikens
funktioner och förutsättningar i samhället påverkar innehållet också i skapandet.
I det material eleverna arbetar med inkluderas nu även uttrycksformer från jazz,
blues och olika former av populärmusik.
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Skapandet ges även uppgifter att bidra till elevernas färdigheter att uttrycka sig
själva tillsammans med andra. Innehållet i skapandet relateras oftare till samtida
samhällsföreteelser och till individens egna tankar och erfarenheter. Skapandet
kan också pedagogiskt involvera kunskaper om andra kulturers och tiders musik,
olika musikformer och musikstilar. Musicerandet och skapandet kopplas då ofta
samman med kulturorienteringen. Elevens egna musikaliska färdigheter sätts här
in i andra sammanhang. Det är inte endast färdigheterna i den egna musikaliska
praktiken som övas. Uppgifterna som ges för samman olika musikaliska
kunskapsområden på ett sätt som vidgar ämnets gränser. Det framställs som ett
redskap för att förstå inte bara musiken som objekt bättre, utan även för att förstå
musikens funktioner i olika tider och kulturer. Flera exempel på samverkan över
skolämnesområdena och kulturer utanför skolan finns i läromedel som
exempelvis Vi gör musik (Engström & Cederlöf, 1970; 1975) och i
programhäftena från Sveriges Radio och Rikskonserter.
De senare behandlar mer specialiserade områden som musik i relation till bland
annat religionsutövning, arbetsliv och globala samhällsfrågor. Exempel finns i
skolradions material Musik och rit. Där skall eleverna göra sin egen musik och
egna danser i samband med studiet av musikens betydelser i religiösa
sammanhang (SR, 1969). Ett annat exempel finns i arbetsområdet
Latinamerikansk musik (1971) där eleverna uppmuntras att göra egna
kompositioner, danser och melodier, inspirerade av musik från området. I häftet
ges förlag, liksom i arbetsområdet Afrikansk musik (1973), om att eleverna kan
tillverka och använda egna musikinstrument inspirerade av instrument från de
geografiska områden som studeras. Enligt programhäftet Från skrapare till
hackare skall eleverna ljudsätta och dramatisera historiska berättelser och
skeenden från forntid till samtid. De skall improvisera olika scener från en
musik- och samhällshistoria där ”klassen delas i klasser” (Ling & Olofsson,
1972, s. 16ff). Musikskapandet ingår här i den historiska kulturorienteringen
och ges ett medvetandegörande innehåll om hur musik fungerat och använts av
olika klasser eller grupper i olika samhällen och tider.
Kontexten runt de skapande uppgifterna utgörs nu också av situationer där
musikens möjligheter till beskrivningar av världen i dag kan behandlas. Politiska
frågor och ställningstaganden görs tydliga och ingår i skapande uppgifter (Oberg
& Tjäder, 1973a). I läromedelspaketet Protest integreras flera skolämnen med
musikaktiviteter (Särman & Areberg, 1971a, b). Frågorna som tas upp berör
områden som arbetsförhållanden och strejker, svält, krig, människors nöd och
miljöförstöring. Sådana frågor blir föremål för elevernas skapande, enligt ett av
förslagen i elevhäftet. När aktuella samhällsfrågor behandlas görs det ofta
integrerat med innehåll från skolans orienteringsämnen. Lyssningsexempel
illustrerar vanligen häftestexterna som eleverna behandlar i diskussionsform.
Sånger med texter och noter sjungs och spelas och behandlas på i övrigt på
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liknande sätt. Urvalet av sånger till skolradioprogrammet Musik i en värld
(Rikskonserter, 1972) är politiska visor och protest- och kampsånger som på
olika sätt skall bearbetas av eleverna. I förordet diskuterar trubaduren Finn
Zetterholm möjligheter att påverka exempelvis sociala missförhållanden och
utsugningen av tredje världen, och möjligheter att engagera människor med hjälp
av sådana texter (ibid., s. 1f). Läromedlet Musik och samhälle (SR, 1970)
behandlar musikens ideologiska innehåll och funktioner i olika länder och tider.
Här kan eleverna i diskussionsform formulera sina egna tankar om musik och
sina upplevelser. De kan också diskutera frågor i anslutning till musik i totalitära
stater, i kommersiella samhällen eller musik som medel i religionens tjänst.
Samtidigt ges beskrivningar av olika kompositörers situation i samhällen och
stater där olika former av förtryck och censur råder.
I några av dessa läromedlen motiveras även skapandet i termer av kritik mot
kommersiell kultur. Att själv skapa egen musik är ett verktyg som aktiverar den
enskilde och samtidigt motverkar de passiviserande effekter som den
kommersiella musiken uppges föra med sig. Skapandet avser att stärka tron på
att det är möjligt att själv agera och delta aktivt i samhällets utveckling. Ett
exempel på detta är programhäftet Pop i örat (SR, 1976). Texten ger en historik
över populärmusiken och förhåller sig kritisk till den kommersiella musikens
funktioner.
Tidigare har redogjorts för bl. a. på vilket sätt vi mer eller mindre styrs i
vårt musikval av topp-listor, reklamknep och påverkan av olika slag. Tar
emot vad som bjuds och betalar snällt. Men behöver det vara så? I slutet
av 60-talet kom en reaktion mot den kommersiella kulturen, och
alternativa musikrörelser började växa fram. Och de fortsätter att växa:
musikfester, grammofonbolag, musiktidningar, musikföreningar, nya
grupper … ja varför gå omvägar när MAN KAN GÖRA MUSIKEN
SJÄLV (SR, 1976, s. 22, versaler i original)

Texten är delvis en appell, i enlighet med musikrörelsens idéer, för att agera och
tillsammans med andra svara för olika led i den lokala musikkulturen, Samtidigt
avses studiet av häftet ge eleverna grundkunskaper om musikindustrins
funktioner i samhället. Några närmare exempel på hur eleverna kan göra egen
musik ges inte. Däremot får de som läser häftet upplysningar om hur människor
tillsammans kan hjälpa till att arrangera musiksammankomster, spelställen,
konserter, och använda icke-kommersiella skivbolag eller liknande. Eleverna
skall studera texterna i häftet och diskutera hur det är där de själva bor.
De flesta popmusiker har en gång börjat för att det är kul att sjunga och
spela med andra – man behöver inte gå via de stora skivbolagens ’stairway
to the stars’. – Man kan spela för andra och varandra direkt utan
mellanhänder, det har många alternativ visat – hur är det där du
bor??????????? (SR, 1976, s. 22f. Originaltexten är tryckt med versaler)
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Kommersiella varu- eller musikarrangemang som Teenage fair och
Tonårsmässan, den kommersiella satsningen på The festival of Midnight Sun i
Mantorp, beskrivs som misslyckade projekt. Gärdesfesterna och liknande
motfestivaler står som exempel på lyckade tillställningar utan ekonomiska
vinstintressen. I häftet påpekas att det på många orter i Sverige finns lokala
grupper som själva lärt sig att spela och som vill göra anspråkslösa
liveinspelningar. Samtidigt finns det en publik som skulle vilja lyssna på sådan
musik, men möjligheterna saknas ofta. En elevuppgift är exempelvis att
undersöka detta och diskutera vad som kan göras. Politisk medvetenhet och
engagemang i frågor också utanför klassrummet, som går utanför en snävare
inriktning mot musiken i sig, är tydliga i det här materialet.54
Relationer mellan musiken och samhället tas upp från flera olika perspektiv. Det
är det stora musikutbudet som gör oss immuna mot musik och minskar vår
förmåga att lyssna, enligt idéboken Musik utan gräns (Widestrand, 1985). Den
försämrade ljudmiljön bidrar också till att det är svårare att kunna uppleva och
kommunicera med musik idag. Lärare och andra som känner ansvar för detta har
en uppgift att medvetandegöra sig själva och andra för att minska de negativa
effekterna. En viktig uppgift blir att agera så att ”vi alla blir mer aktiva
producenter och mindre konsumenter! Vi måste själva bli aktiva
musikdeltagare” (Widestrand, 1985, s. 109, kursiv i original). Med det stora
antalet körsångare, orkestrar, garage- och källarband som finns i Sverige gäller
det att låta ”alla vara med och producera levande musik!” (ibid.). De
övergripande frågorna om demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet finns här mer
nära undervisningspraktiken i musiksalen, och de skapande uppgifterna anknyter
ibland till detta innehåll. Studiet av musikens funktioner i samhället erbjuder ett
möjligt alternativ eller komplement till skapandets nära relationer till studiet av
musikens tekniker, former och teori.
Förståelsen för andra konstarter som ett innehåll i musikundervisningen finns
mer eller mindre tydligt uttalad i läromedlen, dels som en fortsatt progression av
de yngre elevernas improvisationer i musik, rörelser och dramatiska
framställningar, dels som klart angivna arbeten där olika konstarter integreras.
Det gäller såväl sammanställningarna av sångspel och julspel, musiksättningarna
och rörelseimprovisationerna till dikter och bilder, som de tydligt
konstintegrerade strävandena i större projekt. När elever skapar egna melodier
och låtar eller gör ljudcollage, används ofta verk från de olika konstarterna som
54

I flera programserier tas liknade frågor om musikens roll i samhället upp som vill informera om alternativa
musikformer, stimulera diskussion, och eget musicerande. Ett exempel är Musikdags (AVIN, 1974). Här
behandlas frågor om musikens politiska betydelser; om den kan fungera som en väckarklocka och om det finns
risk att ”musik utnyttjas som manipulation – nersövning – indoktrinering - förtryck?” (ibid., s. 20). Diskussionen
kan medvetandegöra eleverna om hur de påverkas av den kommersiella musikindustrin och hur de kan göras till
passiva musikkonsumenter.

181

förebilder eller underlag för deras arbeten. I Musik på mellanstadiet ges
exempelvis råd för lärarens handlande i klassrummet som syftar mot musikens
vidare kulturella uppgifter. Förutom att låta eleverna arbeta med musikaliska
yttringar skall också ”estetisk-kulturella yttringar i allmänhet” behandlas
(Emanuelson, 1974, s. 89, kursiv i original). ”Hjälp till med att hyvla bort
trösklarna till konsert-opera-teater- och konstsalongerna, men se först till att du
själv inte hindras av några trösklar” (ibid., s. 89, kursiv i original).
Att förstå musik också från vår samtid gäller inte minst samtida musikuttryck
från och med 1969 års läroplan. I fortbildningsmaterialet Musik, fritt
ljudskapande är ett av syftena uttryckligen att ”skapa större tolerans och
förståelse för nutida musik och andra konstarter” (SÖ 1971, s. 4). Just den nutida
musiken blir i det nya ljudskapandet den huvudsakliga inspirationskällan och
förebilden för elevernas skapande aktiviteter. I handledningen till Vi gör musik
(Engström & Cederlöf, 1972) beskrivs ljudlaborationer som en form av skapande
där alla elever kan delta, vara aktiva och lyckas bra. Samtidigt skapas en
förståelse hos eleverna för den moderna musiken. Elevernas ljudlaborationer och
ljudkompositioner förbereder dem för lyssnarkontakter med nutida musik där
klang spelar större roll än melodi och harmonik.
Punktmusik, elektronisk musik, clustermusik, musik med fri improvisatorisk
behandling av instrument och klanger, konkret musik (där vanliga ljud
används, ev bearbetade elektroniskt) är lättare att lyssna till och förstå sedan
man själv sysslat med ljudskapande. (Engström & Cederlöf, 1972, s 186). 55

Den samtida konstmusikens uttryck behandlas i läromedlen från slutet av 60talet och under 70-talet utförligt i metodiska anvisningar och med förslag på
konkreta uppgifter. Flera skolradioprogram och konsertserier produceras, där
den samtida musiken och de tonredskap som används i den, transformeras till
klassrumssituationen. I flertalet exempel föreslås att elevernas arbete utförs i
mindre grupper där eleverna mer eller mindre självständigt planerar och
gemensamt fattar beslut om utförande och redovisning.
Den samtida populärmusiken behandlas i programhäftet i häftet Pop (SR,
1971a). Precis som i texterna om den moderna konstmusiken görs en genomgång
av tekniken i en inspelningsstudio och av några av de inspelningstekniker som
används där. Även analyser av poplåtar görs som förklarar instrumentering, hur
man kan lyssna på musiken, och hur strukturen i en känd poplåt är uppbyggd
55

Punktmusik är enligt Sohlmans musiklexikon musik vars förlopp tycks uppsplittrat i korta brottstycken
(punkter) med en eller några få toners korta varaktighet och korta fraser. Den karaktäriserar också av stora
intervall och talrika pauser och beskrivs som en satstyp där tonerna uppträder som enskilda moment i en mosaik.
Termen har använts om Anton Weberns musik och definierades teoretiskt av Karl-Heinz Stockhausen som en
strukturering av atematisk musik där satstypen bestäms av tonernas organisation i punkter, grupper eller
kollektiv. (Sohlmans musiklexikon)
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(Beach Boys Good Vibrations utgör exempel). Eleverna tänks arbeta i grupper
med popens instrument, texter och sound och de föreslås göra en analys av
Georg Harrisons Something. Några av uppgifterna löses genom att en grupp övar
in bakgrundsstämmor för att sjunga play-back, en annan övar trumkompet,
medan en tredje grupp skall skriva nya texter till låten. Övningarnas syfte är att
ge kunskaper om populärmusikens produktionsformer och de termer och
begrepp som hör samman med några av popens stilar. Detta är också föremål för
elevernas studier i Pop i örat (SR, 1976). Grafiska partitur används för att
eleverna skall kunna följa med i exemplen av några inspelade låtar som kan
hämtas från lyssningsbanden som ingår i studiematerialet. Vad gäller elevernas
eget skapande med popmusikens instrument och inspelningstekniker finns inte
några metodiska anvisningar för eget skapande.
Vanligare förekommande från slutet av 70-talet är uppgifter i att göra egna låtar
och texter eller att spela blues. Här hänvisas till släktskapen med rockmusik och
till de enkla former som texter och ackordföljder bygger på. I flera av läromedlen
uppmärksammas hur enkelt det är att göra egna improvisationer med
femtonsskalor över de ackordföljderna. Exempel på sådana övningar finns i
Musiklaboratorium (Sjöstrand, 1975a), Visor för hela slanten (RoS 3b), Numusik
(Härén, Gummesson, & Hellsing, 1977), Spela och sjung (Lawin, 1979) och
sångsamlingen 88 sånger (Swedrup & Idar, 1979).
Jazzens historia behandlas i Jazzbladet (SR, 1974) och kan sägas vara en
motsvarighet till de ovanstående exemplen från popmusiken, men med inriktning
mot jazzens förutsättningar och dess musikaliska vokabulär. Också i detta
material tar lyssnandet på musikexempel och studerandet av programhäftets text
stort utrymme, nu i form av redogörelser för olika jazzstilar och analyser av
sådan musik. Likaså används ett grafiskt partitur som underlag för lyssningen
där instrumentinsatser, solon och form visas. Det finns en uppgift att lösa som
går ut på att försöka sjunga eller spela en blues till ett av ljudexemplen från det
ljudband som följer med programhäftet (SR, 1974, s. 19). I läromedlet finns
uppgifter om skivor att lyssna till och tips på ny litteratur om jazzmusik (Jan
Bruér och Lars Westins Jazz – musik, människor och miljöer). Förmodligen är
de avsedda för såväl lärare som intresserade elever. Boken Vi spelar
(Dominique, 1977) riktar sig till musikpedagoger som vill lära sig mer och få
tips om improvisation.
Inkluderandet av musikstilar från utomeuropeiska länder innebär att skapandet
kan bli mer varierat till både form och innehåll. Det kommer fortfarande att
fungera som ett redskap i elevernas kulturorientering om olika musikstilar,
samtidigt som de får möjligheter att arbeta med delvis andra musikaliska uttryck
och uttrycksmedel. Detta kan uppfattas som ett led i förberedelserna för att
kunna ta del av samhällets kulturliv. Det ökade intresset för musikens funktioner
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i samhället innebär att elevernas skapande kan samordnas eller inkorporeras i det
nya kunskapsområdet Musik och samhälle i Lgr 80. Innehållet i elevernas
skapande tänks fungera som en aktiverande verksamhet där musik- och kulturliv
kan problematiseras på olika sätt.
Idéerna om ett skapande där alla elever kan vara med utifrån sina egna
förutsättningar och intressen är inte ny, men kan i ljudskapandet realiseras med
andra medel än rytmorkesterns.56 Avdramatiseringen av musicerande och
skapande, noternas minskade betydelse och övningar som ställer mindre stränga
krav på färdigheter i instrumentalteknik i ljudlaborationerna kan sägas bidra till
en demokratisering av skapandet. Till den bidrar även förflyttningen av
tyngdpunkten från resultatet till den skapande processen i sig.
I fostran av eleverna ingår även deras sätt att behärska olika sociala situationer.
Individens trygghet i sig själv är där ett mål. Elevens skall kunna känna sig säker
och trygg i olika sociala gemenskaper. I skapandet tränas detta speciellt, särskilt i
de övningar som hör samman med dramatiseringar och rörelseimprovisationer.
Från 70-talet kommer skapandet i form av ljudlaborationer att innehålla särskilda
inslag som uttryckligen har syftet att förstärka elevernas självkänsla i sociala
sammanhang. De skall tränas i samarbete, och i att tillsammans med läraren
svara för en god miljö i klassrummet där alla kan delta i diskussioner och
framföra sina idéer. Särskilda övningar i att ta ställning till olika frågor, möta
andra, föra fram idéer och åsikter och argumentera för dem finns i bland annat
materialet i fortbildningsmaterialet Rytm och Skapande. Här vävs det
musikaliska arbetet samman med elevers hanterande av dessa frågor. Samtidigt
pläderas i flera läromedel också för särskilda förhållningssätt mellan lärare och
elever i samband med skapande aktiviteter. I den sociala fostran av eleverna
ingår, förutom samarbetet mellan eleverna i olika konstellationer, även
samarbetet mellan lärare och elever.
I musikskapande arbete förutsätts ofta en social fostran ske. I Musikoteket
återupprepas från Läroplanskommitténs arbete att ”I musikskapande
verksamheter utvecklas förmågan att lyssna på andras budskap och att själv våga
uttrycka vad man tycker och känner” (Gårdare, 1992, s. 135). Eleverna skall
lyssna på varandras förslag, komma med egna idéer och argumentera på olika
sätt för dem, lösa eventuella konflikter och ta ställning till olika sociala problem.
Grupparbetet i ensemblen behandlas även i Gröngölingens rock & pop bandbok
där ett råd till gruppmedlemmarna är att ”om ni lär er hantera konflikter kommer
ni att utvecklas både som grupp och som individer, då ni blir tvungna att
56

Att alla kan delta i den skapandeverksamheten är en programförklaring i häftet Fritt musikaliskt skapande
(SÖ, 1971b), och i läromedelspaketet Vi gör musik (Engström & Cederlöf, 1972). Det är också en förutsättning
för arbetet i RoS serien.
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argumentera för era åsikter.” (Andrén, 1998, s. 7). Med konflikter avses i boken
såväl musikaliska och personliga som ideologiska eller målsättningsmässiga.

4.2.2 Skapande för gemenskap och samarbete
Elevernas självständiga arbete, också i mindre grupper än klassens, ses i
utredningarna och styrdokumenten som viktig för den sociala fostran. I
läromedlen finns förslag på sådan organisation av klassen när eleverna skall hitta
på egna melodier och rytmer, improvisera i sång och spel eller i rörelse, samt när
de skall komponera egna små visor (Glaser, 1945; Härén 1963; Lundin &
Sjöstrand, 1966).
Gruppövningar blir den huvudsakliga arbetsformen i skapande verksamheter
enligt läromedlen som publiceras från 60-talets slut och framåt. ”Tillsammans”
och ”gemenskap” är nyckelord för sådan verksamhet. Under grupparbete kan
problem uppstå och lösas enligt lärarhäftet till Dans och rörelse (RoS 3a).
Problem kan vara att elever inte vågar, känner sig obekväma med andra, eller när
olika vänskapsgrupperingar i klassen sätts på prov. De kan också bestå i att
deltagarna har förutfattade meningar om vad pojkar respektive flickor kan göra i
musik och rörelse eller när de glömmer bort att lyssna på varandra. Förmågan att
samverka med andra sätts på prov. När eleverna prövar ljud och klanger och när
de dramatiserar och hittar på rörelser, sker arbetet oftast i grupper
(Rikskonserter, 1973). Så sker också när de gör egna kompositioner,
arrangemang eller grafiska partitur. De skall diskutera med varandra, föreslå
alternativ och kontinuerligt värdera det som görs. Redovisningarna sker också
ofta gruppvis. Det som utmärker gruppkompositionerna är enligt
fortbildningsprogrammet Fritt musikaliskt skapande att allt musicerande
improviseras fram och att eleverna själva leder detta arbete. De ger även förslag
till kompositionens uppbyggnad med hjälp av kollektiva diskussioner (SÖ,
1971b). Läraren rekommenderas också i Dans och rörelse att i rörelseskapandet
försöka stimulera samhörighetskänslan och utveckla samarbetsviljan hos
eleverna (RoS 3a, s 3f).
Arbete i mindre grupper förespråkas också i material som ges ut som
handledning för studieförbundens rockorkestrar från och med 80-talet. Även i
dessa läromedel framhålls det sociala samspelet i gruppen som en viktig del av
det gemensamma lärandet i enlighet med studiecirklarnas ideal om cirkelns
självstyrda lärande. (Ekedahl, 1983; Studiefrämjandet, 1984; Skoglund, 1984;
1987, Paulsson, 1986). Skapandet i klassrummen, särskilt efter Lgr 80 och
minskningen av klasstorleken i musik, möjliggör arbete i mindre grupper.
Läromedel som används för gruppmusicerande ger möjligheter till ett mer
improviserat förhållningssätt till de notbilder och ackordunderlag som
presenteras. De inbjuder därmed också till ett musikaliskt samarbete mellan
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eleverna. Exempel på titlar med sådant innehåll är sångantologierna 88 sånger
(Swedrup & Idar, 1979), Vispop 1 (Hahne, 1980) och hela serien fram till och
med Vispop 14 (Hahne, 2006). Även serien Pop 70, årets största hits (Pop 70,
1979) ger enkla förslag till ackompanjemang och arrangemang till sångerna som
eleverna kan tolka på olika sätt. Dessa titlar och liknande sång- och
spelantologier utgör också idag underlag för gruppmusicerande i klassrummet.

4.2.3 Skapandets betydelser för känslan av gemenskap, trivsel och glädje
Boken Vi sjunger och spelar uttrycker behovet av en god atmosfär i klassrummet
under musikstudierna. Sången och spelet skall vara något barnen ser fram emot.
De metodiska råd som ges är att läraren skall undvika tvång, uppmuntra och
hjälpa eleverna. Avsikten därmed är att ge eleverna mod och tillförsikt så att de
kan befrias från sina hämningar och inte hindras av blyghet eller känslor av
oförmåga. Atmosfären i klassrummet och samspelet mellan läraren och eleverna
skall vara lekfull och utan hård kritik (Petersson, 1949; 1951; 1962).
Indelningen i mindre grupper under sånglektionerna sägs bidra kraftigt till ett
gott resultat och till att träna elevernas säkerhet. De lär av sina kamrater när de
får lyssna på varandra. I handledningen till Våra visor 2 förespråkas drama som
en metod som ger rika tillfällen till elevernas eget skapande. Gruppen framställs
här som mycket viktig. Den ger ”den känsla av trygghet som är förutsättningen
för ett personligt engagemang över huvud taget – för att barnet skall våga vara
med” (Härén, 1963, s. 30). I en beskrivning av ett gott arbete i musik för
lågstadiet sägs i handledningen till Våra visor 3 att alla elever har fått vara med,
fått samma uppgift och att de tillsammans med läraren huvudsakligen inriktat sig
på de gemensamma upplevelserna, den gemensamma verksamheten och
den gemensamma glädjen i den övertygelsen att vi därmed skapat en
atmosfär som är gynnsam för självförtroendet och för den individuella
utvecklingen. (Härén, 1969, s. 12)

Nyckelord för framställningarna i materialet från slutet av 60-talet och under 70talet är gemenskap, trivsel, glädje, lust och mod. Orden lugn, trygg, avspänd,
frimodig beskriver både en eftersträvansvärd atmosfär i klassrummet och
önskvärda upplevelser för eleverna. De är såväl förutsättningar för, som resultat
av, en undervisning präglad av en skapande inställning hos läraren. Musicerandet
och skapandet förutsätter en miljö som kan beskrivas med dessa nyckelord. I En
bok om musik sägs det att det är viktigt att musikundervisningen sker i en
avspänd, stimulerande atmosfär (Engström, 1970, s. 271). Finns inte en sådan
kommer både de musikaliska och de individuella och sociala avsikterna till
korta.
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Musikämnet kan vara lust, glädje, gemenskap – och ett sätt att träna
samarbete, uttrycksförmåga och känslor. Ha en viktig social funktion. Men
kan också vara motsatsen; främja prestationstänkande, underbygga känslan
av att vara dålig, mindervärdig, ställa orimliga och onödiga krav i stället
för att förmedla glädje och samarbete. (RoS 3b, s. 1, understrykning i
original)

Citatet ovan är ovanligt i det att det uttryckligen nämner möjligheten att
undervisningen kan ha negativa resultat. Vanligen ges råd som visar bilder av det
goda klassrumsarbetets positiva effekter. Ett sätt att undvika sådana, implicit
uttryckta, oönskade resultat är att arbeta skapande. Det som ger en god atmosfär
och gemenskap är den pedagogiska utgångspunkten i ett så kallat ickeprestationsbetonat musicerande och skapande. I handledningen till läroboken Vi
gör musik beskrivs skapande musikundervisning där det kreativa arbetet
dominerar som
[…] en attityd, en allmän inriktning av hela verksamheten, där det kreativa,
inte det exakta och faktamässiga, får dominera. Genom denna inställning
skapas ett lugn och en avspänning i arbetet, som gör att alla vågar engagera
sig. Begreppen ”rätt” och ”fel” kan reduceras i betydelse, vid direkt skapande
upphör de helt att finnas. När man inte behöver vara rädd att göra bort sig,
blir man frimodig och djärv, man försöker och finner att det går bra, man
känner trygghet och utvecklas. I den skapande musikundervisningen får alla
möjlighet att aktivt bidra utifrån sina egna förutsättningar. Ingen lämnas
utanför. Av sig själv växer också fram den goda personliga kontakt mellan
elever och lärare, som är en förutsättning för att musikundervisningen ska ge
ett positivt resultat. (Engström & Cederlöf, 1972, s. 6)

Skapande definieras här som en hållning till undervisningen. Betydelsen av ett
sådant förhållningssätt och de resultat som en sådan inställning ger, återkommer
ofta i läromedlen under slutet av 60-talet och början av 70-talet. Attityden sägs
öppna för en särskild atmosfär i klassrummet som påverkar elevernas
engagemang och lärande. Såväl lärares som elevers aktiva och gemensamma
deltagande förutsätts ske från varje deltagares egna förutsättningar. I en öppen
och tillåtande atmosfär kan eleverna tillsammans med andra göra sina röster
hörda, komma med egna förslag, pröva idéer och lyssna på andra. De kan inte
göra fel vilket gör att alla kan lyckas. Sådant arbete stärker självförtroendet. För
individen skapas så, enligt texten, förutsättningarna för att våga uttrycka egna
känslor, tankar och idéer och att våga uttrycka sig musikaliskt tillsammans med
andra. Citatet ovan uttrycker uppfattningar om betydelser av skapandets inre och
yttre miljöer som förutsättningar för och resultat av musikundervisning och
musikskapande i grupp.
Öppet uttalade prestationskrav verkar negativt på stämningen i klassen. ”All
musikverksamhet bör bedrivas på ett avspänt och odramatiskt sätt, både vad
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gäller samarbetet elever – lärare och det rent tekniska utförandet i musicerande,
rörelse, skapande och lyssnande” (Engström & Cederlöf, 1972, s. 8). De
musikaliska kraven på framföranden och på individuella prestationer tonas ned
eller ges nya mål. Musikundervisningens metoder och innehåll kan också bidra
till att skapa en sådan atmosfär. I den kreativa musikundervisningens material
framstår liknande ideal särskilt tydligt. Materialet i RoS uttrycker förutom
ambitionen att ge stimulans till en breddad musikundervisning också en ambition
att musikundervisningens sociala funktioner skall få en framträdande plats.
Häftet Visor för hela slanten har avsikten att ”stimulera till ett ickeprestationsbetonat sammusicerande där alla bör kunna delta, oavsett graden av
musikalisk färdighet. T ex genom att ge förslag på enkla spelstämmor,
improvisationsmöjligheter och eget textförfatteri” (RoS 3b, s. 1). Alla elever
skall känna att de kan lyckas med de givna uppgifterna. När eleverna själva får
vara med om att utforma sina texter, spel- och sångstämmor, är chansen mindre
att de misslyckas vid framförandet av dem. När de själva improviserar gör de det
efter egen förmåga. De har tillsammans med sina kamrater prövat och
gemensamt beslutat om hur något skall göras och är inte ensamma i utförandet
under redovisningen.
Goda kontakter mellan lärare och elever är en förutsättning för att uppnå den
eftersträvade atmosfären. Relationerna mellan läraren och eleverna bidrar till
klassrumsatmosfärens känslor av gemenskap. De bidrar också till att ge eleverna
självförtroende. I Musik utan gräns behandlas även lärarens självtillit.
”Självförtroendet, både hos dej som lärare/ledare och dina adepter, är en mycket
viktig faktor. Bygg därför upp bådas genom att alltid starta mjukt och försöka
’klara av’ uppgifterna. Uppmuntra! (Vem uppmuntrar dej . . .?)” (Widestrand,
1985, s. 3). Råden som ges avser både lärarens egen arbetssituation och
elevernas.
Självförtroendet är grunden för att våga uttrycka sig tillsammans med andra.
Handledningen till Våra visor2 ger också metodiska anvisningar för användande
av dramatiseringar. Sådana övningar skall överbrygga svårigheter för barn som
inte är vana att frimodigt framträda inför klassen. För eleverna i årskurs 2
föreslås användandet av metoder hämtade från dramaundervisning, teater,
pantomim och rörelse. De dramatiska framställningarna ger enligt texten
utrymme för elevernas eget skapande, och de inledande övningarna syftar till att
ge barnen mod att framträda. Det sker när barnen får möjlighet att arbeta utan
uppställda krav på hur de skall bete sig. Det sker också när de kan arbeta avspänt
med en uppgift som engagerar dem att känna trygghet. Dramatiseringarna sägs
ge fritt spelrum för deras ”skapande fantasi” ( Härén, 1963, s. 12).
Modet att visa upp sig, att framträda i en grupp, har såväl mer generella sociala
mål som mer specifikt musikaliska mål. Flera övningar som förbereder och
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utvecklar detta mod används i musikundervisningen. I Trumma och triangel är
det leken ”Ett skepp kommer lastat” som tränar eleverna att hitta på nya
melodier och redovisa dem i klassrummet. I boken Vi sjunger och spelar kan
leken ”Frågor och svar” där eleverna skall hitta på och avsluta en given melodi
exemplifiera detta. Lek, dramatiseringar och rörelseimprovisationer används
som, ofta psykologiskt underbyggda, inslag i den så kallade skapande
undervisningen under 70-talet.
I musikskapande verksamheter tränas förmågan att våga uttrycka vad man
känner, sägs det i Musikoteket (Gårdare, 1992). Enligt Rock beat för beat
(Ekedahl, 1983) är det också bra att våga pröva, även om man gör fel ibland. Det
sägs också om improvisation i Hip-Hop boken (Håkansson & Andersson, 2005)
att alla borde träna på det. Motiveringen är att det är bra och utvecklande att
”tänja på gränser, våga göra bort sig och känna sig fri är utvecklande” (ibid., s.
34). Detta sägs som en inledning till metodanvisningar för läraren då eleverna
skall göra en improviserad rap. Olika sätt att bemästra nervositet och oro vid
musikframträdanden föreslås också i flera böcker. Att vara ärlig och visa sin
nervositet är ett sätt som stärker publikens känsla av trovärdighet i framförandet.
”Det är alltid bättre att visa sin nervositet – antingen naket eller på ett skojigare
sätt – än att chansa på att man kan dölja den.” (Weihs & Sjöström, 1984, s. 9).
Det bästa sättet är att inte fixera tankarna på sig själv utan istället att utmana
publiken. Ett liknande råd om att utmana publiken ger Gröngölingens rock &
pop bandbok (Andrén, 1998). Att börja spela och gå in i musiken är också ett råd
som ges här liksom på Internetsidorna från SVT om Lilla Melodifestivalens
artistskola (Internet: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=15706). Det ger också
mer känsla när man sjunger med hjärtat sägs det.
I en avslutande text i Dans och rörelse, där gruppimprovisationer i rörelse till
musik utgör huvudinnehållet, sammanfattas arbetet med en beskrivning av ett av
målen för programmet med följande ord:
Jag vågar – vågar visa vem jag är, vågar göra bort mig, vågar ta kontakt,
vågar känna efter, vågar erkänna mig själv. (RoS 3c, s. 15)

För musikämnets del avser glädjen något som uppstår i samband med
användandet av musik. Det kan vara exempelvis arbetets, lärandets, lyssnandets,
samvarons, skapandets eller spelandets glädje. Glädje och gemenskape är på
något sätt inbyggd i de musikaliska aktiviteterna och i musiken själv. Detta får
nog sägas vara centralt i diskursen om musik. Glädje och samvaro med vänner i
musikaliska sammanhang blir till en legitimeringsgrund för ämnet. I Musikboken
sägs att ”Vi som fått chansen att uppleva den glädje och gemenskap som detta
[ett aktivt musicerande] kan ge, vill naturligtvis ge eleverna samma möjlighet”
(Carlsson & Nordström, 1986, förord). Också i handböckerna för lärare finns
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glädjen och gemenskapen med som förutsättning för möjligheterna att lära sig
och för att arbeta med musik, eller som ett resultat av musicerandet. Följande
exempel är hämtat från Vi sjunger och spelar. ” Den glada arbetshågen bör alltid
vara för handen, det får vi inte glömma, och ingen i klassen får ställas utanför
denna av musiken stimulerade arbetsiver” (Petersson, 1949, s. 12). Arbetsglädjen
skall omfatta alla elever gemensamt och leda till kunskaper och färdigheter i
musik, något som för eleven är en förutsättning för ”den verkliga sånglusten och
musikantglädjen” (ibid., s. 12). ”Arbeta glatt och otvunget! Spänn er inte!” sägs
det i sångboken Musik i skolan (Cederlöf & Salonen, 1958, s. 14). Arbetet i
klassen skall vara lustbetonat och glädjefullt också i häftet Dans och rörelse
(RoS 3a). I Sångbok för skolan är det glad musik som eleverna önskar sjunga
och som gör att de arbetar bättre.
Alla, som sysslat med sångundervisning, vet, vilken förunderlig
stimulerande och eggande verkan en rolig visa har. Den kan hastigt och
lustigt köra bort all trötthet och dåsighet och sätta färg på sångstunden. Om
eleverna själva får föreslå en sång, väljer de ju i de flesta fall en glad
sådan. (Jerbo, 1962 s. 4)

Det ovanstående citatet kan sägas vara typiskt för hållningen till musikämnet.
Musik som tröst eller som redskap för att hantera svårare situationer i livet är
dock inte lika tydligt framskrivet i kursplanerna och inte heller ofta i läromedlen.
Att förstå egna och andras känslor uttryckta i musik hör ändå till
kunskapsområdet. Känslor som exempelvis ilska, vrede, aggressivitet,
upprördhet, oro, rädsla, ensamhet, sorg, vanmakt eller olust, behandlas mer
sällan i undervisningen och i förslagen till elevernas skapande. I kursplanerna
förbigås känslor som de ovan nämnda och såväl ämnet som musiken i sig
relateras framställningarna oftare till mer ”positiva” känslor. I läromedlen finns
dock övningar i musikskapande där ”negativa” känslor kan uttryckas. Det kan
vara, som i programmet Laborationer i svensk musik (AVIN april–maj, 1977),
vemod, vrede eller äckel, eller, som i Musikundervisningen i åk 7 (SÖ, 1972, s.
11), vemod, stress, skräck, eller aggressivitet. I de skapande övningarna
polariseras känslorna ofta som extremer i glädje – sorg, lugn – oro och lust –
olust. Det är dock den gemensamma glädjen och lusten som blir de känslor som
huvudsakligen karaktäriserar musik som fenomen och undervisningsämne också
i skapandet. Elevernas upplevelse av glädje i samband med
musikundervisningen blir ett förhållningssätt eller ett metodiskt innehåll för
läraren att beakta för goda resultat.
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4.2.4 Elevinflytande och en ny lärarroll
Synen på vikten av lärarens ledande och tillrättaläggande insatser för de unga
eleverna är gemensam i läromedelstexterna om elevernas improvisationer och
kompositionsförsök fram till och med mitten av 60-talet. När de yngre eleverna
gör egna kompositioner genom att hitta på melodi- eller rytmfraser är läraren
ofta försångare. En fras sjungs eller en rytm spelas som eleverna sedan skall
finna en fortsättning till. Svaret förväntas att gestaltas som ett uttryck för
förståelse av exempelvis fraslängd, form, taktart och harmoniska förlopp.
Läraren ges uppgifter att ge förslag, korrigera och göra tillrättalägganden till det
skapade. Elevernas egna fraser anpassas efter den givna frasens musikaliska
karaktär (Petersson, 1949, 1951, 1962; Lidén & Lidén, 1956; Aulin, et al., 1958,
1963, 1969). Skapandet sätts in i ett sammanhang där elevernas musikaliska
aktivitet är i centrum, så att praktiken, enligt texten, kommer före teorin.
Formerna för undervisningen, som de beskrivs, lämnar dock inte mycket över för
elevernas egna initiativ och förslag till melodier och rytmer. De utgör vanligen
kortare inslag i lektionerna där ramarna för elevernas egna förslag utgörs av en
progressivt ordnad och styrd metodik.
Förändrade arbetssätt där läraren rekommenderas en mer handledande roll märks
i läromedlen från början och mitten av 60-talet, (exempelvis Aulin et al., 1963;
Engström, 1966). Eleverna ges där i beskrivningarna av musikundervisningens
tematiska arbeten större möjligheter att själva påverka det som skall ske i
klassrummet. Läraren skall delvis fungera som en medlem i klassgemenskapen.
Några år senare föreslås i läromedlet Vi gör musik, i samband med en text om
gehörsutveckling, en omläsning eller nytolkning av begreppen lärare och elev.
När en övning är ny är det naturligt att den leds av läraren. I många fall är
det dock lämpligt att eleverna själva efterhand övertar lärarens ledarroll.
Läs alltså ”läraren eller elev’ överallt där det står ”läraren”. (Engström &
Cederlöf, 1972, s. 167)

Författarna
utvidgar
också
läroplanens
rekommendationer
att
gehörsundervisningen bör ske i helklass genom att påpeka lämpligheten i att
arbeta i mindre grupper, särskilt vid skapande verksamhet. Eleverna ges större
självständighet i arbetet där målet är självstyrande grupper som kan planera och
styra sitt eget arbete i stor utsträckning.
I RoS-projektet övas under fortbildningsdagarna lärarens roll som aktiv deltagare
i och handledare för elevgruppernas skapande. I materialet är råd till läraren om
beteende och inställning till den skapande verksamheten inte ovanliga. Ett
exempel är hämtat från lärarhäftet i Dans och Rörelse. Här varnas läraren för en
överdriven känslosamhet (s. 5). Det ledande för lektionerna bör i stället vara att
låta ”nyfikenhet, vetgirighet och glädje styra arbetets utveckling (RoS 3a, s. 5).
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Skapandet avser aktiviteter där bild, rörelse, musik och drama integreras och där
lärare och elever tillsammans prövar olika uttryck.
Både den enskilde läraren och eleven behöver emellertid skaffa sig större
tillit till sin förmåga till egna impulser och uppslag. Musik och rörelse har
då inte enbart en kontaktskapande funktion utan även en djupare,
personlighetsdanande betydelse. (RoS 3a, s. 3)

Fortbildningsmaterialet och kurserna var utformade för att göra lärare bekanta
med en viss inställning till musik och ett särskilt sätt att förhålla sig till
undervisningsområdet. Det skulle också vara möjligt att använda erfarenheterna
och materialet i kursen i den egna undervisningen. Det är en fantasifull,
skapande lärare med tro på sin egen förmåga till skapande som eftersöks.
Lärarens inre liv och övertygelser skall manifesteras i den pedagogiska
praktiken. I diskussioner med eleverna skall de egna upplevelserna under arbetet
ärligt redovisas.
Lärarens roll i arbetet är att organisera, delta aktivt med barnen och
diskutera deras och sina egna upplevelser. […] Arbetet med musik och
rörelse berör i första hand känslolivet. Det kräver att läraren är uppriktig
mot sig själv och att han är konsekvent i sitt sätt. Det läraren säger, tänker
eller känner måste återspeglas i konkreta handlingar. (RoS 3a, s. 4)

Det är alltså inte bara eleverna som bör ha kontakt med sina känslor, ge uttryck
för dem och vara beredda att dela dem med andra. Även läraren skall utveckla
kunskaper om sitt eget känsloliv och sina upplevelser och behöver öva sin
förmåga att uttrycka dem, också tillsammans med sina elever. Lärarens aktiva
medverkan i skapandet lyfts fram, och behovet av träning i att hantera detta i
klassrummet poängteras. Såväl lärare som elever kan arbeta med skapande i
musik och rörelse för att frigöra sig från blockeringar som hindrar deras kreativa
uttryck. Goda kontakter mellan lärare och elev är som visats tidigare en
förutsättning för ett skapande arbete. Läraren skall inte bara föra dialoger med
eleverna, lyssna på dem och ta del av deras idéer och förslag, utan också lära
dem att själva bidra till diskussionerna under musiklektionerna.
Det är också viktigt att verkligen lyssna till eleverna och gemensamt med
dem resonera sig fram till arbetsuppgifter och problemlösningar. Fråga ofta
eleverna om deras åsikter! Du kanske tycker att det är meningslöst och att
de aldrig har några bestämda åsikter om någonting. Men även detta är en
skolning som tar tid. (SÖ, 1971/72, s. 5)

Eleverna involveras på så sätt än mer i utformningen av undervisningen och
förslagen till lösningar på de skapande uppgifterna. Ett råd till läraren är att
lämna över initiativ till eleverna och uppmuntra deras egna förslag. I boken
Musik på mellanstadiet påpekas det meningslösa för läraren i att försöka styra
aktiviteterna alltför mycket. Vad som blir gjort i klassrummet beror på lärarens
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personlighet. ”Fältet är helt öppet för läraren att experimentera tillsammans med
eleverna” (Emanuelson, 1974, s. 32). Detta kräver en särskild sorts lärare.
Läraren skall skapa musik tillsammans med eleverna, vilket ställer stora krav på
lärarens funktioner i klassrummet. Riktat direkt till läraren gäller kraven
din skapande fantasi och förmågan att stimulera till skapande. Om du själv
vågar närma dig musiken förutsättningslöst, engagerar dig i
musikmetodiken och i musiklivet i övrigt, kan du skaffa dig en vidgad
musikalisk erfarenhet som kommer att vara mycket värdefull för dig i
lärarfunktionen. (Emanuelson, 1974, s. 7, kursiv i original)

Flera av råden till lärarna som redovisats ovan avser att på olika sätt förändra
både lärarnas beteende i klassrummet och deras uppfattningar av såväl musik
som ämnet musik. Framförallt rör uppmaningarna eller förslagen lärarnas
relationer till eleverna. I samband med det som kallas skapande i
musikundervisningen argumenteras för undervisningssätt och metoder som i hög
grad ger eleverna stora möjligheter att själva ta musikaliska initiativ. I flertalet
av de läromedel och handledningar som rör skapande poängteras lärarens
medskapande och mer eller mindre aktiva deltagande i det gemensamma
projektet tillsammans med eleverna. Undervisningen där skapande aktiviteter
ingår blir en del av lärarens egen träning i att uppfylla de förutsättningar som en
skapande undervisning sägs kräva.

4.2.5 Kulturarvet och kulturorienteringen
Sångens centrala betydelse i folkskolan präglar läromedlen också under tiden för
försöksverksamheten. Ett flertal sångantologier finns tillgängliga för
undervisningsändamål. Några av dem ger också metodiska råd anpassade till
skolsammanhang och även förslag till disposition av innehållet. Sådana råd
gäller exempelvis röstens utveckling och vokalteknik, noter och notläsning samt
musikteori. De så kallade stamsångerna, den beslutade repertoarkanon som alla
elever skulle arbeta med och behärska, finns ofta med i urvalet i enlighet med
styrdokumentens krav. Repertoaren sammanfattas av Märta Netterstad (1982) i
kategorier efter textinnehållet. Det sakrala innehållet med psalmer, koraler och
kyrkovisor bildar en kategori, och exempel på andra är sedelärande sånger om
skolan och hemmet, fosterländska sånger, vandringsvisor, folkvisor, sånglekar,
årstidssånger och natursånger. I läroböckerna i musik utgör folkmusiken och
framförallt den klassiska musiken, ett dominerande innehåll med studieområden
som orkesterns instrument, kända kompositörer och deras verk, musikens olika
former samt musikteori.
Elevers eget skapande och spelande på instrument ges relativt litet utrymme i
läromedlen under 50-talet. Exempel på elevers musikskapande i form av
komposition ingår i den estetiska fostran mot viss musiks skönhetsvärden och
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förståelse av musikteori och musikhistoria. Gränserna för innehållet i skapandet
och de övriga momenten som ingår i musikundervisningen utgörs av folkmusik,
folkvisa och exempel från den klassiska musikhistoriens upphovsmän och
repertoar. I läromedlen återspeglas den vidgade synen på musikämnet,
tillsammans med argumenten om betydelsen av elevernas självverksamhet och
egenaktivitet. Ett motiv för självverksamheten är att bibehålla och utveckla deras
intressen för musik. Gemensamt för böckerna Trumma och triangel (Glaser,
1945) och Vi sjunger och spelar (Petersson, 1949) är att skapandet relateras till
skolans repertoar av folkmusikalisk visa, musikhistoria och musikteori.
Liknande metodiska anvisningar finns i Sjung, spela, lyssna av Karl och Sture
Lidén (1956).
Läroboken 3 klang är en sångantologi för högstadiet med instrumentalstämmor.
Boken innehåller även en kortfattad musikhistorisk genomgång av epoker och
kompositörer.
I
noterna
används
föredragstecken
och
andra
interpretationsanvisningar sparsamt, ”eftersom en visas gestaltning hör till
musikundervisningens skapande moment.” (Gabrielsson, 1963a, förord).
Eleverna kan här forma utförandet av musiken tillsammans med läraren.
Skapandet ingår huvudsakligen i en repertoar av svensk visa och folkvisa, visor
från England och Tyskland, samt sånger av några av de klassiska
kompositörerna. De obligatoriska stamsångerna för högstadiet finns även
återgivna.
När det gäller repertoar och musikkunskap eller musikhistoria från 1900-talet ges
i exempelvis läroboken Musik i skolan (Cederlöf & Salonen, 1958) och i En bok
om musik (Engström, 1966) relativt fylliga presentationer. I den förstnämnda
nämns eller presenteras exempelvis Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton
Webern, Arthur Honegger, Carl-Birger Blomdahl, Sven-Eric Bäck, Ingvar
Liedholm. I den senare finns därutöver Karl-Heinz Stockhausen, Karl-Birger
Blomdahl, Bengt Hambraeus, och Bo Nilsson. De kan sägas vara representanter
för komponister som bryter med den klassiska musikens formspråk och prövar
nya klang- och formuttryck.
Kompositörer från 1900-talet har tidigare presenterats i läromedel i samband
med avsnitt om musikens historia eller med musiklyssning. Exempelvis
presenterades Sven-Erik Bäck och Ingvar Lidholm i Sjung, spela, lyssna (Lidén
& Lidén, 1956). I läroboken 3 klang nämns ”förhållandevis många nutida
svenska tonsättare […] som ett led i den aktuella, kulturella orientering, som hör
den moderna skolan till” (Gabrielsson, 1963a, förord). Om skapande under tiden
fram till och med början av 60-talet ramades in av den estetiska fostrans ideal
från den klassiska konstmusiken och visan, sker den inramningen från slutet av
60-talet också med ideal från den samtida konstmusiken. Att orientera sig i det
samtida kulturlivet är ett motiv i innehållet i de laborationer och experiment som
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återfinns i läromedlen från den tiden. Skapandet tar fortfarande i smakfostrans
tjänst avstamp från konstmusiken. Exempel på sådant arbete återges i flera
läromedelstitlar.57 Eleverna får här handgripligen stifta bekantskap med och
pröva den moderna musikens produktionssätt, klang- och formideal samt
instrument. De får också i samband med sitt eget arbete med ljudlaborationer
och ljudkompositioner lära känna flera av de samtida kompositörerna och deras
verk.
Ett exempel är musikerna och kompositörerna Jan Barks och Folke Rabes
programhäfte Utblickar mot ny musik (SR, 1968b). De menar att för att förstå
den nya konstmusiken fordras kunskaper om akustik. Fakta om ljudet i sig och
om dess möjligheter är också grunden i de analysmetoder som bidrar till denna
förståelse. De ljudundersökningar och improvisationer som eleverna gör med
olika klangmaterial och de diskussioner som de avses föra, skall hjälpa dem att
kunna ta del av samtidens konstmusik. De skall också med hjälp av dessa
erfarenheter själva kunna skapa egen musik.
Vår tids musikliv är inte någon provinsiell angelägenhet för en begränsad
europeisk kulturelit. Som på alla andra områden tränger sig beteenden och
värderingar från andra kulturer på också när det gäller musik. Och den som
inte skaffar sig en sked att ösa med, han är ganska fattig. (SR, 1968b, s. 24)
Även om musik är någonting sinnligt och känslomässigt har den sin grund
i fysikaliska fakta. Om man vill lära känna orsaken till sina
känsloreaktioner eller om man vill veta hur det går till att åstadkomma
sådana reaktioner, då finns åtminstone en del av svaret att hämta inom
akustiken. Resten torde höra till psykologin. I den här serien kommer vi då
och då att trampa in på båda dessa områden. (SR, 1968b, förord)

Programhäftet visar på nödvändigheten av att på olika vis sätta sig in i den nya
musik som produceras. Den kräver annan kunskap än den traditionella för att
uppskattas och förstås, då klang och inte melodi och rytm är ett viktigt
betydelsebärande uttryck. Detta omsätts för klassrumsbruk i övningar och försök
att improvisera, komponera och arrangera från lågstadiet upp genom
grundskolans alla klasser. I studiematerialet Ljudverkstad ger Bark och Rabe en
mer omfattande och ingående presentation av ljudlaborativt arbete av (1975).
Skapandets nya innehåll och arbetssätt kan noteras i den omarbetade upplagan
av En bok om musik (Engström, 1970). Där har ett särskilt kapitel om
ljudlaborationer lagts till den tidigare texten. I det beskrivs tekniken för arbete
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Ytterligare några exempel är: Sexans musik (SR, 1969/70), Musik, fritt musikaliskt skapande (SÖ, 1971b)
Bandklang. Handbok för ljudlaborationer med bandspelare av Ingemar Gabrielsson och Lennart Khan (1972),
Musikundervisning i åk 7 (SÖ, 1971/72), Musik i femman (Bengtsson, Lindholm & Melander, 1973a, b),
Ljudverkstad (Bark & Rabe, 1974), Rytm och skapande (SÖ, 1973a), Numusik 1 (Härén, et al., 1973), samt Vi
lyssnar på elektronisk musik (Rikskonserter, 1982, 1983),
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med inspelade ljud, så kallad bandslöjd, i ett orienterande kapitel baserat på
material från Sveriges Radio. I anslutning till varje kapitel har skapande
aktiviteter infogats bland förslagen till arbetsuppgifter för eleverna. De
innehåller nyheter som lyssningsövningar, ljudanalyser, klangexperiment och
komposition med hjälp av bandspelare och grafiska partitur. Eleverna skall
exempelvis efter att ha lyssnat på och analyserat Bengt Hambraeus båda verk
Tetragon och Rota II, själva försöka göra liknande klanger med hjälp av en
bandspelare. De kan också improvisera fram och framföra ett tal-sångcollage
eller en ljudkomposition där de använder två bandspelare. Schönberg var
presenterad i de tidigare utgåvorna. I den nya upplagan utvidgas texten om
tolvtonsmusik med information om punktmusik, elektronisk musik på band och
elektroakustisk musik.
Även om den samtida konstmusiken uppmärksammats i läromedlen redan under
50-talet sker under slutet av 60-, och framför allt under 70-talet, en markant
ökning av det utrymme som ges den nya musiken. Förslagen till lärarnas och
elevernas vidare läsning om och lyssnande på den är också flerfaldiga. Det är
huvudsakligen i samband med elevernas eget skapande arbete som den moderna
konstmusiken lanseras som innehåll i undervisningen. Till skillnad från detta är
skapande uppgifter eller förslag på metodik som involverar elevers spel och
lyssnande på populärmusik få. Nedan följer en text som avser att exemplifiera
hur den samtida konstmusikens tonsättare, deras verk och tekniker avspeglas i
några läromedel från tiden.
Presentation av tonsättare med hjälp av personliga texter om musik och deras
egna kompositioner ges i Tonsättarens verkstad (1968). Några av dem som
framträder här är Jan Bark, Folke Rabe, Sven-Eric Johanson, Ralph Lundsten,
Arne Mellnäs och Leo Nilsson. Partitur från några av kompositörerna har också
återgivits som eleverna kan försöka tolka musikaliskt. I lärarhandledningen till
Vi gör musik finns ett grafiskt partitur som eleverna kan arbeta med. Det är
Frimärksmusik av Ingvar Lidholm (Engström & Cederlöf, 1972, s. 204).58
Eleverna kan också sjunga en tolvtonskanon av Sven-Eric Johansson (ibid., s.
203).
I elevboken presenteras därutöver tonsättaren och pedagogen Arne Mellnäs verk
Pang Music of sound som en gruppuppgift för elevernas egna tolkningar
(Engström & Cederlöf, 1970, s. 52-3).59. Kompositören Ingvar Lidholm
presenteras även i häftet Musik och rit med ett kompositörsporträtt,
verkförteckning och diskografi i samband med att eleverna skall lyssna på
konkret musik från hans balett Riter (SR, 1969). Eleverna skall framföra ett
58

Partituret med frimärket finns även i läroboken Musik i femman (Bengtsson et al., 1973a, s. 76). Här kan det
utgöra underlag för elevernas egna tolkningar och arrangemang
59
Verket finns för övrigt även återgivet i Tonsättarens verkstad (1968?).
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återgivet grafiskt partitur av Sven-Eric Bäck (SÖ, 1971/72). De skall jämföra
Rimskij-Korsakovs Humlans flykt med poeten och text-ljudkompositören Åke
Hodells En humla och göra en egen tolkning av det sistnämnda verket från
partituret i häftet Musik i samverkan (Oberg & Tjäder, 1973b, s. 49).60 De
moderna grafiska noteringarna exemplifieras med Karl Heinz Stockhausens
Cyklus samt ett exempel på notering av elektronisk musik av samma kompositör
i En bok om musik (Engström, 1970, s. 88f). Även Sylvano Busottis XIV piano
piece for David Tudor 4 är återgivet där. I programhäftet Utblickar mot ny musik
nämns namn som Terry Riley och György Ligeti (SR, 1968c). Leo Nilssons verk
Nu utgör underlag för elevernas tolkningsarbete i Bandklang (Gabrielsson &
Khan, 1972).
Tolvtonsmusik och tolvtonstekniker presenteras också i flera läromedel. Sven
Eric Johansons tolvtonsvisa Sagan om den stygga draken finns publicerad i
elevboken Vi gör musik (Engström & Cederlöf, 1970) och i Rytm och ton (Hult
& Sjöqvist, 1966). I Musik i fyran (Bengtsson, Lindholm & Melander, 1970)
återges exempel från Karl-Birger Blomdahls musik till operan Aniara. Här finns
information om elektronisk musik, cluster och nya sätt att framställa ljud.
Eleverna kan lyssna på melodier från operan och själva försöka spela en
tolvtonsserie eller sjunga den. I läroboken för årskurs 5 i samma serie följs detta
upp med en presentation av flera moderna kompositörer. Här är det Sven-Erik
Bäcks psalm i tolvton, Du som går före oss, som är återgiven för att sjungas
(Bengtsson et al., 1973a, s. 74). Även i Skapa musik i grupp (Sjöstrand, 1975) är
tolvtonskomposition utgångspunkt för elevernas egna försök att själva göra
sådan musik. I exempelvis elevboken till Vi gör musik (Engström & Cederlöf,
1970) lyder uppgiften ”Skriv själv en melodi som innehåller alla skalans tolv
toner. Spela den på piano eller annat tangentinstrument. Försök sjunga den”
(ibid., s. 58). I tillvalsämnet konst får eleverna också arbeta med att skriva serien
spegelvänd och baklänges och sätta samman resultaten i ett arrangemang (SÖ,
1971a).
Tekniken att komponera genom att sammanställa ljud med bandspelare i så
kallad bandslöjd presenteras också utförligt i Radiokonservatoriet.61 Det sker
tillsammans med uppgifter att göra för deltagarna i kursen där bland annat
redigeringsklippning, transponering av tonhöjder, bandslingor och
ljussynkronisering instrueras (Bodin, Johnson & Lorentzen, 1968, s. 168–176).
Avsnittet följer efter en genomgång av den elektroniska musikens material och
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Verket finns även återgivet i Fritt musikaliskt skapande (SÖ, 1971b, s. 59). I det finns även Bengt Emil
Johnsons En hyllning till ä återgivet. Även det är tryckt för att kopieras och användas av eleverna.
61
I Ronny Lindeborgs avhandling Örats skolning beskrivs Radiokonservatoriet som ett projekt inom ramen för
vuxenutbildningen i ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska Akademien, Kungl. Musikhögskolan och
Skolöverstyrelsen. Det beskrivs som landets största folkbildningsprojekt i vilket TV och radio togs till hjälp och
var utformat som distansutbildning med kompletterande helg- och sommarkurser (Lindeborg, 2005).
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apparatur med uppföljande lyssningsövningar av de särskilda lyssningstekniker
som krävs för att kunna följa med i sådan musik. Kapitlet rekommenderas i
lärarhandledningen till Vi gör musik (Engström, 1972, s. 196) som lämplig
litteratur vad gäller bandslöjd tillsammans med häftet Bandslöjd (Gabrielsson &
Kahn, 1972) och En bok om musik (Engström, 1970).
I den senare titeln finns ett avsnitt med anvisningar om hur bandslöjd kan gå till i
klassrummet. Det är baserat på ett utgånget material från Sveriges Radio som är
hämtat från en serie skolradioradioprogram med titeln Människan i teknikens
värld. De sändes redan läsåret 1967/68.62 Instruktioner för bandslöjd med hjälp
av en upp till tre rullbandspelare ges, liksom för olika inspelningstekniker
(Nilson & Andersson, 1971). Ett utdrag ur programhäftet till serien återges
senare i nytryck i Arbetsområden i musik (Nordström, 1971). Här ingår
bandslöjden i ett arbetsområde för högstadiet kallat Musiken omkring dig.
I läromedel för grundskolan finns liknande övningar redan 1969 i programhäftet
till Sexans musik (SR, 1969/70). Ett avsnitt i häftet visar hur musikskapande i
form av ljudlaborationer kan resultera i en komposition (ibid., s. 30ff). Genom
att klippa band med inspelade ljud i mindre bitar och sedan på olika sätt foga
dem samman med skarvtape kan mer eller mindre medvetet framställda
bandkompositioner göras. Detta kan sedan användas som effektljud vid
dramatiska framställningar, diktläsning eller som stämningsmusik. I häftet
beskrivs klangstudion som ett rum på skolan där ljudutrustning som grammofon,
radio och flerkanaliga bandspelare skall finnas tillgängliga tillsammans med
saxar och skarvtape (ibid., s. 30). Ett särskilt läromedel i form av ett
instruktionshäfte med metodiska anvisningar till läraren om detta kallad
Bandklang gavs också ut (Gabrielsson & Khan, 1972).
Tekniska anvisningar för ljudlaborativt arbete med bandspelare ges i En bok om
musik (Engström, 1970, s. 262–269). Författaren föreslår att det inrättas så
kallade klangstudior på skolorna. Här kan eleverna bearbeta sina ljudkällor för
de kompositioner och ljudbakgrunder de vill göra. Ljudkällorna föreslås komma
från naturljud, instrument, föremål, och grammofoninspelningar. Även en
radioapparat kan brukas som ljudkälla. Eleverna kan på de olika våglängderna
finna ”säregna ljudhändelser” i form av till exempel störningar och signaler
(Engström, 1970, s. 263). Dessa ljud går sedan att bearbeta med
volymkontroller, ekon, mixningar, kopieringar och bandhastighetsförändringar.
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Skolradioserien riktas mot högstadiet med ett radioprogram och ett TV-program kallade Ljudpåsen och
Ljudblandaren. Det förstnämnda programmet innehåller ljudande underlag för elevernas eget arbete med band
och serien presenterar olika elektromusikaliska arbetssätt. Serien aviserades i 1965 års
Musikutbildningskommitté (SOU 1968:15, s. 44) som ett exempel på Sveriges Radios skolprogramverksamhet.
Bildmaterialet i Musik i sexan (Bengtsson, Lindholm 6 Melander, 1974a), En bok om musik (Engström, 1970)
och Arbetsområden i musik (Nordström, 1971) är delvis detsamma. Det visar schematiskt olika uppkopplingar
av bandspelare och annan ljudutrustning samt hur en bandslinga kan ordnas.
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För ett enklare arbete föreslås att det i ljudstudion finns tillgång till flera
bandspelare, mixer, ekon och tongeneratorer. Instruktioner för klippning och
redigering av band och principer för bandskarvning och bandslingor ges. I
lärarhandledningen till Vi gör musik beskrivs ett konstrum – klangstudio som
kan användas för ljudlaborationer i musik, konst, fritt valt arbete samt
musikskolans ljudskapande verksamhet (Engström & Cederlöf, 1975, s. 270).
Med inspiration från de elektronmusikstudior som under 1950- och 60-talen
byggts i flera större städer i Europa föreslås uppbyggnaden av enklare varianter
för ett liknande arbete på skolorna.63
Det så kallade ljudskapandet ingår som en del av elevernas kultur- och
samtidsorientering. Ett stort antal möjliga övningar redovisas och beskrivs i
läromedlen. Presentationerna av kompositörer som arbetar med de moderna
uttrycken, och lyssningsövningar där deras musik spelas i klassrummet, ger
tillsammans med det ljudlaborativa arbetet en både bred och ingående bild av
samtida konstmusik. Området motiveras ofta med hänvisningar till kursplanen i
musik, men också till att samtidens musikskapande är ”inriktat mot
elektrofoniskt komponerande” och att ”skolans musikundervisning måste spegla
även modern ljudkonst” (Gabrielsson & Khan, 1972, s. 51). Samtidsmusiken
angår oss särskilt, sägs det i 3 Klang, då den ”skapas mitt ibland oss” och
”avspeglar vår tid, oss själva” (Gabrielsson, 1963a, s. 82). Kännedom om
samtida musik och kompositörer hör till allmänbildningen enligt texten.
Kompositören och pedagogen Leo Nilsson medverkar i lärarhandledningen till
läroboksserien Numusik.64 Exempel ges på olika övningar som går att göra i
klassrummet med vissa anknytningar till elevbokens innehåll. Aktiviteterna
omfattar förslag till improvisations- och kompositionsuppgifter och ger exempel
på skapande där de olika konstarterna integreras. ”Ord kan bidra till att göra
musikupplevelsen mer medveten”, sägs det (Nilsson, 1973, s. 111). Metoden för
detta är att eleverna också genom lyssning, diskussion och analys av sina
kompositioner får underlag för att själva revidera och förbättra dem.
I övningarna tar man ofta fasta på möjligheter till samverkan med andra
konstarter och ibland förordas nästan happeningliknande redovisningsformer där
flera konstuttryck blandas. Liknande övningar finns nämnda i senare läromedel
som Musik utan gräns (Widestrand, 1985) och Musikoteket (Gårdare, 1992).
Tanken att de skapande övningarna med ljudlaborationer kunde förbereda för
förståelse och uppskattning av samtida konstmusik och skapa ett intresse för
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En möjligen mer pragmatisk hållning vad gäller förslagen om ljudstudion ges i Musik på mellanstadiet. Den
tekniska utrustningen som föreslås är något mer modest och lokalerna ”kan vara källare, skrubbar, förråd, etc.
huvudsaken är att det finns ett eluttag” (Emanuelson, 1974, s. 68). Författaren föreslår även byte av ordet
”bandslöjd” till det mer korrekta ”ljudmontage” (ibid.). I Radiokonservatoriet uppges att antalet
elektronmusikstudior i världen överstiger 300. (Bodin et al., 1968, s. 155).
64
På Leo Nilssons initiativ inrättade Stockholms skoldirektion en pedagogisk elektronmusikstudio 1969 där
Nilsson under en tid ledde försöksverksamhet med skolelever.(Sohlmans musiklexikon)
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ovanliga musikaliska uttryck återupprepas också under 90-talet.
I den
sistnämnda boken hänvisas till John Paynter som menar att ”vår förståelse av
modern musik står i relation till hur tränade vi är i vårt eget skapande” (Gårdare,
1992, s. 45).
Populärmusiken och jazzen behandlas i några läromedel. Elevernas eget
skapande står här tillbaka till förmån för övningar och laborationer med ljud.
Även om hänvisningar till popmusik och grupper som Pink Floyd eller Beatles
görs, är förslag på elevers eget skapande med sådana uttrycksmedel få och
försiktigt använda. Kritiken mot kommersiell musik i kulturdebatten under 60-,
70- och 80-talen motiverar delvis den kreativa musikundervisningens
ljudskapande i skolan samtidigt som den motiverar hållningen till
populärmusiken. Den tekniska utvecklingen av de elektriska och digitala
musikinstrumenten förändrar det musikaliska kulturlandskapet från 80-talet. I
Musik utan gräns (Widestrand, 1985) nämns grupper som Pink Floyd och
Kraftwerk. Även teknisk information ges om programmerbara syntar och hur de
kan användas av musiker och kompositörer i populärmusiken. I ett kapitel
beskrivs rytmboxar, digitala trummaskiner, sequencers, samplingsteknik och
MIDI-systemet.65 Farorna med syntmusiken diskuteras kortfattat och den
jämförs med musik gjord med traditionella instrument. Slutsatsen blir att de båda
sätten att framställa musik kommer att existera och utvecklas jämsides.
Syntmusiken har kommit för att stanna sägs det och den ”lockar fram
människans upptäckarglädje och stimulerar skaparfantasin!” (Widestrand, 1985,
s. 116).
Några konkreta råd eller exempel på hur tekniken kan användas i klassrummet
ges dock inte. Sådana finns i Musikoteket (Gårdare, 1992). För dagens ungdomar
ingår syntar och datorer naturligt i vardagen och ungdomarna vill även arbeta
med dem i skolan. Ett förslag på hur sådan teknik kan integreras i klassrummet
visar sequencers, syntmoduler, datorer och keyboards tillsammans med olika
typer av inspelningsapparatur och utrustning för el-ensemble. Tillsammans med
TV- och videoutrustning är det ett multimedialt klassrum som redovisas, där
utrustningens möjligheter till skapande verksamhet framhålls. Eleverna lär sig
snabbt hantera utrustningen som kan användas i deras musicerande. Med digitala
pianon och syntar kan eleverna delta i gruppmusicerande där olika
instrumentljud används tillsammans med förprogrammerade rytm- eller
harmonibakgrunder. ”Detta är en mycket intressant inlärningsform som har
framtiden för sig, även i grundskolan”, sägs det (ibid., s. 118). Också eget
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Med en sampler går det spela in olika ljud med mikrofon som sedan kan spelas upp digitalt och bearbetas. En
sequencer är en digital ”bandspelare” som kan spela in, lagra och spela upp ljud i digital form från ett
elektroniskt musikinstrument. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) är en standard för digital
kommunikation mellan olika digitala instrument och datorer som gör det möjligt att styra och samordna ljud
mellan dem.
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skapande i form av ljudlaborationer kan göras med sådana instrument.
Hänvisningar till elevernas fritid i fråga om datorvana, intresse för ljud eller
sound och fritidsmusicerande ges. Läromedlet är producerat i samband med
Läroplanskommitténs arbete inför den nya kursplanen Lpo 94.
Ett kapitel i Hip-Hop boken beskriver tekniker med såväl analog som digital
inspelningsutrustning. Där hänvisas till ett gratisprogram för ljudinspelning,
redigering och överföring av det färdiga resultatet till en CD-skiva (Håkansson
& Andersson, 2005). Boken ger samtidigt en kort historik av rapmusik och låter
några kända artister, Dogge från Latin Kings och Petter, berätta om den och hur
de arbetar idag. Här är den moderna tekniken det centrala instrumentet för
elevernas skapande och musicerande.
Flera skapande aktiviteter i musikundervisningen tar sin utgångspunkt i det som
kan kallas kulturarvet. Sammanställningar av sångspel, julspel, konserter och
soaréer är exempel på sådana aktiviteter. Här kan dramatiseringar av särskilda
kompositörer och diktare eller epoker ingå. Även i tematiska arbeten med
kulturhistorisk ansats ingår skapande uppgifter. Arrangering till rytm- och
klassorkesterns ackompanjemang av folkmusik och mindre klassiska verk för in
delar av äldre musiktraditioner. Flera av de skapande övningarna utgår från en
historisk musikrepertoar. Vid musik- och rörelseimprovisationerna och
dramatiseringarna i RoS rekommenderas, vid sidan av elevernas egna
kompositioner och arrangemang, användning av en blandad musikalisk repertoar
från olika tider. I elevernas improvisations- arrangerings- och
kompositionsövningar föreslås arbete med utgångspunkt från en sådan repertoar
där också specifika uttrycksformer från den bearbetas. Om populärmusik och
afro-amerikansk musiktradition inkluderas i det som tillhör kulturarvet kan en
stor del av elevernas arbete i ensemblegrupper ses som en del av förmedlingen
och bevarandet av kulturarv.
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4.2.6 Skapandets estetiska inriktning
I läroboken Musik i skolan från 1958 väljs repertoaren med hänsyn till
”sångernas konstnärligt och musikaliskt tidlösa värde.” (Cederlöf & Salonen,
1958, s. 3). Det är mot sådan musik eleverna skall fostras, samtidigt som
elevernas egna uttryck, med en anpassning efter deras förmågor och färdigheter,
skall accepteras som en del av vägen mot det målet. Intresset för notläsning,
tonträffning, tonbildning och röstvård är dock stort fram till och med mitten av
60-talet. Enligt flera av läroböckerna är idealet en klar röst med vacker och ljus
klang som framförs återhållet och sansat utan skrik eller råa toner. Tonen skall
vara rund och fast med tydlig artikulation, samt fri och välklingande. Exempelvis
ges en sådan programförklaring i Sjung spela lyssna, som samtidigt beskriver
värden i musiken och ideala undervisningsmål.
Skol- och allsång av det primitivt hurtfriska slaget är knappast i något
avseende konstruktiv och skapar inte varaktigt musikintresse. Men den
intima umgängelsen med musikens genius, glädjen av att upptäcka
skönheten i ett musikstycke och att i någon mån själv kunna levandegöra
denna skönhet – det skapar ett kulturuppbyggande musikintresse, det blir
konsturövning, och dit måste man syfta även i skolans musikundervisning.
(Lidén & Lidén, 1956, förord)

En större tolerans mot andra skönhetsvärden kommer att prägla läromedlen
under 70-talet, vilket också ger de musikaliska uttrycken andra möjligheter. ”Vad
gäller sångsättet ska inga krav på traditionellt ’välljud’ ställas”, sägs det
exempelvis i lärarhandledningen till Vi gör musik (Engström & Cederlöf, 1975,
s. 258, kursiv i original). Elevernas improviserande och egna förslag till melodier
i samband med röstvård och gehörsstudier ges andra mål än att huvudsakligen
bidra till gehörets och röstens träning. Det gäller även skapandets nära
samverkan i elevernas notläsningsförmåga. Kraven på notläsning minskar under
mitten av 60-talet till förmån för gehörsinlärning. Med det vidgade innehållet i
musikämnet sätts skapandet in i andra sammanhang och ges delvis andra
uppgifter. I handledningen till Vi gör musik påpekas även sångens förändrade
förutsättningar som givits i och med att mikrofonsång blivit vanligare i
klassrummen. I den vokala träningen ingår nu att skapa egna låtar på sätt som är
vanliga ”bland gitarrspelande ungdomar” (Engström & Cederlöf, 1975, s. 258).
Tillfällen till egna improvisationer och försök att göra melodier påverkades
också av den estetiska fostrans tonvikt på studier av äldre kompositörers verk
och av musikaliska former. Vad gäller elevernas kompositionsförsök skall de
avsluta givna fraser så att de landar på exemplens grundtoner och sätta egen text
till de skrivna melodierna (Lidén & Lidén, 1956, s. 236f). De få sidor som
behandlar elevers eget skapande i form av egna melodier följs av ett kapitel om
komposition. Där föreslås eleverna göra egna melodier med utgångspunkt från
fyra givna melodiska motiv i olika taktarter och tempi som hemuppgift (Lidén &
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Lidén, 1956, s. 239). Formanalyser av folkvisor och uppgifter om olika
kompositionsformer samt utvidgad användning av motiv i en symfoni
(Beethovens 5:a) föregår uppgiften. Som förberedelse för eleverna ges även
information om polyfoni och homofoni, imitation, fras, motiv, imitation,
modulering, omvändning, sekvenser och kadenser.
När en tonsättare skriver musik, sitter han inte och påtar med motiv så som
i ovanstående stycke. De stora komponisterna lyssnar i sitt inre till en
ström av toner som de – ofta med ilande hast – skriver ned. Naturligtvis
kan de då röra sig med motiv som ”drivkraft”, men inte så att det blir ett
slags trolleri med motiven. (Lidén & Lidén, 1956, s. 242)

Kompositionsuppgifterna relateras till de stora mästarnas musik och till bokens
exempel på folkmusik. För att uttrycka sitt inre musikaliskt i form av att göra
egen musik står det klart att det behövs relativt djupa kompositoriska och
musikteoretiska kunskaper. De övningar som eleverna kan göra framställs just
som övningar i musikkunskap.
Sångrepertoarens och musicerandets gränser börjar långsamt vidgas. I Sångbok
för skolan (Jerbo, 1962) upptas visor som författaren menar bryter med en
traditionell skolrepertoar. Författaren finner anledning att diskutera detta och
motiverar sitt val på följande sätt:
om man vid sångundervisningen vill lära för livet och inte blott för skolan,
vill anknyta till den levande sången utanför skolan, måste man bli mera
vidsynt på detta område. Varför skall en kärleks- eller dansvisa nödvändigt
vara hundra år gammal eller mera för att bli tillåten? […] Alla lärare, som
försökt det, vet vilken stimulans det är för eleverna att ibland få sjunga
någon gängse sång från de vuxnas värld. Man behöver därför inte sjunka
ned till schlagerfabrikanternas dagssländor, vilka framför allt på grund av
sina texter oftast är omöjliga. Det finns så mycket både gammalt och nytt
på romansens och visans område att använda. (Jerbo, 1962, s. 4-5)

Av texten framgår att hänsyn tas till elevernas intressen och till deras
fritidserfarenheter av musik. De tidigare självklara urvalsgrunderna ifrågasätts
till förmån för det samtida. Samtidigt behålls en klar gränslinje i form av kraven
på texternas litterära kvaliteter. Jerbo är dock inte helt främmande för att
använda schlagermelodier i sin sångundervisning då eleverna gärna sjunger dem.
De är användbara som tonbildningsövningar. Fördelen för läraren är att ”man
spiller ingen tid på deras inövning” (Jerbo, 1962, s. 21). De musikaliska och
litterära kvalitetskraven kvarstår men elevernas egna intressen för samtidens
musik kan i viss mån motivera ett repertoarurval som går utanför det
traditionella. Elevers eget skapande nämns inte speciellt i boken. Den avser att
tjäna som en sångbok med övningar i tonbildning och notlära. I handledningen
till Våra visor sägs, att notläsning för avistasång på lågstadiet mer skall vara en
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orientering för eleverna om nyttan av att sjunga efter noter. ”Vår vetskap om att
flera barn aldrig kommer att få uppleva denna nytta må vara en i detta
sammanhang tillåten Brask-lapp” (Härén, 1969, s. 11). Ett alternativ till
rytmorkesterspel efter notplanscher eller lärarens uppteckningar på tavlan enligt
boken är att eleverna improviserar fram egna rytmstämmor efter gehör. Ramarna
för skapandet ändras när det inte huvudsakligen tjänar notläsningsförmåga och
återgivning av noter och ett mer gehörsbaserat skapande kan redovisas.
För att nå målen för musikkunskap ges sålunda förslag på andra metodiska
tillvägagångssätt under 70-talet. Det musikaliska innehållet är förändrat liksom
värderingarna av resultaten. Också innebörden av ordet musikkunskap förändras.
Det implicerar inte lika starkt kopplingar till musikteori och notläsning. ”Men
observera alltså att man kan improvisera ett komp till alldeles själv, lika gärna
som att försöka tyda spelstämmorna! Man håller sig bara till visans toner. Det
kanske inte blir lika bra, men säkert minst lika roligt.” (RoS 3d, s. 20).
Strävan efter konsensus om vad som är värdefullt minskar. Den estetiska
fostrans mål blir otydligare med en ökad mångfald av möjligheter. Kraven på att
läraren i sin planering också skall ta hänsyn till elevernas musikintressen och
smak bidrar till detta. Möjligheterna att genom uteslutning eller
avståndstaganden motarbeta viss musik minskar. Hur skall musikundervisningen
utformas för att elever och lärare skall finna den trevlig och meningsfull, frågar
sig Stig Strand i introduktionen till häftet Klassorkestern (Strand, 1973) kallad
”Aktiveringsplan för musik”. Metodiken bör finna nya former är svaret. Eleverna
måste ges intrycket av att lärarna hänger med, hävdas det i häftet.
Undervisningen skall inte börja med ”musikhistoriska utsvävningar där man i
alla lägen framhåller de stora mästarna och deras musik som överlägsen vår
tids”, utan eleverna skall själva göra musik genom att spela och sjunga (Strand,
1973, onumrerad sida). Musikalisk aktivitet och hänsyn till vad eleverna tänks
uppleva som meningsfullt och intressant konkurrerar ut en syn på fasta
musikaliska värden som skall bibringas eleverna.
Intresset riktas under 70-talet mer mot elevernas möjligheter till eget uttryck
efter sina egna förutsättningar än mot musiken och bestämda krav på
framföranden av den. I häftet Visor för hela slanten sägs att ”Och vi måste sluta
att bedöma kvaliteten med utgångspunkt från om man sjunger/spelar falskt eller
rent. Det är lika viktigt att ställa frågor vad man vill uttrycka och varför” (RoS
3b, s 1, understrykningar i original). Musicerandet avdramatiseras i skapandet.
Skönsång och ett ”riktigt” spel på instrumenten får mindre betydelse. Gruppens
avsikter med verksamheten kan däremot vara viktigare än framförandet. Det är
en musiksyn som utgår från att alla kan göra musik även om man inte är
professionell eller musikalisk. Betydelsen av bestämda förebilder tonas ned,
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liksom krav på resultatet. Betydelsen av trohet mot noter som förebild minskar
med de ökade möjligheterna till egna improvisationer och till personlig utlevelse.
Från slutet av 70-talet kommer dock flera böcker som avser att lära ut
improvisation med jazz- och popmusik som grund. Vi spelar (Dominique, 1977),
som har nämnts ovan, är tillsammans med Jazz & popimprovisation (Lindgren &
Åberg, 1984) och Jazz & rockimprovisation (Lindgren & Åberg, 1983) andra
exempel på titlar där improvisation kan övas. Dessa böcker riktar sig mer till
musikpedagoger och musikstuderanden eller till kommunala musikskolor och
studieförbund. Här är det inte den personliga utlevelsen utan de
hantverksmässiga kunskaperna om improvisationens musikaliska förutsättningar
som står i centrum för uppmärksamheten. Kännedom om harmonilära,
musikalisk form och olika skalor utgör grunden för kunskaperna eller
färdigheterna i improvisation, arrangering eller komposition. Liknande
utgångspunkter har litteraturen om rockmusik under samma period (se
exempelvis Paulsson, 1986; Ekedahl, 1983; Studiefrämjandet, 1984; Skoglund,
1984, 1987).

4.2.7 Skapande för kommunikation
I läromedlen och handböckerna för läraren föreslås eleverna framträda med
musik vid speciella tillfällen. De kan visa upp sina färdigheter i form av
rytmorkesterspel, dramatiseringar och tablåer samt ackompanjemang av sånger. I
läromedel från 50-talet och början av 60-talet är sådana framträdanden oftast
föreslagna i samband med julspel och morgonsamlingar (Aulin et al., 1958;
Gunneflo & Gunneflo, 1963; Hult & Sjöqvist, 1966). Ofta utgår dock de råd som
ges för sådana dramatiseringar eller tablåer från noterad musik som skall återges
och innehåller färdiga förslag för agerande och rekvisita.
Musik kan betraktas som en form av kommunikation. Upplevelsen och
förståelsen av musik och egna eller andras musikaliska uttryck, är det som
skapandet har avsett att utveckla. I improvisations-, arrangerings- och
kompositionsövningarna för rytm- och klassorkester och för det gemensamma
musicerandet i klassrummet sker kommunikationen mellan musikern och
instrumentet och mellan musikerna sinsemellan. Gruppövningarna med
ljudlaborationer och skapandet med poporkesterns instrument ställer krav på
såväl kommunikation inom grupperna som med tänkta åhörare. Skapandet har
syftet att eleverna skall få erfarenheter av sådan kommunikation. För att
förbereda eleverna för sådant arbete föreslås en mängd grundläggande och
förberedande kontakt- och kommunikationsövningar med musikinslag ingå i
undervisningen. Flera av idéerna för aktiviteterna är hämtade från undervisning i
drama, rytmik och rörelse och integrerar vanligen andra konstformer.
Övningarna har även vidare och mer generella mål, de bidrar till att skapa
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förutsättningar för undervisning mer generellt, både för den enskilda eleven och
för klassen som helhet.
Det är gruppen, klassen, som ger eleverna trygghetskänslor som gör att de vågar
delta, sägs det i handledningen till Våra visor (Härén, 1963). I boken ges
exempel på så kallade spegelövningar, som här är ett led i uppbyggandet av
elevernas självförtroende.66 I sådana övningar läggs en grund för allt mer
utmanande uppgifter som senare, när elevernas självförtroende ökat, kan övergå i
solosång inför klassen eller i dirigeringsövningar. Spegelövningarna är en av
många olika kontaktövningar där olika former av kommunikation och samarbete
tränas. De kan utföras på olika sätt till olika slags musik och kan vara en
variation på det vanliga momentet musiklyssning eller ett sätt att bearbeta olika
musikuttryck. Kontaktövningarna avser att förbereda eleverna för uppgifter där
de skall ha kontakt med andra, kommunicera och samarbeta med dem. De
innehåller skapande inslag där musik ingår och har syften för verksamheter
utanför musiksalen, i andra ämnesområden, och ges betydelser också utanför
skolans rum (SÖ, 1971/72, s. 6).
En av de medverkande lärarna i fortbildningsserien RoS beskriver skolan som
ett samhälle i miniatyr, ett konkurrenssamhälle där skapandet bör inta en viktig
plats. I det arbetet ges nämligen möjligheter till verkligt samarbete efter vars och
ens förmåga. Hon menar att sådant arbete medför ”en naturlig kontakt – utan
värderingar. I den skapande verksamheten kan lusten inte kravet bli drivkraften”
(RoS 2, s. 7. kursiv i original). Eleverna kan i skapandet själva bestämma hur
musiken skall låta. Skapandet blir ett alternativ till en kravfylld undervisning
och till en skola där det råder konkurrens mellan eleverna. I skapandet kan
elevens förutsättningar, egna förmågor och lust göras till utgångspunkt för
arbetet.
I boken Kalejdoskop (Tjäder, Höjer & Oberg, 1971) finns flera förberedande
kontaktövningar inom tematiska ämnesövergripande intresseområden med syftet
att stärka elevernas förmåga att arbeta tillsammans. Elevernas fria skapande med
musik, rörelse, bild och drama integreras i tematiska arbetsområden som
involverar andra skolämnen. Skapandet ger spelrum för elevernas fantasi vilket
är viktigt
66

De så kallade spegelövningarna till musik finns föreslagna i flera av de studerade läromedlen. De ingår i
musikundervisningen som lyssningsövningar, som ett led i träningen att uttrycka upplevelser av och följa
musikaliska förlopp i rörelser. De ingår också som övningar i socialt samspel kontakt och kommunikation med
andra. De kan sägas vara en form av fritt rörelseskapande till musik med syften att öka individens självkänsla och
att bidra till en avspänd atmosfär i klassrummet. (Härén, 1963, s. 30, 35, 51 68f; Tjäder, Höijer, Oberg, 1971;
Tjäder & Oberg, 1973; Sjöstrand, 1975, s. 6; Gårdare, 1992, s. 73). En variant av dessa är det så kallade
maskinbygget, där eleverna med sina kroppar illustrerar en maskin till musik eller själva svarar för de ljud
maskinen gör. Levande ljudskulpturer är ytterligare en variant, liksom luftmåleri där eleverna följer varandra och
kanske själva svarar för ljudet av höga och låga toner (Sjöstrand, 1975).
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med hänsyn till att samhället, som ständigt förändras, kräver nya idéer och
arbetssätt. På många områden värderas fantasi minst lika högt som
kunskaper. Det fria skapandet ger också ökade kontaktmöjligheter och bidrar
till en avspänd inlärningssituation. (Tjäder, Höjer & Oberg, 1971, s. 3)

Utvecklingen av sociala kompetenser görs till motiv för elevernas skapande
övningar. Sådan verksamhet bidrar till att skapa en atmosfär i klassrummet som
befrämjar ett kreativt musikarbete.
Exempel på övningar som tränar individen för ett socialt samspel ges bland
andra av Don Oberg och Violet Tjäder (1973a). Övningarna i den skapande
verksamheten motiveras av behovet av att träna på att ta kontakt med andra
människor. De avser att förbereda för situationer utanför skolan och lägga en
grund för sociala kompetenser. Författarna skriver:
Att ta kontakt är svårare för somliga än för andra. Vi kan ju känna oss
ensamma på ett diskotek eller i en samlingssal fylld med människor.
Att vi gör det beror ofta på osäkerhet, vilket i sig skapar rädsla för
gruppen. Hur kan vi övervinna sådana osäkerhetskänslor? (Oberg &
Tjäder, 1973a s. 8)

Svaret som ges är att träna sig att bemästra olika sociala situationer med hjälp av
skapande gruppövningar där musik, rörelse och drama ingår. Några av de
övningar som föreslås avhjälpa problemen är så kallade kontaktövningar.
Instruktionerna till läraren är att låta eleverna promenera fritt i klassrummet till
musik och stanna när musikens slutar. Parvis kan eleverna nu ställa frågor till
sina kamrater för att lära känna dem bättre. I kontaktövningarna ingår även
spegelövningar. Eleverna skall då, parvis till musik, först på litet avstånd från
varandra, i tur och ordning leda respektive härma varandras rörelser. I en mer
utvecklad variant av övningen har de kroppskontakt med varandra genom att de
håller sin ena eller sina båda handflator mot varandras. Än större kroppskontakt
ges när eleverna gör övningen, men nu uppställda rygg mot rygg. En annan
övning erbjuder ytterligare utökad kontakt när eleverna först blundande står i en
cirkel och sedan går emot varandra långsamt med händerna efter sidorna. Vid ett
tecken, ett svagt cymbalslag, skall alla stanna. ”Vem är närmast? Känn efter!”
(Oberg & Tjäder, 1973a, s. 8). Andra exempel är när eleverna bildar en cirkel
och säger något positivt om den som står till höger eller blundande låta sig ledas
till musik genom klassrummet av en kamrat. Liknande övningar sägs bereda
marken för en individuell utveckling som ger erfarenheter som ses som
betydelsefulla för att kunna skapa musik och våga använda den som personligt
kommunikations- och uttrycksmedel. De kan hjälpa eleverna att utveckla sociala
kompetenser och att övervinna hinder som kan försvåra sociala kontakter med
andra. Till de egenskaper och färdigheter som övas märks självsäkerhet,
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självkännedom och frimodighet, att våga, att pröva egna idéer tillsammans med
andra samt att ta och ge kritik. De kontaktskapande övningarna har också syftet
att skapa en tillitsfull och avspänd atmosfär i klassrummet.
Kommunikation med andra grupper utanför klassrummet rekommenderas i flera
läromedel. Resultaten av elevernas skapande under musiklektionerna kan
användas för kontakter mellan olika klasser och åldersgrupper i skolan eller i
kontakter mellan skola och samhälle. I idéhäftet för musikundervisningen i
årskurs 7 uppmanas lärarna att försöka planera och genomföra arbetsuppgifter
som utmynnar i sociala kontakter ”utåt – mot skolan i övrigt eller samhället
utanför skolan. Sådana kan t ex vara att öva in ett litet sångprogram eller en
dramatisering att framföras vid morgonsamling eller föräldraträff” (SÖ 1971/72,
s. 6). Morgonsamlingarna kan även vara ett forum för presentation av resultat
från elevernas skapande arbete, särskilt när de ges karaktären av litterära
samlingar. Vid större högtider kan eleverna framföra spel, dialoger och talkörer
(Aulin, 1965, Aulin et al., 1969). Även ljudkompositioner eller annan musik som
eleverna gjort kan ingå som program vid morgonsamlingarna. Där kan eleverna
också få tillfälle att berätta om sitt arbete och kommentera sin musik (Engström
& Cederlöf, 1972; SÖ 1971).
Det offentliga framträdandet tillskrivs en viktig roll för såväl individens som
gruppens motivation och utveckling i de handböcker som behandlar
fritidsmusicerandet. Även i skolsammanhang framställs redovisningen som
något positivt. Eleverna kommer att ”lysa av stolthet” när de gör sina
redovisningar och får tillfälle att visa upp sin musik (Håkansson & Andersson,
2005, s. 48, 54).
Att den musik som skapas av eleverna kan delges andra och att eleverna själva
får visa sina färdigheter är betydelsefullt för deras individuella utveckling.
Framträdandet blir också en bekräftelse från en större grupp åhörare på ett gott
arbete. ”Tänk på att en uppspelning för publik (om än bara en parallellklass)
stimulerar både den personliga och musikaliska utvecklingen. Musik är
kommunikation och kräver en mottagare.” (Gårdare, 1992, s. 51, kursiv i
original). I kommunikationen med publiken skall känslan av framgång i det
musikaliska arbetet konfirmeras. ”Till slut kan man njuta av den musikaliska
upplevelsen och av att lyckas. Att få spela upp inför publik ger musicerandet en
extra mening – publik och applåder får alla att växa som människor” (Gårdare,
1992, s. 49). Publikkontakten ger eleverna en möjlighet att visa upp sina
musikaliska färdigheter och förmågor och prövar samtidigt om de val av
musikaliska uttryck som gjorts fungerar.
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4.2.8 Skapande för att ta ställning och värdera
Elevernas spontana uttryck är det som läraren i sin undervisning skall sträva
efter, enligt texterna i läroböckerna och de anvisningar som ges i dem. Särskilt
de yngre elevernas förmåga till impulsiva uttryck är något som läraren skall odla
och utveckla hos eleverna. Sådana uttryck kan sedan bedömas och värderas av
läraren som ett underlag för att leda eleven rätt, så att elevens förståelse av de
musikaliska uttrycken blir djupare. Eleven kan pröva sig fram och göra nya
försök. Som det beskrivs i läromedlen ligger här en tyngdpunkt för skapandet där
läraren visar på de accepterade uttrycken. Elevernas spontana ingivelser avses bli
mer och mer medvetna och ordnade ju äldre de blir. Förmågan att välja och ta
ställning till olika möjligheter skall utvecklas. Kriterierna för dessa val är
komplexa. De har att göra med sociala och musikaliska konventioner och hur de
förstås och tranformeras i det egna skapandet.
När eleverna exempelvis föreslår och prövar olika sätt att musikaliskt tolka och
framföra en visa eller en text-ljudkomposition, sker det inom ramarna för
musikalisk praxis för de stilar som används. De vedertagna uttryckssätten skall
bekräftas. Det gäller såväl för traditionell musik som mer experimentell och
avantgardistisk. Det skapande som sker med elevernas interpretationsförslag
under klassensemblens spel enligt 3 Klang (Gabrielsson, 1963a) är ett exempel
på detta. Skapandet som sker i elevernas arbete med grafiska partitur till en textljudkomposition är ett annat. När eleverna exempelvis hittar på rytmer till
rytmorkestern och föreslår dem, visas deras förmåga att uttrycka sig, också
musikaliskt, och deras förmåga att värdera och ta ställning till musik.
I ljudskapandet och den kreativa musikundervisningen under 70-talet ges, som
det framställs, återkommande tillfällen för eleverna att ta ställning till egna och
andras musikaliska uttryck. De uppmuntras att föra diskussioner med varandra
och med läraren om musik och musikaliska värden i klassrummet. Det skapande
som sker i musikgrupperna, enligt studieförbundens handledningar för
rockorkestrar eller i enlighet med exempelvis Vispop-seriens förslag till egna
tolkningar av komprutor, ger också sådana möjligheter.67 I skapande processen
görs kontinuerligt val av möjligheter och värderingar av kvalitet och uttryck.
Enligt lärarhandledningen till Vi gör musik skall undervisningen utveckla
elevernas förmåga att bedöma, ta ställning och värdera. Alla moment i
undervisningen bidrar till att lägga en grund för och utveckla elevernas förmåga
till detta. Skapande uppgifter sägs också kunna ingå i samtliga moment som
boken behandlar.
67

Komprutorna kan beskrivas som ett sammanfattande partitur eller arrangemang, omfattande någon eller några
få takter. Rutorna ger schematiska förslag med spelanvisningar för olika föreslagna instrument som tillsammans
redovisar karaktären, ett möjligt ackompanjemang hos en musikstil eller en särskild låt.

209

Ett sätt för eleverna att få underlag för värderingen av sitt skapande är att
använda bandspelare i arbetet. Sådana råd ges i Improvisation i rörelse och ljud
(Rikskonserter, 1973, s 12f ). När eleverna arbetar med bandslöjd kommer de
kontinuerligt att med hjälp av bandspelaren prova olika alternativ av
ljudsammanställningar och klanger (Gabrielsson & Khan, 1972).
Ljudlaborationerna innehåller också moment där kompositioner och
improvisationer spelas in för dokumentation (Rikskonserter 1974).
Bandspelare rekommenderas också som medel att under repetitioner göra
analyser av vad som skall förändras. ”Låt bandspelaren vara publik” sägs det i
Bandboken ( Skoglund, 1984, s. 111). En musiklärare berättar i Rock beat för
beat att bandspelaren ofta används i klassrummet för att eleverna skall få lyssna
på sina egna repetitioner. De får ”lyssna och kritisera och spela in igen”
(Ekedahl, 1983, s. 67). Under processen att göra en egen låt rekommenderas
bandspelare för att spara de delar som ”låtsnickraren” tycker är bra (Weihs &
Sjöström, s. 81). Delarna kan sammanställas och användas som grund för
gruppens repetitioner. I ett annat kapitel i boken 80-talets sound beskrivs
gruppens gemensamma arrangemangsarbete där olika medlemmar lägger till
olika delar och föreslår nya varianter (Weihs & Sjöström, s. 8). Här används
inspelningen för att dokumentera resultaten av de estetiska ställningstaganden
som gjort, vilka senare kan värderas och förändras under de gemensamma
repetitionerna av materialet. Att ge kritik och förslag till förbättringar är en del
av det gemensamma arbetet i gruppen. Även enligt Rockens råvaror föreslås
bandspelaren användas för att gruppmedlemmarna skall kunna värdera arbetet.
De skall exempelvis avgöra om ett arrangemang är bra, om instrumentklanger
passar till låten eller om kören klingar falskt eller rent (Paulsson, 1986). I Musik
utan gräns rekommenderas bandspelaren i samband med kompositionsuppgifter.
Eleverna föreslås använda den för att spela in ett komp som de sedan kan lyssna
till när de försöker göra egna melodier (Widestrand, 1985). I senare litteratur
kompletteras bandinspelningen av datorn. Också den ger möjligheter för
eleverna att utvärdera, förändra och analysera sitt arbete när de skapar musik
(Gårdare, 1992, s 118f; Håkansson & Andersson, 2005).
Frågan som ställdes i Visor för hela slanten (RoS 3b) om vad som skall uttryckas
och varför det skall göras aktualiseras, framför allt i skapandet som det
framställs i de läromedel som kritiskt behandlar musiken och dess funktioner i
samhället. Momentet Musik och samhälle i Lgr 80 öppnar för ideologiska
ställningstaganden som kan uttryckas i elevernas i skapande arbeten. I Musik i
samverkan (Oberg & Tjäder, 1973a) kan eleverna exempelvis i sitt skapande
utgå från ett klotterplank där de skrivit ned de tankar de vill föra fram. Eleverna
får lyssna på Jimi Hendrix Machine Gun och diskutera titeln. Därefter får de
försöka se om det finns något på deras klotterplank som stämmer överens med
tolkningarna som de gjort av Hendrix låt. De skall sedan själva försöka omforma
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texterna på sitt klotterplank i musikalisk form som talkör, stämningsmusik,
dramatisering eller med sång och musik. Eleverna skall också sjunga och på
olika sätt bearbeta en sång med titeln War is kind. I skapandet ges eleverna
möjligheter att ta ställning och att uttrycka sina ställningstaganden i musikalisk
form. Ett annat exempel på hur ställningstaganden i olika samhällsfrågor blir
innehåll och motiv för skapandet finns i elevhäftet Protest. Där ingår en uppgift i
vilken eleverna själva skall försöka skriva en text till en melodi. Den skall handla
om andra sätt att lösa stora internationella frågor som hunger och fattigdom eller
våldsanvändning (Särman & Areberg, 1971a, s. 10f).
Ett senare exempel där eleverna får träna på att säga vad det tycker är hämtat
från ett förslag till arbetsuppgift i Hip-Hop boken (Håkansson & Andersson,
2005). ”I skolan är det mycket som behöver värderas och ifrågasättas. Här
kommer en lektion där eleverna får träna på att säga vad de tycker om ämnena
som de [eleverna] upplever som viktiga” (ibid., s. 35). Vad som sägs och vad
som kan uttryckas när eleverna arbetar kreativt med musikaliska uttryck bestäms
delvis av den kontext i vilken uppgiften ges. Rapmusikens ofta politiskt laddade
texter hör, i varje fall inte i det här fallet, till något som eleverna föreslås ska
behandla.
I sitt skapande tar eleverna ställning till olika frågor, såväl musikaliska, estetiska
som ideologiska och etiska. Elevernas egna reaktioner inför musik, och deras
färdigheter att i musikalisk praktik hantera musikaliska uttryck, redovisas i det
skapande arbetet. När de gör det blir de också synliga för kamraters och lärares
värderingar. För läraren ges därmed goda möjligheter till bedömning av
elevernas kunskaper. Lärarens intryck kan som i Musik i samverkan bekräftas av
anteckningar och olika kontrolluppgifter. I en av dem delas klassen i smågrupper
som sedan skall göra någon kortare sång- eller speluppgift. Därefter skall de
”skriftligt redogöra för hur de upplevde samspelet: inställning till musiken,
problem med samarbete, lyckat resultat etc” (Oberg & Tjäder, 1973a, s. 10).
Liknande kontroller utgör grund för betygsättningen och kan vid tveksamma fall,
enligt rekommendationerna, kompletteras med en uppskattning av elevernas
visade intresse för uppgifterna. Det är således inte enbart de musikaliska
färdigheterna utan även elevernas och sociala kompetenser som är föremål för
bedömningen.
I handledningen till Vi gör musik (Engström & Cederlöf, 1972, s. 197ff) görs ett
försök att ge riktlinjer för underlag för bedömning och värdering av den egna
undervisningen och av eleverna. Elevens emotionella och estetiska funktioner
där konstnärlig skapandeförmåga och kreativitet ingår, liksom elevens förmåga
att kunna ta ställning och värdera, görs till föremål för bedömningen. Vid
betygsättningen kommer elevens manuella funktioner vid ljudlaborativ
verksamhet att ingå. Även instrumentalfärdigheter, fantasi och ”skapande
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förmåga uttryckt i ljud samt i ord, bild och rörelse i samband med ljud” utgör
bedömningsgrunder (ibid., s. 199). I det skapande arbetet kommer även elevens
förmåga att förstå och analysera musikens form och harmonik att visas upp,
något som också skall ingå i bedömningen för betygsättning. De skapande
uppgifterna ger även underlag för mer än rena musikaliska avväganden. Sociala
funktioner som samverkan och ledarskap i grupp vid ljudande verksamhet,
liksom förmåga till ”kommunikation med kamrater och lärare” är också sådant
som läraren skall ta hänsyn till (ibid., s. 199). Individens sociala kompetenser
både tränas och görs till underlag för bedömning. Komplexiteten i de skapande
uppgifternas karaktär när de omsätts i musikalisk praktik, gör skapandet till ett
verktyg för social fostran och musikalisk utveckling. I sådant arbete manifesteras
tydligt elevens förståelse av och färdigheter i sång och spel tillsammans med
hennes kunskaper om musikens teori och färdigheterna att omsätta dem i
praktiskt musicerande.
Den elevdiagnos som rekommenderas för att läraren skall kunna följa varje elevs
utveckling utgör underlag för att ge vissa elever speciella uppgifter eller
övningar. I diagnosen ingår bedömning av deras sångförmåga, rytmiska känsla
och instrumentala erfarenheter. Den föreslagna värderingen av undervisningen
och bedömningen av eleverna inför betygsättning, som delvis redovisats ovan, är
betydligt mer sammansatt. Författarna menar att ”Det strider dessutom mot
ämnets grundkaraktär att försöka låsa fast en rad exakta och lätt mätbara
målfunktioner” (Engström & Cederlöf, 1972, s. 197). Arbetsgångar i de skilda
momenten bör i stället byggas upp som visar åt vilket håll arbetet inriktas och
hur eleverna utvecklas efter dem.
Att betyg är ett stort problem konstateras också i Musikundervisningen i årskurs
7 (SÖ, 1971/1972, s. 6). Den undervisning som föreslås i häftet kommer enligt
texten att leda till svårigheter i betygsättningen av eleverna. Förslagen bygger på
elevers grupparbeten i tematiska arbetsområden där så kallat fritt skapande
arbete ingår. Sång och spel, lyssnande, röst- och gehörsträning samt allmän
musiklära ingår, precis som i traditionell undervisning. Skillnaden är nu att i
samtliga områden utgör skapande aktiviteter med inslag av dramatiska
framställningar och rörelseimprovisationer en stor del av innehållet. Sådana
aktiviteter ingår i samtliga moment. Avspänningsövningar och kontaktövningar
integreras i samtliga moment med ljudlaborationer där ljudexperiment,
improvisation och komposition i form av ljudkollage, ljudsättningar och
bandslöjd ingår. Detta innebär, enligt texten i häftet, att bedömningsgrunderna
bör ändras så att också elevernas visade intresse och resultaten av grupparbetena
ingår i dem. Elevernas förmåga att sjunga och spela, deras musikalitet och
allmänna musikkunskaper skall dock vägas in i betyget.
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Om bedömningen av olika former av skapande och improvisation skrivs i Musik
i sexan att särskilda provsituationer inte behöver ordnas för detta. Sådant kan ”i
ett naturligt sammanhang komma till uttryck och observeras, dels vid sång-,
instrument- och musikkunskapsprövningarna” och genom lärarens fortlöpande
anteckningar (Bengtsson et al., 1974b, s. 8). I dem ingår skattningar och
rangordningar av elevernas attityder, aktiviteter och sätt att lösa uppgifter.
Både ”ämnets karaktär” och formerna för undervisningen när skapande ingår gör
värderingen av elevernas insatser svår. Samtidigt ger skapandet läraren tillfällen
och möjligheter att bedöma elevernas allmänna musikaliska färdigheter och
kunskaper i de flesta av de moment som ingår i undervisningen. De ger också
goda tillfällen att notera deras individuella och sociala förmågor och utveckling.
Det fria skapandet innebär att kontinuerliga bedömningar av ett relativt
självständigt praktiskt musikarbete i grupp delvis kan ligga till grund för
betygsättningen. De traditionella sång- och musikkunskapsproven, i form av
skrivningar och uppsjungning för läraren, kompletteras eller ersätts med
redovisningar där fler moment att bedöma ingår. Med de mer eller mindre
integrerade inslagen av drama, rörelse, bild och litteratur som ingår i skapandet,
breddas också området för vad som skall bedömas.
I Musikoteket (Gårdare, 1992, s. 130) sägs att upplevelsen av musik är privat.
Rådet som ges vid lyssnande på musik är att inte tvinga eleverna att redovisa vad
de känner inför musiken de lyssnar på. Om betygsättning och redovisningar sägs
att sådant ofta hämmar lyssnarglädjen. Istället får eleverna skriva ner sina
upplevelser i en så kallad tänkebok som privata anteckningar om de vill. Elevens
eventuella synpunkter på musiken görs till något individuellt liksom
redovisningar av dem.
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4.2.9 Skapande och den etiska fostran
Den förespråkade rytmiska fostran i Trumma och triangel har som mål att forma
en människa med förfinad karaktär som förstår att uppleva konstarternas
skönhet. En levande rytm påverkar intellektet och har inflytande på livets andliga
företeelser (Glaser, 1945). Likheter och samspel mellan konstarterna
uppmärksammas och musikens, och särskilt rytmens speciella förmåga att
påverka individen positivt, framhävs.
Det är i samband med tonerna rytmen blir mest uttrycksfull. Rytmen bär
dikten, den pulserar bakom färg och form, den spåras i byggnad och maskin,
den syns i broens bågar och i kyrkans valv. Men sin ädlaste och mest
fullkomliga utformning får den i musiken. Här blir rytmen till det livgivande
elementet, och tonernas skönhet, när de ordnas logiskt och i rytmisk följd,
förmår att höja människan till en bättre och senare tillvaro. Det rytmiska
samarbetet får först i musiken sitt fulla etiska värde, och kan vi fullfölja
linjen och få eleven att fortsätta från rytmiska till musikaliska studier, så
finns det kanske en möjlighet att den åsyftade utformningen och
utvecklingen av hans karaktär också kan komma att blomstra i kulturens
bredare samliv. (Glaser, 1945, s. 50ff)

Filosofin som ligger till grund för de musikaliska övningarna bottnar i en tro på
musikens möjligheter att forma människan, och i förlängningen även samhället
och kulturlivet, till något bättre. I flera av läromedlen finns även en syn på
barnen och de yngre eleverna som innebär hänsynstaganden till deras specifika
intressen och förutsättningar. En önskan om att ge dem möjligheter att förstå och
kunna tillgodogöra sig de värden som finns i konsten och musiken, finns
inbyggd i den estetiska fostran.
Möjligheten att tillsammans med andra kunna delta i olika situationer där musik
förekommer, lyfter fram gemenskapsideal som i klassrummet görs till
förutsättningar för undervisningen. Ingen skall behöva känna sig utanför, alla
skall kunna delta och få hjälp med det. Elevernas frimodighet tränas i skapandet
som avser att fostra dem till medborgare som kan komma med egna idéer och
förslag, säga sin mening och ta ställning i olika frågor. De skall inte känna sig
obekväma tillsammans med andra, de skall våga göra sina stämmor hörda. I
skapandet som det utformas från slutet av 60-talet är avsikten att träna samarbete
med andra, att diskutera och gemensamt finna lösningar som innesluter och
accepteras av deltagarna.
Flertalet övningar i skapande avser att träna eleverna att genom eget skapande
bättre kunna uttrycka känslor och upplevelser i musiken, samt att kunna förstå
andras uttryck. Det lägger en grund för att kunna vara empatisk och uppfatta
andra människors upplevelser och känslor. Respekt för människovärde och
tolerans mot andra kulturers musikyttringar finns exempelvis inbyggt i
repertoarval för sång och musiklyssning. Urvalet av repertoar till Musik i skolan
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grundas exempelvis delvis på en förhoppning om att ”till en ringa del kunna
bidraga till en större mellanfolklig förståelse” (Cederlöf & Salonen, 1958, s. 3).
Repertoarvalet i sångboken Vi gör musik (Engström & Cederlöf, 1970) har syftet
att eleverna skall lära känna andra kulturers musik. Här ingår visor från hela
världen som bearbetas på olika sätt. Dramatiseringar och skapande övningar kan
göras med alla sånger som utgångspunkt. Det omfattande lyssningsmaterialet har
ett liknande globalt urval men med tyngdpunkten på europeisk konstmusik.
Att lära känna och förstå andra människors villkor är teman som behandlas i
flera av programhäftena under 70-talet. Som redovisats tidigare ingår
diskussioner om rättvisa, solidaritet med andra, jämlikhet, fredsfrågor, globala
problem med miljöförstöring, fattigdom och svält. Även moralkonflikter och
förslag på lösningar av ideologiska och politiska världsproblem behandlas i
programhäftena. Sådana frågor ingår också i de skapande uppgifterna. Den
integrering eller samverkan med orienteringsämnena som föreslås, möjliggör
arbete med musik som går utöver det traditionella skolämnesinnehållet. I
Musikoteket redovisas från Läroplanskommitténs arbete skrivningar om
musikens betydelse för elevernas utveckling till etiskt medvetna medborgare
(Gårdare, 1992).

4.2.10 Sammanfattning
I de studerade läromedlen från 50-talet och början av 60-talet behandlas
begreppet skapande huvudsakligen som verksamheter för skolans lägre stadier,
även om möjligheten att arbeta med sådana aktiviteter också i högre klasser
framhålls. De skapande momenten ingår i progressivt utformade lärogångar, som
dels skall förbereda eleverna för senare musikaliska aktiviteter, dels hålla deras
musikintresse vid liv. Synen på lärarens ledande och tillrättaläggande insatser för
de unga eleverna är gemensam, liksom skapandets relationer till skolans
repertoar av visa och folkmusikalisk visa, musikhistoria och musikteori. Även
synen på barnen som spontant aktiva, fantasifulla och med ett naturligt intresse
för musik är gemensam, liksom att detta utgör grunden för en musikalisk
utveckling och fostran i skolan. Läromedlen behandlar inte hur detta kan
vidareutvecklas för elever i senare skolår, annat än som syften för den vuxne
individen att sträva mot från skolans tidiga år. Det fria uttrycket för känslor och
utlopp för egna idéer och erfarenheter som kursplanerna talar om, begränsas av
och ingår i programmen för karaktärsfostran och estetisk eller musikalisk
fostran.
I skapandet inkluderas även instrument i form av klassorkester där eleverna kan
föreslå rytmer och ackompanjemang. Eleverna aktiveras när de kan komma med
egna förslag till melodier och ackompanjemang inom ramarna för lärarens
anvisningar. Skapandet ger även möjligheter till utvecklandet av elevernas
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förmåga till självverksamhet inom den estetiska fostrans ramar. Deras egna
förslag och påhitt av melodier och rytmer sägs bidra till detta. Elevernas lust till
musik skall bibehållas och utvecklas i skolan i riktning mot djupare musikaliska
kunskaper och färdigheter.
Aktivitetsinnehållet med instrumenttillverkning, sammanställningar av program
och tablåer samt rytmorkesterspel, erbjuder möjligheter att organisatoriskt
hantera elevers olika musikaliska förutsättningar i klassrummet. Skapandet
manifesterar i böckerna den vidgade synen på musikämnet, om än med blicken
riktad mot sången, gehöret och notläsningen som det centrala för ämnet. Det
praktiska musicerandet, där skapandets improvisationer ingår, skall aktivera
eleverna och framställs som något som har flera positiva effekter för individens
hela utveckling.
60- och 70-talens läromedel konkretiserar flera av musikämnets och
musikskapandets uppgifter vad gäller individens fostran i sociala sammanhang
mot ett deltagande i samhället och dess kulturliv. Skapandet inkluderar övningar
i social kompetens och självsäkerhet. Det medverkar till den goda atmosfär som
ses som en förutsättning för ett lyckat arbete, både i musikverksamheten och för
den sociala färdighetsträningen av eleverna.
Under 70-talet får den progressiva och kreativa musikundervisningen ett
genombrott. Den utgör märkbara inslag i läromedelsutgivningen och påverkar
starkt möjligheterna för nya former av musikskapande verksamheter. De
övningar som föreslås i Lgr 69 och i supplementet till kursplanen i musik
åskådliggörs ytterligare i läromedlens förslag och anvisningar. Gemensamt för
dem är elevernas egna aktiviteter i mer eller mindre självstyrande grupper där de
arbetar med olika former av ljudlaborationer och gruppdynamiska övningar.
Målen är flerfaldiga, men kan sammanfattningsvis uttryckas som olika stävanden
mot å ena sidan individens frigörelse i sociala sammanhang, och å andra sidan en
förståelse av samtida musikaliska yttringar.
En del av den kreativa undervisningen får sitt uttryck i den pedagogiska
användningen av den moderna seriösa musiken och den elektroakustiska
musiken. I läromedlen görs en omfattande introduktion av området som
inkluderar fortbildningsinsatser för lärare. Introduktionen av området innebär en
plädering för förändringar av undervisningen från en mer lärarstyrd
musikundervisning mot ökad elevaktivitet i elevgrupper där sociala kompetenser
kan prövas och utvecklas. Vikten av ökad kommunikation mellan lärare och
elever och mellan eleverna sinsemellan framhålls i det skapande arbetet. Den
anvisar möjligheter till förändrade arbetssätt och förordar andra förhållningssätt
till musik och undervisning. I bland annat fortbildningsmaterialet Rytm och
Skapande finns en ambition att visa på sådana arbetssätt med ett material som
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skall inkludera alla elever och bidra till den goda stämning som ses som en
förutsättning för musikundervisningen. Läraren inkluderas delvis i ett
gemensamt lärande tillsammans med sina elever. Här skall de öka sin tilltro till
de egna skapande förmågorna och öva mer undersökande former av arbete med
musik. Skapandet i klassrummet framställs som en form av utbildning för både
elever och lärare. Här ställs också krav på lärarens och elevernas personliga
egenskaper. Sådana gäller exempelvis nyfikenhet, vetgirighet, glädje och tillit
samt ärlighet, öppenhet och uppriktighet vad gäller känslor.
Den smakfostran som inriktningen mot den samtida konstmusiken stödjer,
innebär ett brott mot tidigare ideal i den estetiska fostran. När de tidigare
accepterade estetiska värdena föreslås kompletteras med den moderna musikens,
ges samtidigt fler accepterade möjligheter till musikaliska uttryck i klassrummet.
Detta blir även möjligt i och med att elevernas egna åsikter och värderingar av
musik blir förhandlingsbara i klassrummet. Det skapande arbetet, och det
musikaliska resultatet av det, kan delvis ske på villkor som eleverna själva är
med att forma.
Jazzen och popmusiken ges i läromedlen vad avser skapande väsentligt mindre
utrymme. Inte heller finns några utförligare förslag på hur en sådan undervisning
skulle organiseras eller vilket innehåll som skulle vara lämpligt för olika
årskurser och sammanhang. Texterna om detta är av mer orienterande och
faktamässig art. De stilarna igår i den generella och nu mycket breda beskrivning
av musik från olika länder och kulturer som ges som en musikhistoria där
musikens relationer och funktioner i olika samhällen är innehåll.
I läromedel producerade inom bildningsförbundens studiecirkelverksamhet och i
de vis- och popantologier som publiceras från slutet av 70-talet och under 80talet behandlas jazzen och framför allt popmusiken. De utformas dels som
läroböcker i ensemblespel och improvisation för mindre grupper med
rockorkesterns instrument, dels som underlag för eget arbete i klassrummet med
liknande grupper.
Musiken som kommunikationsmedel för elevernas egna tankar om samhälle,
politik och ideologi, görs under 70-talet till möjligt innehåll i deras skapande.
Frågor om moral och etik ingår i detta och elevgruppens eller individens
ställningstaganden kan redovisas i skapandet. Innehållet i det som skapas blir
inte längre, som under 50-talet och 60-talets början, bara en fråga om
redovisningar av musikförståelse och förmåga att omsätta den i musikalisk
praktik. Det involverar även manifestationer av social medvetenhet och en
kritisk förståelse av olika aktuella samhällsföreteelser. Den uppluckring av de
fastare estetiska värdena som sker under slutet av 60-talet med breddningen av
möjligt innehåll i musikundervisningen accentueras under 80- och 90-talen. Det
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innebär samtidigt att än fler uttryck blir möjliga att använda i klassrummet. Vad
som här kommuniceras i ökande grad är redovisningar av eleven som individ och
de personliga ställningstaganden av olika slag han/hon gör.
Vi vänder oss nu mot de delar av diskursen om skapande som berör elevens
musikkunskaper mer specifikt i form av sång och spel, lyssnande och musikteori.

4.3 Skapande och musiken
Skapandet i skolan har som vi sett beskrivits som ett verkningsfullt medel för
såväl individens utveckling som skola och samhälle i övrigt. Samtidigt är
skapande en del av musikundervisningen där det ges särskilda funktioner för
elevernas musikaliska kunskaper och färdigheter. Här ingår kunskaper om och
färdigheter i att använda grundläggande musikaliska begrepp och noter samt
instrumental- och ensemblekunskaper. I de skapande aktiviteterna ingår också
komposition, arrangering och improvisation.
4.3.1 Skapande för grundläggande musikkunskaper och begrepp
I sångboken Rytm och ton (Hult & Sjöqvist, 1966) behandlas under
innehållsförteckningens rubrik ”I tonsättarens verkstad” taktarter, tonförråd,
tonarter, noter, intervall, notvärden, visformer, fraser, sekvenser, motiv, och
skalor samt huvudtreklanger. Det är begrepp som förklaras för eleverna som de
komponenter kompositörer använder när de komponerar. Det finns i elevboken
inga uppgifter för eleverna att själva pröva sina kunskaper om detta i eget
skapande, förutom en övning där de får försöka hitta på en egen rytm. De övriga
rytmuppgifterna utgår från noterna i boken. I lärarhandledningen till ett av de
häften som föregick boken, föreslås dock att eleverna själva gör
rytmarrangemanget till en av visorna som skall ackompanjeras (Hult & Sjöqvist,
1957). De grundläggande musikkunskaperna inövas huvudsakligen från sången
och vid lyssnandet på företrädelsevis äldre konstmusik. Spel på instrument som
violin, mandolin, flöjt och gitarr samt Orff-instrument föreslås för några av
melodierna och de stämmorna presenteras med noter. Begreppen och den
musikaliska terminologin från musikteori och musikhistoria är insprängda i
faktarutor vid sångerna.
Rytm och ton är representativ för flera av läromedlen från tiden när det gäller de
skapande inslagen. Om dessa definieras i enlighet med kursplanen i Lgr 62 som
rytmisk och melodisk improvisation samt bearbetning av arrangemang, intar
skapandet ett förhållandevis litet utrymme, ibland obefintligt. Reproduktion från
noter är den vanligaste produktionsformen av den föreslagna musiken eller
inlärning av sånger efter gehör. Eleverna blir därmed i hög grad beroende av den
nedskrivna musiken eller av lärarens anvisningar. De återkommande inslag av
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skapande som föreslås för att stärka elevernas förtrogenhet med musikens
element, sker snarare med hjälp av sång och, i viss mån, spel på instrument.
I läromedlen för lågstadiet tillmäts de skapande aktiviteterna med
improvisationer och arrangemang större betydelse (Härén 1954, 1963; Gunneflo
& Gunneflo, 1963; von Bülow, u.å.). De syftar också till förståelsen av musik
och relateras till de grundläggande musikkunskaperna och begreppen. Eleverna
kan i sina arrangemang och improvisationer exempelvis arbeta med tonhöjder
och toners längd, starkt och svagt, mjuka och hårda klanger. De ges i sådana
uppgifter möjligheter att pröva takt och rytm, olika skalor och tonförråd för att
samtidigt få kännedom om noter och musikens uttrycksmedel.
Daniel Helldéns bearbetningar av Carl Orffs Schulwerk fick ett stort genomslag i
skolradions program från mitten av 60-talet (Lindberg, 2002). Spel på instrument
tillsammans med sång hör till den föreslagna vidgningen av ämnet och ges i
skolprogrammen en handfast och systematisk introduktion.68 Kompositören och
pedagogen Carl Orffs metod utgår från rim och ramsor och texters rytm.
Melodierna utvecklas systematiskt från 2- till 5-toniga visor med användande av
borduner och ostinata figurer. Orff föreslår även ett fast instrumentarium
bestående av stavspel (xylofoner, klockspel och glasspel), mindre slagverk upp
till stora pukor och trummor. Melodiinstrumenten är blockflöjt, luta eller gitarr
och som basinstrument förordas cello, i nödfall fiol eller altfiol. Piano, dragspel
och munspel avrådes. Orff söker en speciell klangvärld ”som svarar mot barnens
natur” och som kan ge ”en sann förståelse för musikaliskt språk och uttryck” i
sin metodik (Helldén, 1957, onumrerad sida). Carl Orff beskriver metoden, i
förordet till den bearbetning Daniel Helldén gjort av undervisningsmaterialet,
som en
[…] musikalisk eller snarare musik fostran, där tonvikten, med
utgångspunkt från språk och rörelse, ligger på improvisation och skapande
verksamhet. […] Vissa texter är avsedda för egna kompositionsförsök.
Stora partier av verket är ägnande åt övningar: rytmiskt tal, rytmer och
melodier att föra vidare och avsluta, rondo med improviserade mellandelar,
instrumentala etyder etc. Allt detta blir till föredöme och övning för
umgänge med musik och språk, där det ständigt återkommande momentet
heter eget skapande. (Helldén, 1957, onumrerad sida, förord)

De skapande aktiviteter som nämns har tidigare föreslagits i handledningar och
läromedel också av andra författare. Det har då gjorts utan anspråk på att
elevernas eget skapande skall vara ständigt återkommande inslag i
undervisningen. Betoningen av skapandet i programförklaringen av metoden är
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En utförligare kartläggning av Karl Orffs och Daniel Helldéns betydelser för svensk musikpedagogisk
verksamhet finns i Jonas Gustavssons avhandling Så ska det låta (2000). En utförligare redogörelse för
skolradions användning av materialet finns i Våra glada visor klinga av Boel Lindberg (2002).
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däremot ovanlig i läromedlen från den här tiden liksom den systematiska
framställningen och den tänkta progressionen i övningarna. Hur detta omsattes
praktiskt i klassrummen är en annan fråga. I läromedlen blir skapandet ett vanligt
tema några år efter introduktionen i skolradion. Det presenteras då med helt
andra förtecken och klangideal än Orffs i det fria och det ljudlaborativa
skapandet.
Aulin (1966) påpekar i sin musikpedagogiska handbok, att en grundtanke i Orffs
metod var att eleverna skulle utveckla förmågan att skapa eller improvisera sin
egen musik. Det begränsade materialet (halvtonslösa pentatoniska skalor), ”gör
det möjligt att finna egna uttryckssätt utan att behöva ställas inför färdiga och
perfekta musikaliska förebilder” (Aulin, 1965, s. 46). Det är tveksamt i vilken
utsträckning detta fungerade. Vid mitten av 60-talet var just sådana goda
förebilder, i form av popmusik, för många ungdomar viktiga för att bestämma
vilken musik de själva ville göra. Övningarna i bearbetningen av Schulwerk
resulterar i musik som väsentligt skiljer sig från sådana förlagor, och för övrigt
också från nästan all annan musik i samhället utanför skolan. Den progressiva
ordningen med olika integrerade delövningar kräver dessutom lång tid och någon
kunnig lärares handledning. Att uppnå resultat som för eleverna i en klass i
grundskolan kan framstå som användbara och meningsfulla för eget musicerande
ter sig osäkert. Därtill bidrar möjligen de valda texternas form och innehåll, det
givna instrumentariet och de särskilda klanger som eftersträvades, därmed inte
sagt att metoden inte har förtjänster i sig. Element från metoden används av
lärare och läromedelsförfattare och anpassas till de nya sammanhang och
förutsättningar som materialet skall användas i.
I flera läromedel kan dock influenser från Orff spåras, ofta i modifierade
versioner och utan den systematiska och progressivt ordnade utformningen.
Hänvisningar till metoden görs i handledningar för lärarna (Gunneflo &
Gunneflo, 1963; Aulin, 1966). I läroboken Musik i skolan (Cederlöf & Salonen,
1958) sägs de teoretiska avsnitten bygga på bland annat idéer från Carl Orff. Det
är förmodligen de avsnitt som i musikläran övar rytm och noter genom att utgå
från ord, talesätt, ordspråk och ramsor kombinerade med rytm i form av
rytmorkester. Även förslagen att använda metallofoner och xylofoner i olika
storlekar till klassorkestern kan komma härifrån, men anvisningar för hur det
skall ske ges inte. Boken Sång, spel och rörelse (von Bülow, u.å.) utgår från
instrumentariet men accepterar, för en större klangrikedom, även andra
instrument än dem som Orff rekommenderar. Improvisationen av rim och ramsor
samt för-, efter- och mellanspel kan göras med olika instrument för att träna den
skapande förmågan. Ostinata ackompanjemangsfigurer och övningar att
nedteckna egna improvisationer och rytmer överensstämmer också med Orffs
metodiska idéer. Alla musikens element som takt, rytm, fras och dynamik kan
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läras samtidigt i samband med rörelse, sång och spel enligt texten.69 Flera av
övningarna i Rytm och ton (Hult & Sjöqvist, 1957, 1966) är härmningsövningar
inspirerade av Orffs metodik som också presenteras kortfattat i
lärarhandledningen. Uppställningarna av rytmpartituren och benämningarna på
rörelseövningarna klapp, smäll och stamp, som används i de noterade förlagorna
i elevboken och handledningen, är hämtade därifrån (Hult & Sjöqvist, 1957).
Orffs idéer och Daniel Helldéns versioner av dem, används delvis också i andra
läromedel. De har då förändrats och anpassats till andra förhållanden och ideal,
genom att de skapande aktiviteterna tonas ned till förmån för andra övningar.
Instrumentariet används i andra sammanhang där instrumentuppsättningen
utökas och arrangemangen huvudsakligen utgår från traditionell
visharmonisering. Musik i klassen (Lindahl, 1970) där gitarr och blockflöjt
adderas till stavspelen i arrangemangen av relativt kända visor och folkvisor
hämtade från olika skolsångböcker, kan exemplifiera det.
En del av de grundläggande musikkunskaperna består i att kunna spela och
sjunga, en annan del av att själv kunna skapa. De kunskaperna framställs som
relaterade till varandra och för båda förutsätts ett lärande av musikens begrepp.
Häri ingår kunskaper om musikens former. ”Att bygga musik” kallas ett kapitel i
En bok om musik som handlar om hur musik är planerad och uppbyggd av
tonsättare. Här använder författaren en liknelse. Kompositionsprocessen och
kompositionen liknas vid ett husbygge som kräver förberedelser, material,
byggkunnighet och planritningar, även om det är ett litet enkelt hus som skall
byggas. ”Det fordras ordentlig planläggning och byggnadsskicklighet för att ett
musikverk ska få en balanserad och riktig form, ju större musikverk dess mera
byggnadskonst”, sägs det (Engström, 1966, s. 41; 1970, s. 57). Byggstenarna
som används är visform, toner, melodi, motiv, tema och text. Det färdiga verket
kan vara en fuga, en symfoni, en sonat eller ett rondo. Också i Skolsångboken
används metaforer relaterade till byggnadsarbeten och byggnadsverk för det
färdiga resultatet av en komposition. Det sker i samband med ett avsnitt om
visform (Aulin et al., 1958, 1963).
I den kreativa musikundervisningens kompositioner skall eleverna själva på
olika sätt bygga melodier och musikaliska former. Ostinata figurer är några av de
delar som används i Fritt musikaliskt skapande (SÖ, 1971b). Här improviseras
byggmaterialet i form av musikaliska gestalter fram i högre grad än det planeras
medvetet. I improviserandet och byggandet av melodier och rytmer kan läraren,
enligt förslagen i Kalejdoskop (Tjäder et al., 1971), lyfta fram olika musikaliska
begrepp. Sådana kan exempelvis vara rondo, partitur, notskrift och taktarter när
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Någon konsekvent användning av metoden kom förmodligen aldrig till stånd även om det föreskrivna
instrumentariet anskaffades på flera skolor. (Gustavsson, s. 218).
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Studieförbundens rockcirkelmaterial ger från slutet av 70-talet tydliga råd om
hur musik byggs upp när man gör en egen låt. Förutom de grundläggande
kunskaperna i spel på de olika instrumenten behandlas låtarnas formuppbyggnad,
skalor, ackordbyggnad, harmoniska förlopp relativt ingående.70 Begreppen lärs
med hjälp av enskilt övande och sammusicerande. De består av korta texter där
begreppen förklaras och följs av uppmaningar till egna improvisationer och
samspelsövningar. De ”musikaliska byggbitar” som används i Musikoteket kan
när de används i ett laborativt arbetssätt ge förståelse av musikaliska
sammanhang. ”I skapande verksamhet får eleverna tillämpa sina kunskaper för
att bygga upp egna musikaliska strukturer – helt enkelt producera sin egen
musik” (Gårdare, 1992, s 118).
I samband med att vissa av musikens elementära begrepp behandlas kan eleverna
i skapandet aktiveras i övningar som särskilt behandlar de aktuella begreppen. I
samband med musikhistoriska genomgångar kan musiktermer och begrepp
uppmärksammas i musicerandet.
Termer från jazzmusik, blues, rock- och popmusik används i vissa
läromedelstexter tidigare än i kursplanernas anvisningar. Redan från slutet av 60talet, men framför allt under 70-talet, används begrepp som exempelvis chorus,
stick, riff, rundgång, sound, intro, fade och brygga.

4.3.2 Skapande för notkunskap och gehör
En av de förändringar som gav nya förutsättningar för skapandet var att synen på
noternas stora betydelse för elevernas musiklärande ger vika för ett mer
gehörsbaserat lärande. I styrdokumenten ses hur den form av smakfostran som
krävde kunskaper om och färdigheter i att läsa noter tonas ned och de estetiska
idealen breddas. Tydligt är att det i texterna sker en pragmatisk anpassning till
förhållandena i klassrummen. I de heterogent sammansatta klasserna är det få
elever som behärskar eller ges den tid som krävs för att lära sig använda noter
för sitt eget musicerande. Istället förordas kännedom om hur noter fungerar mer
generellt (Lidén & Lidén, 1956; Engström & Cederlöf, 1976a). Gehörsmässig
inlärning av stämmor och en övergång till andra noteringssystem blir en del av
lösningarna på de problemen, lösningar som samtidigt ger skapandet kombinerat
med musicerande andra möjligheter.
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Exempel finns i Rock beat för beat (Ekedahl, 1983, s. 42), Gröngölingens rock & pop bandbok (Andrén, 1998)
och Rock & pop. Bandboken 2 (Skoglund, 1987).
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När sången och den klassiska musikens och den konstnärligt syftande visans
primat utmanas av gehörsbaserade stilar och genrer, minskar noternas betydelse
för musicerandet och skapandet i klassrummet. Noter och arrangerade
ackompanjemangsförslag kompletteras eller ersätts i läromedlen med så kallad
”gitarranalys”. Grepptabeller och tabulatur för klaviatur- och stränginstrument
blir vanligare.71 De skrivna arrangemangen och förslagen till stämmor i noterad
form kompletteras eller ersätts med så kallade ”komprutor”. Elevernas skapande
ges därmed nya förutsättningar. Betydelsen av notläsningsförmågan minskar och
kompletteras eller ersätts med färdigheter i att kunna hantera sådana tecken och
symboler.
Före mitten av 1960-talet saknar läromedel i musik ofta förslag på hur en visa
kan harmoniseras. Utskrivna pianoackompanjemang ges ut som särskilda titlar i
anslutning till några sångböcker. För en spelkunnig lärare ger de utskrivna
ackompanjemangen möjligheter till mer fullödiga tolkningar av sångerna, utan
att i förväg behöva känna till dem. I flera sångböcker, läs elevböcker, är enbart
text och melodistämma samt eventuellt några obligata stämmor för sång eller
instrument angivna. Ackompanjatören får själv utforma sitt beledsagande spel
från de noterna. Exempel på det är Sjung, spela, lyssna (Lidén & Lidén, 1956),
Sången genom tiderna ( Aulin & Lewander, 1961), 3 Klang, 2 Klang och 1
Klang (Gabrielsson, 1963a, 1965, 1963b,) och Rytm och ton (Hult & Sjöqvist,
1966). I läroboken Sång och spel (Petersson & Oldermark, 1968) finns för några
av sångerna pianoackompanjemang utskrivet och endast fyra av de cirka 200
sångerna är försedda med ackordanalys. En senare upplaga från 1968 är
oförändrad härvidlag. Endast ett drygt 30-tal, med kanonmelodierna borträknade,
av de 185 sångerna är försedda med förslag till harmonisering med ackordanalys
i Sångbok (Jerbo, 1962). Eleverna är därför i hög grad beroende av lärarens
anvisningar
angående
tonförråd
för
sitt
arrangerande
av
ackompanjemangsstämmor, om de inte själva gehörsmässigt kan pröva sig fram.
Ett läromedel som kan exemplifiera presentationen av så kallade
”ackordbokstäver” och samtidigt fungerar som en sorts instruktionsbok för
läraren är Skolsångboken (Aulin, et al., 1958, 1963, 1969). Texten utgår från de
relativa tonnamnen do – re – mi, enligt den så kallade Tonika-Do-metoden, men
introducerar också spel efter ackordsymbolerna. Av de närmare 150 sångerna i
1958 års upplaga har en dryg tredjedel försetts med sådana. Boken innehåller
flera möjliga underlag för blandning av olika metodiska ansatser vad gäller
notläsning. För lågstadiet har tonstavelserna d för do, r för re etc. markerats
ovanför tonerna i visorna. Som en hjälp för lärare som själva vill ackompanjera
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Tabulatur beskrivs i Sohlmans musiklexikon som en mer eller mindre instrumentspecifik notering, en
greppskrift som helt eller delvis använder sig av bokstäver, siffror m fl tecken i stället för vanliga noter. I artikeln
hänvisas till likheter med grepptabeller och ackordsymboler.
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sångerna, anges ackordbeteckningar under melodins noter på flera av sångerna.
Stor bokstav används för dur och liten för moll.
I anvisningarna för läraren ges råd angående spel efter ackordsymboler. Där
föreslås att melodin skall spelas i höger hand och ackorden i vänster. Ackorden
behöver inte spelas bundet och det kan också räcka med att i basen enbart spela
den ton som ackordet anger (Aulin, et al., 1958, s. VIIf; 1963, s. Vf; 1969, s. 9).
I boken finns kortfattade anvisningar med grepptabeller och bilder på var enstaka
toner kan hittas på blockflöjt, mandolin och piano. Utöver det finns en
gitarrskola med anvisningar om hur man använder ackordbokstäverna vid
ackompanjemang.
Den
innehåller
grepptabeller
för
ackorden
i
huvudtreklangerna i G-, D-, C- och E-dur samt a-moll och e-moll och ackorden
är också utskrivna med vanliga noter. Även en grepptabell för att finna enstaka
toner upp till gitarrens band XII finns med som illustration (Aulin, et al., 1958, s.
134f; 1963, s. 134f; 1969, s. 186f). Anvisningarna för eget ackompanjemang kan
vara en hjälp för de lärare som inte är vana att använda ackordsymboler. Utan att
sådana övningar uttryckligen föreslås för eleverna ger anvisningarna i boken
ändå möjligheter för dem som vill att själva pröva att ta ut melodier och
ackompanjera.
Solmisationens do–re–mi ersätts i läromedlen med bokstavsnamn på noterna och
ackordsymboler blir vanligare. Ackordanalys öppnar, för dem som kan läsa den,
för ett spel som inte är instrumentbundet på samma sätt som ett piano- eller
gitarrarrangemang. Den inbjuder också till ett mer improviserat
ackompanjemang. Spel efter ackordanalys kan innebära ett friare förhållningssätt
vid ackompanjemang och arrangering. Analysen ger hållpunkter för och kan
också inbjuda till ett mer gehörsinriktat spel. I skolsammanhang blir spel efter
analys ett tidsbesparande och för de flesta elever överkomligt underlag för eget
spel, som också kan tjäna som grund för eget arrangerande och komponerande.
Det kan diskuteras huruvida analysen är enklare än enskilda melodiska stämmor
att utföra och vilka skilda kvaliteter de olika förlagorna får för det färdiga
resultatet. För många elever har förmodligen spel efter ackordanalys inneburit
möjligheter att utan längre förberedelser kunna transformera symbolerna till spel.
Ackordanalysen har givit dem andra möjligheter att delta med melodi- och
ackordinstrument i klassens spelande, utan att helt behöva lita till sitt gehör eller
sina, ofta begränsade, notkunskaper.
Metodiska anvisningar i att arrangera stämmor för klassorkesterspel med sång
och instrument ges i lärarhandledningen till Numusik (1973). Här visas hur
läraren själv från ackordanalysen kan göra enkla stämmor för kör,
melodiinstrument och klangspelsackompanjemang genom att utgå från tonerna i
ackorden (Härén, 1974, s. 71f). Stämmorna rör sig till den närmaste tonen i nästa
ackord och ligger kvar, om en ton som spelats är gemensam med en ton i det nya
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ackordet. 72 Kompgruppen i klassrummet erhåller därmed underlag för sina
stämmor som tillsammans bildar en klangmatta bakom melodin eller sången.
Stämmorna kan sedan rytmiseras av eleverna och är relativt lätta att utföra, då de
enskilda stämmorna rör sig med mindre intervallsprång än vid en mer melodisk
stämföring.
Flera av böckerna som ges ut för skolbruk under 70-talet och framåt innehåller
anvisningar för ensemblespel av mer öppen än föreskrivande, reproducerande
karaktär. Med ”öppen” avses här elevernas möjligheter att på olika sätt själva
göra sina stämmor till skillnad från att spela från färdiga arrangemang eller
lärarens direkta anvisningar. I flera av de uppgifterna ingår även att det som
skapas under arbetet skall befästas i noterad form. Syftet är att eleverna skall lära
in musikbegrepp som exempelvis klav, förtecken, taktart, takter och noter,
samtidigt som de själva skapar sina stämmor. Noterna och notskrivandet har
också funktionen att förklara för eleverna varför man bör kunna något om noter
och hur de fungerar när man spelar. Ett exempel där eleverna själva sätter
samman sina melodistämmor med hjälp av ackordsymboler och toninnehållet i
ackorden finns i Klassorkestern (Strand, 1973). Här arbetar eleverna just med att
teckna ned sina egna stämmor innan de spelar. Enligt författaren var
ackordsymbolerna nyckeln till lösningen på de svårigheter det kunde medföra att
använda ensemblespel i stora elevgrupper med skilda musikaliska förutsättningar
och förkunskaper. Elevernas kunde nu arbeta själva med att ta ut sina stämmor
från ackorden, vilket gjorde att alla i en klass kunde sysselsättas. Samtidigt fick
de lära sig mer om noter och andra musiksymboler och om hur harmoni och
melodi hör samman. Det fanns också möjligheter att med hjälp av systemet ge
sig i kast med harmoniskt mer komplicerade musikstycken och komplexa ackord
än treklanger, utan att frångå grundkonceptet (Strand, 2005).
Ett liknande förfaringssätt som Klassorkestern och handledningen till Numusik
presenterar, rekommenderas läraren när eleverna skall göra egna spelstämmor i
Musikoteket (Gårdare, 1992, s. 53). Läraren förbereder elevernas arbete med att
färdigställa notark där låtens taktstreck och ackordbeteckningar sätts ut. Till
förberedelserna hör även att ha konstruerat ackordnycklar för den repertoar som
används där olika ackords toninnehåll visas. Eleverna tar sedan ut stämmorna till
den aktuella låten enligt principerna som beskrivits här ovan, prövar och ändrar
tills de tycker att stämman låter bra.
Andra exempel på alternativa underlag för elevernas eget musikskapande i form
av arrangering och komposition, finns i de så kallade komprutorna och i form av
tabulaturer av olika slag. Exempel finns i Musik i femman (Bengtsson, Lindholm
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& Melander, 1973a, s. 49) och i form av ett rytmpartitur i samma källa (s. 43).
Även antologierna 88 sånger (Swedrup & Idar, 1979), Pop-korn (Norell &
Wahlberg, 1979) och Jukebox (Norell, Wahlberg & Håkansson, 1982) innehåller
sådana spelanvisningar. De två sistnämnda böckerna har också ackordtabeller för
gitarr med de enklaste ackorden tillsammans med barrégrepp och ”kryddningar”
i form av mer komplexa 9-, maj- och 11-ackord. Repertoaren i Pop-korn skall
representera ungdomarnas egen musiksmak och består av olika låtar från 70talet. En önskan enligt de praktiska tips som ges i boken är, att spelanvisningarna
skall ge underlag för ett musicerande ”som i någon mån liknar
originalinspelningen” (Norell & Wahlberg, 1979, s. 7). Anvisningarna med de
mer utarbetade harmonierna kan sägas vara en anpassning till detta.
I serien med sång- och spelböcker kallade Vispop 1–7 (Hahne, 1980–1992)
används också komprutor för att visa olika grundackompanjemang för olika
instrument till låtarna i böckerna. Dessa rutor är enbart förslag till utförande av
ackompanjemangen, och i texten uppmanas läsaren att gärna hitta på egna
rytmer. De övriga böckerna utvecklar detta genom att behandla det rytmiska
grundkompet i flera olika musikstilar. I Vispop 7 (Hahne, 1992) visas
gitarrkompen också med hjälp av tabulatur. I den sistnämnda boken förklaras
användningen av notationstekniken mer utförligt. Här finns även så kallade
”tonfinnarrutor”, där noter eller tabulatur visar olika toners namn och var de kan
hittas på instrumenten.
I skollitteraturen har instrumentalspecifik tabulatur kommit till liten användning
för ett mer exakt återgivande av melodiskt spel. Grepptabeller för blockflöjt,
gitarr och banjo och avbildningar av klaviaturer med markeringar för särskilda
toner har snarare tjänat som ”tonfinnare” för att till instrumentet översätta noter
eller ackordsymboler. Ett av få exempel från 80-talet där hela gitarr- och
basstämmor finns utskrivna med kompletterande tabulatur för gitarr är
Bandboken (Skoglund, 1984, 1987). Här lämnas också öppet för elevens eller
den studerandes eget prövande av skalor som visas med hjälp av tabulatur och
noter.73 En annan form av tabulatur där också hela stämmor skrivs ut används i
Rockens ryggrad (Asplind, Gansmoe, Kaså & Mossberg, 1987). Det är ett
rutsystem som visar när och hur länge bestämda toner skall spelas i en melodis
pulsflöde i relation till andra stämmor. Varje ruta motsvaras alltså av exempelvis
en fjärdedel, åttondel eller sextondel av takten.
Olika former av tabulatur för stränginstrument förekommer oftare i läromedlen
under 90-talet som notationsprincip. Hårdrockgitarrister och -basister söker idag
upp tabulatur på Internet för att ta ut solon, riff och kompfigurer. De använder
även systemet som minnesanteckningar för att notera egna stämmor. Olika
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former av siffersystem för att återge melodiska fraser eller enstaka toner används
också. För elevernas skapande har fler möjligheter än de traditionella noterna
och ackordsymbolerna öppnats för att skriva och bevara musik. Även egna
former av olika tecken för tonernas rörelser uppåt eller nedåt och eventuell längd
på tonerna, används av elever när de komponerar eller skall dokumentera
melodier. Liknande tecken ges som exempel på hur elever kan notera
parametrarna i de grafiska partitur som de uppmanas göra i samband med
ljudskapandet.74
I böckerna finns alltså en sorts progression i harmoniseringens ökade
komplexitet, instrumentalteknikens och stiltrohetens ökade betydelse. De visar
på fler möjligheter till utförandemässig variation vad gäller spelsätt och teknik.
Skapande i form av att hitta på alternativa arrangemang, göra egna förändringar
och pröva olika spelsätt för att få fram olika ljud kopplas här till musicerandet i
klassrummet. Ramarna för sådant skapande utgörs av de olika musikstilarnas
idiomatiska uttryck.
Grafiska partitur presenteras i en del läromedel som ett sätt att notera modern
musik redan i mitten av 60-talet men får genomslag som verktyg för elevernas
skapande först i samband med den nya kursplanen Lgr 69.75 De ges som exempel
på den moderna musikens noteringssätt och används vid lyssnande på sådan
musik. De används också som underlag för elevers tolkningar och när de skriver
ner sina egna text- och ljudkompositioner. Skapandet består då i de val som
eleverna gör när de tolkar partituret och prövar olika sätt att framföra det.
De vanliga noterna kompletteras således med andra symbolsystem. Från de enkla
anvisningarna i läromedlen från början av 60-talet ges flera alternativa
möjligheter till tolkningar och egna arrangemang av ackompanjemang med
införandet av ackordanalys. Anvisningarna i den formen utformas också allt mer
komplext vad gäller förslag på utföranden och harmoniseringar. I förslagen till
instrumentering av sångerna blir det vanligare med anvisningar eller förslag som
behandlar tre olika instrumentgrupper i klassen: en grupp som svarar för den
harmoniska grunden med klaviaturer, gitarrer och bas, en grupp för rytmen med
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Grafiska tecken för tonlängd och tonhöjd används också i lyssningsövningar för mer försigkomna lyssnare
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partitur (s. 37). Även i programhäftet våren 1969 finns grafiska partitur återgivna (s. 60–70) varav några kan
utföras av elever (SR, 1968c).
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olika rytminstrument och en för melodin med eventuella sång eller
instrumentstämmor. Läromedel med den gruppindelningen är exempelvis Music,
music, music (Stålhammar, 1984) och Spela och sjung (Lawin, 1979). En
liknande indelning finns som ett exempel på god organisation av spelet i
klassrummet i Musikoteket (Gårdare, 1992).

4.3.3 Skapande för lyssnande, upplevelse och uttryck
Skapandet avser alltså att på olika sätt öva och utveckla elevernas känslighet för
musikaliska uttryck. Trumma och triangel (Glaser, 1945) vill göra detta genom
rytmisk träning när eleverna hittar på rytmiska motiv och gör sina rytmiska
partitur samt när de spelar tillsammans. Upplevelsen av balansförhållanden
mellan olika rytmiska perioder och relationer mellan enskilda toner och tystnader
uppmärksammas. I det rytmiska arbetet går det att öka deltagarnas känslighet för
rytmers stränga och fria perioder, rytmisk precision, för nyanser, accenter och
klanger i olika slags musik. I den progressiva gång av undervisningen som
föreslås finns från början konkreta övningar. Där kan eleverna hitta på rytmer
som illustrerar kända företeelser (tåg, klocka, siren, namn) som sedan kan göras
mer allmänna och abstrakta. Lyssnandet, skapandet och upplevelsen är en fostran
att kunna utföra och därigenom bättre förstå och uppleva olika slags musik mer
fullödigt.
I lärarens arrangerande av rytmorkestern och klassorkestern finns estetiska
värderingar som vidareförs. I anvisningarna behandlas vilka rytmer och
instrument som passar till en viss melodi eller en visas karaktär. Det är
musikaliska ideal och tolkningar som påverkar och styr arbetet. Exempelvis är
valet av xylofonen lämpligt när eleverna arbetar med Bä bä vita lamm. Skälet är
att instrumentets ”ljusa lustiga klang svarar gott till melodin, som ju har något
både naivt-trovärdigt och skämtsamt över sig” (Glaser, 1945, s 47). Melodins
karaktär understryks ytterligare med elevernas trianglar och genom att trummor
används sparsamt för att inte störa karaktären.
Liknande anpassningar hör till det skapande som är mer eller mindre direkt
relaterat till kultur- och musikförståelsen. Musikaliska uttryck som att moll och
dur eller långsamma och snabba tempon skall kopplas samman med något
ledsamt och något glatt övas i skapandet. Karaktärskompositionerna i form av
exempelvis ett mellanspel till en visa där text skall tolkas eller en stämning
skapas, formar föreställningar om hur musik skall tolkas och upplevas. Elevernas
egna klassorkesterarrangemang för spel till grammofonskivor med utvalda verk,
ofta valda för att ge ett gott resultat i spelet, formar lyssnandet och stärker vissa
upplevelser. Verkens rytmiska, form- och klangmässiga uttryck bestämmer
lärarens val tillsammans med verkets program eller möjligheter till emotionell
respons. Läroböckerna och handledningarna ger ofta utförliga råd för hur musik
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som eleverna lyssnar på eller skall tolka på olika sätt skall förstås. Eleverna lär
sig samtidigt i orkesterspelandet och skapandet att lyssna till och lära känna igen
de olika kompositioner som utgör underlag för övningarna (Peterson, 1949;
Emanuelson, 1974; SÖ 1971; SÖ 1971/72; Engström & Cederlöf, 1972; 1975)
Det skapande arbetet kan bekräfta generella och allmänna föreställningar om hur
musik skall upplevas, men kan också utmana sådana. I flera av de ljudskapande
lyssningsövningarna ingår samtidigt ett arbete med att omvärdera tidigare
musikbegrepp och acceptera eller visa förståelse för det nya. Tolerans för
oharmoniska samklanger och accepterandet av vardagsljud som musikaliska
redskap skall leda till förståelse för och av den så kallade moderna musiken. Att
lyssna efter olika egenskaper hos musiken, som exempel vis starkt–svagt,
snabbt–långsamt och reagera på dem ingår i flera olika skapande uppgifter. I
sådana övningar kombineras ofta rörelser och dramatiseringar med musicerande.
Elever kan öva sådant redan från första klass på olika sätt enligt läromedlen.
Med särskilda övningar i skapande kan lyssnandet efter olika musikaliska
uttryck och ljudens olika egenskaper utvecklas. ”Man kan öva och småningom
skärpa sin hörsel, öva och öka örats känslighet”, förklarar kompositören och
pedagogen Leo Nilsson i handledningen till Numusik 1 (Nilsson, 1973, s. 110).
Materialet i Ljudverkstad är avsett för de studiedeltagare som ”önskar komma i
kontakt med och skärpa sin känslighet för ljud och musik” (Bark & Rabe, 1975,
s. 7). I det laborativa skapandet ingår även uppgifter som kan relateras till
ljudläran. Genom arbetet med att analysera och göra experiment med ljud och
skapa på olika sätt skall eleverna lära sig lyssna på toner och klanger på ett mer
medvetet sätt. Ju mer eleverna lär om detta, desto lättare har de att uppfatta
kvaliteter i musiken och att själv uttrycka dem.
Lyssningen kan göras meningsfull för eleverna när de får ge uttryck för sina
upplevelser. De kan enligt Numusik (Härén, 1973) i samtal om musiken och från
sina upplevelser av den bedöma, klassificera, jämföra den. Detta avser särskilda
lyssnarstunder och rör alla musikstilar, som exempelvis i Vi gör musik där
lyssnandet behandlas särskilt utförligt (Engström & Cederlöf, 1975). Gemensamt
för de båda böckerna, liksom flera andra titlar under det tidiga 70-talet, är att
lyssningen i högre grad rör elevernas egna ljudarbeten och kompositioner. I
Ljudverkstad (Bark & Rabe, 1975) föreslås en mängd olika övningar som kan
sammanfattas i en arbetsgång med ordningen lyssna, beskriva och diskutera,
därefter eget ljudarbete med ytterligare diskussion. Att i samband med eget
skapande och lyssnande finna ord för upplevelser av musik, att utveckla
förmågan att beskriva och tala om musik är ett av målen för läromedlet. Det ger
möjligheter att upptäcka kvaliteter i musik och möjligheter för ”ljudmakeri”
(Bark & Rabe, 1975, s. 5).
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Samtidigt ger skapandet tillfällen för eleverna att själva ta ställning, värdera och
pröva sina uppfattningar och upplevelser av musik. Särskilt från 70-talet lämnas
i läromedlen möjligheter för diskussioner om det eleverna hör och upplever. Det
sker när den estetiska fostran ges en mindre rigid karaktär och dialogen mellan
lärare och elever om musikaliska värden uppmuntras i läroplanstexterna.
Idéer om det ideala aktiva lyssnandet, i motsats till det mindre värdefulla passiva
hörandet, har förmodligen format flera av de skapande övningarnas mål att
utveckla hörandet. För att kunna förstå musik fordras ett medvetet lyssnande där
vissa element i ljud och klanger, form och uttryck kan identifieras och
medvetandegöras hos eleverna. Skapandet anses bidra till detta. Lyssnande ingår
som ett särskilt moment i musikstudierna och det aktiva lyssnande som
förespråkas där kan tränas i skapandet. Det aktiva lyssnandet hör också samman
med idéer om det aktiva barnet och fostran till aktivitet. ”Nöj dig inte bara med
att sitta och lyssna, hur skönt det än kan vara i sig själv. Skaffa dig en väg till
egna uttryck i ljud och musik!” (Engström 1970, s. 17). Vid musiklyssning på
fungerar skapande i olika former som stödjande aktiviteter som hjälper eleverna
att förhålla sig aktiva i lyssnandet. I lärarhandledningen till Vi gör musik ger
lyssnandet på musik idéer för skapande i rörelse, bild, ord och dramatisering
(Engström & Cederlöf, 1975, s. 6).
En programförklaring för verksamheten för de yngre barnen ges i
lärarhandledningen till Lek med toner (Engström & Engström, 1971a). Kortfattat
går argumentationen ut på följande: uppdelningen av musikskapandet i formeln
kompositör–musiker–åhörare kan ha bidragit till att passivisera många
människor. Åtskillnaden har placerat många människor i åhörarledet. Musiker
ägnar sig idag mer åt reproduktion än improvisation. Detta gör att skapandet och
improvisationsförmåga måste tränas i skolan eller kanske redan i förskolan.
Skapandet kan således lära eleverna att förhålla sig aktiva till musik, både i sitt
lyssnande och i sitt eget musicerande.
Skapandet avser även att träna det inre hörandet och gehöret. Det används som
en lustig lek i Vi sjunger och spelar i samband med sång- och
gehörsundervisningen (Petersson, 1949). Gehöret tas i anspråk när eleverna skall
hitta på en klassvisa i Min visa (Petersson, 1962). I komponerandet av visan
uppövas samtidigt gehör och inre hörande. Melodiskt gehör kan tränas med
improvisation enligt Skolsångboken (Aulin, et al., 1958). Det välutvecklade inre
gehöret är en förutsättning för en kompositör, sägs det i En bok om musik
(Engström, 1966, 1969). Skapandet tränar också den musikaliska fantasi som är
viktig för förmågan att improvisera, enligt Vi gör musik (Engström & Cederlöf,
1972). Samverkan mellan olika aktiviteter är något att stäva efter då resultatet av
musicerande, ljudskapande och lyssnande blir att gehöret successivt utvecklas
(Engström & Cederlöf, 1972). I lärarhandledningen till Numusik (Härén, 1974)
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sägs att det är svårt att särskilja gehörsutbildning och skapande då aktiviteterna
hör samman.
Boken 88 sånger (Swedrup & Idar, 1979) talar för ett gehörsbaserat lärande i
klassorkesterns spel där arrangerande, improvisation och att göra egna låtar
ingår. Det gehörsbaserade musicerandet förespråkas under 70-talet i flera
läromedel. Träningen av lyssnandet sätts i en annan kontext när eleverna själva
kan påverka resultatet. Där finns en kvalitativ skillnad mellan den formen av
lyssnande och det lyssnande där lärarens valda förlagor och aktivitetsfrämjande
åtgärder utgjorde förutsättningarna. Den förra kontexten är den som relationen
mellan skapande- musicerande och spel utgår från i handböckerna för
gruppmusicerande från och med 80-talet.
Skapandet integreras med uppgifter för lyssnande och egen upplevelse. I de
aktiviteterna sker en estetisk fostran där olika förståelser av skilda musikuttryck
förordas. Skapandet ingår i strävan att både befästa och utmana rådande sätt att
uppleva, förstå och uttrycka musik. Ett tydligt skifte i tyngdpunkt sker under 70talet då detta i högre grad än tidigare utgår från elevernas eget skapande av
musik. Det musikaliska material de ges möjlighet att arbeta med är hämtat dels
från den samtida konstmusikens olika uttryck, dels, i viss mån, från
populärmusikens. Elevernas egna värderingar och diskussioner tillsammans med
läraren blir, förutom det egna musikarbetet, viktiga redskap för utvecklandet av
förmågan att lyssna, uppleva och själv uttrycka sig med musik.

4.3.4 Skapande för instrumentalteknik
Instrumentariets trummor, trianglar, kastanjetter och liknande mindre
slaginstrument har tidigare presenterats som användbara vid elevernas eget
spelande i samband med rytmorkesterspelet under 50-talet (von Schwerin, 1950;
Petersson, 1951). I det materialet ges också anvisningar om det tekniska
handhavandet och skötseln av instrumenten. Sådana presentationer återkommer
även i senare läromedel som exempelvis Musik i fyran och Musik i ettan
(Bengtsson et al. 1970, 1976). Här ges metodiska anvisningar för spel på
stavspelen (xylofoner, klockspel och metallofoner) i samband med
ackompanjemang av visor. Sådana anvisningar finns i handledningarna (Glaser,
1945, Härén, 1958/70, 1963, Engström & Engström, 1971a). Förutom råd
angående organisation av spelet i klassrummet och om hur instrumenten kan
användas metodiskt för att träna exempelvis gehör, noter, motorik eller
koncentration, finns även speltekniska anvisningar.
I Trumma och triangel (Glaser, 1945) föreslås rytmorkestern bestå av just
trummor, från leksakstrummor till fina konsert- och militärtrummor, och
triangel. De bör i musicerandet kompletteras med stångkastanjetter och
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xylofoner, men även pianot kan ingå. Dessa instrument skall behandlas efter sina
och musikens karaktärer. Stora eller små trianglar och trummor väljs efter hur
ljuden från de olika instrumenten passar in i det musikaliska sammanhanget.
Instrumentvalet blir dels en fråga om instrumentens inneboende ljudmöjligheter,
dels en fråga om speltekniker. Tekniker med dämpning av ljud och olika anslag
övas för att karaktär åt rytmen. Ju mer eleverna känner till om rytmens
funktioner i musiken och handhavandet av instrumenten, desto mer ökar deras
frihet till rytmisk uppfinning, sägs det. De instrumentala teknikerna och
kunskaper om musik ger större möjligheter för dem att variera sina uttryck och
omsätta sina idéer i eget skapande.
Ett liknande instrumentarium föreslås också i Rytm och melodi (von Schwerin,
1950), Vi sjunger och spelar (Petersson, 1951) och Sång och spel (Petersson &
Oldermark, 1968) med tillägg för cymbalen. I den förstnämnda boken
konstateras att ”Rytmorkestern som hjälpmedel i småskolans musikundervisning
har väl numera befäst sitt goda namn och rykte” (von Schwerin, 1950, s. 5). Det
rapporteras om lärares svårigheter med att använda instrument i klassrummet och
om höga kostnader för inköp av dem. Undervisningen har, enligt övervägande
delen av de studerade läromedlen från tiden, ännu tyngdpunkten lagd på sången i
klassummet och visst lyssnande. För de äldre eleverna rekommenderar Annie
Petersson blockflöjt som obligat stämma till kör- eller solosång. Instrumenten i
klassorkestern skall spelas så att det ”låter så vackert som möjligt” och hållas på
ett riktigt sätt (Petersson, 1951, s. 125). Anblåsningen av blockflöjten skall före
användandet i orkestern övas så att eleverna behärskar tekniken. Tonens ”klang
och renhet” är viktig för resultatet (Petersson, 1951, s. 130). Här ges förslag på
att noter och tangenter eller tonstavar kan märkas ut med de relativa tonnamnen
do–mi–so. Det är viktigt att alla elever får lyckas med sina uppgifter. ”Den
verkliga instrumentalmusiken måste dock helt naturligt bedrivas i annat
sammanhang utanför skolans schema” (Petersson, 1951, s. 131, kursiv i
original). Skapandet kan inte sägas ha någon större betydelse för de
instrumentala teknikerna, möjligen med undantag av sångröstens. De vokala
tekniker som övas görs ibland med korta inslag av elevernas eget skapande i
form av vokala lekar med att hitta på melodier eller att göra en klassvisa.
Elevernas förståelse av frasering och musikalisk form kan uttryckas vokalt och
samtidigt övas rösten. Idealet för rösten och sångtekniken är en god tonansats, en
distinkt och klar sång och artikulation.
Tillfällen för elevernas skapande med instrument är förhållandevis fåtaliga och
får nog betraktas som sporadiska inslag i undervisningen för att skapa variation,
intressera och aktivera eleverna. Detta gäller även undervisningen i samband
med sång- och röstträning. Möjligheterna att låta vissa elever avstå från sången
ibland och istället ge dem möjligheter att spela, har varit ett motiv för att
använda instrument. Sådan beledsagning till sången kunde också hjälpa till att
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stödja de vokala insatserna. Rösten förblir dock det viktigaste instrumentet fram
till och med 60-talet och det instrument i vilket skolan under ordinarie
schemalagd tid kan erbjuda undervisning.76
Det musikaliska skapandet är i hög grad beroende av de instrument som eleverna
har tillgång till. Rösten finns alltid, men uttalat skapande övningar i de
sammanhangen är få förutom de som nämnts ovan. Under 60-talet sker en
förändring i vilken elevernas instrumentalspel får ett något större utrymme.
Introduktionen av spel till sången verkar ske långsamt. Den tyck bli beroende av
lärarnas och skolornas förutsättningar och inställning till förändringar av ämnets
innehåll. Barnens spelande på instrument som blockflöjt och mandolin beror på
lokala förhållanden, sägs det i Skolsångboken. ”Det må sålunda ankomma på
envar lärare eller lärarinna att bestämma, huruvida och på vad sätt barnen skall få
stifta bekantskap med musikinstrument i skolan” (Aulin et al. 1958, s. VIII; 1963
s. VI). För de yngre barnen är det huvudsakligen de billigare rytminstrumenten
och klangspel, blockflöjter och mandoliner som anvisas. I den reviderade
upplagan från 1969 är orgeln inte nämnd i bokens pianoskola och gitarren hör till
de instrument som exemplifieras. Här ges även en kort orienterande text om
gitarrens användningsområden och el-gitarren beskrivs.77 Några sånger har
försetts med förslag till instrumentalt ackompanjemang eller beledsagande
instrumentala stämmor. Sången är fortfarande det centrala. Av de 11 särskilda
anvisningar som ges läraren behandlar 9 just sången. De skapande övningarna är
desamma från upplagan från 1958 och tränar huvudsakligen musikalisk form och
musikförståelse.
I 3 Klang (Gabrielsson, 1963) har instrumenten en tydlig plats bland sångerna
med förslag till stämmor, som ofta även fungerar för sångare, och
ackompanjemang. Instrument som tänks användas är blockflöjt, fiol, mandolin
eller orgel (som melodiinstrument) till de flerstämmiga visorna. Boken gavs
enligt förordet ut före de kommande delarna för låg- och mellanstadiet på grund
av de svårigheter som fanns med undervisningen på högstadiet. Möjligheterna
till spel i klassrummet har förbättrats med uppbyggnaden av de kommunala
musikskolorna. Kraven kan också ställas högre på de lägre stadiernas lärare
menar författaren, som också hänvisar till de möjligheter radio, TV och
grammofon ger när musiken blivit vardagsvara (Gabrielsson, 1963b, förord).
Ungdomars intresse för instrumentalspel nämns, men fritidsmusicerandet utanför
institutionerna nämns inte. Skapandet som beskrivs innehåller övningar i
interpretation och gestaltning, där lärare och elever gemensamt kommer fram till
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Frivillig undervisning i körsång, solosång eller instrumentalmusik omfattande en veckotimme kunde dock ges
efter rektorsbeslut inom skolenheten för högstadieelever. Även elever från låg- och mellanstadier kunde delta i
sådan frivillig undervisning (Lgr 62, s. 117; Lgr 69, s. 111).
77
Den akustiska gitarren finns nämnd som ett av de instrument som kan skänka omväxling vid elevernas sång i
boken Sång och spel (Petersson & Oldermark, 1968).
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olika förslag som prövas. Musicerandets tjusning och upplevelsen av musiken
motiverar delvis spelet. Det är också spelet i sig och det musikaliska uttrycket
som beskrivs som skapande, vilket samtidigt implicit innebär krav på
instrumentala tekniker.
Redan några år därefter föreslås i lärarhandledningen till Vi gör musik (Engström
& Cederlöf, 1972) ett väsentligt utökat instrumentarium. Förutom apparatur och
utrusning för ljudlaborationerna ingår ramtrummor, tamburiner, claves, block,
trianglar, stavspel i form av klockspel, xylofoner och tonboxar. Även instrument
som piano, el-orgel, minst en gitarr, melodica, blockflöjter, leksaksflöjter av
plast och några dragflöjter, samt mungigor föreslås.
Några år senare är förslagen på utrustning i klassrummet, enligt
lärarhandledningen del 2, ytterligare utökat (Engström & Cederlöf, 1975).
Tillkommer gör en flygel eller ett piano, två elorglar, trumset, elgitarr, elbas och
3-10 akustiska gitarrer samt andra orkesterinstrument. Anledningen är
förmodligen att läromedelspaketet blivit godkänt av läroboksnämnden också för
högstadiet, vilket har ansetts ställa andra krav på klassrummets utrustning. En
annan anledning kan vara att trumset och elgitarrer blivit vanligare instrument i
flera skolor.
Skapandet är enligt handledningen något som bör genomsyra hela
undervisningen och detta avser både återskapande och nyskapande. Det är också
något som specifikt hör till det nya ljudskapandet och till mer traditionella
improvisationer och kompositioner. Det finns tydliga anvisningar och förslag för
instrumenttekniker med de nya redskapen i ljudskapandet, men betydligt färre
för det traditionella spelet på vanliga instrument.
Rytmorkesterns och Orffs instrumentarium är alltså aktuellt och blandas med de
”nya” instrumenten från 50- och 60- och 70-talens rock- och popgrupper. Den
blandningen finns också som en grundstomme i andra läromedel från 70-talet
och framåt, exempelvis i Klassorkestern (Strand, 1973) och i Musik i femman
(Bengtsson et al., 1973a). Instrumenten ingår i elevers skapande på olika sätt. I
Klassorkestern förekommer de huvudsakligen i samband med arbete med visor
och poplåtar där instrumenten blandas med trumset och el-orgel. I Musik i
femman finns de också med inslag av improvisationer och ljudlaborativa
övningar för rytmiska och melodiska ackompanjemang till visor. Orffs
benämningar knäpp, klatsch, knäslag, tramp och stamp kommer till användning i
den formen av ljudlaborationer. Där sägs att ”Skiftande sätt att behandla
rytminstrument ger rikt växlande klanger, liksom anslag med olika klubbor på
stavspel” (Bengtsson et al., 1973b, s. 7).
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Ett brott mot denna blandning och mångfald av skolinstrument och samtida
orkesterinstrument märks i 88 sånger (Swedrup & Idar, 1979). Där ges förslag
på att sätta ihop klassorkestern till en ”riktig” kompgrupp med gitarrer, trummor
och bas. Den kan vara stommen till ett skolband där också melodiinstrument kan
vara med, sägs det. Flera av läroböckerna utelämnar nu, i alla fall för de högre
stadierna, den hittills traditionella klassorkesterns instrumentuppsättningar med
klangspel och mindre rytminstrument.
I den serie sång- och spelantologier som Ingemar Hahne sammanställt märks en
sorts progressivt ordnad lärogång med ett för varje bok mer avancerat underlag
för instrumentens hanterade i spelet. Serien kallad Vispop är en kombinerad
sång- och spelbok med ”vår nya folkmusik”, lämplig för högstadiet enligt
förordet (Hahne, 1980, onumr. s. förord). Komprutorna i de tre första delarna
visar förslag på en takts rytmiskt ackompanjemang på gitarr, rytmiskt och
melodiskt ackompanjemang på bas och rytmiskt ackompanjemang för vissa
rytminstrument som till exempel triangel, tamburin och bongos (Hahne, 1980;
1982a; 1982b). I Vispop 4 (Hahne, 1984) är underlaget för elevernas egna
ackompanjemang ett partitur för enbart rytminstrument i olika stilar. Stilarna
som rytmförslagen gäller är vals, jazzvals, shuffle, bossa nova och pop. Här sker
en sorts återgång till den tidiga rytmorkesterns instrumentarium, men med helt
andra musikstilar som grund för spelet. Exempelvis ges tre olika förslag på
popkomp med rytminstrument som bjällror, cymbal, triangel, claves och
maraccas. I Vispop 5 (Hahne, 1987) är noteringen av rytminstrumenten mer
utförliga. För trumset, bongotrummor, congas och koskälla ges förslag på öppna
och slutna slag. De stilar som presenteras är swing, calypso, reggae och rock
samt pop i tre olika versioner. Vispop 6 (Hahne, 1989) ger förslag på
komprytmer och olika anslags- och plocktekniker för gitarr i olika taktarter.
Vispop 7 (Hahne, 1992) tar upp notation och tabulatur och förtecken. Från
Vispop 8 (Hahne, 1994) saknas dessa handledningar i böckerna.
Till serien finns också kompletterande material med urval av innehållet från
elevböckerna för kör, ensemble, brukspiano, orgel och för C- och Bb-instrument.
Arbetet med att hitta på egna utföranden i ackompanjemanget kan ses som en
form av skapande som ingår i gruppens gemensamma arrangerande av låten.
Med en sådan vidare syn på skapandet kommer instrumentala tekniker i
anpassningen till olika låtars karaktär och till speciella musikstilar att övas i
skapandet.
De instrumentala teknikerna är, vid sidan av musikteori, det centrala innehållet i
studieförbundens material för musikgrupper. Böckerna övar improvisation med
hjälp av olika skalor över olika harmoniska följder, samtidigt som de uppmuntrar
gruppdeltagarna att göra egna låtar (Paulsson, 1986; Ekedahl, 1983; Skoglund,
1984; 1987; Andrén, 1998). Vokalteknik behandlas även i Ekedahl (1983),
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Skoglund (1984) och Andrén (1998). De improvisatoriska inslagen hör till
stilarna jazz, blues och viss rock och det är bland annat tekniker som hör till de
stilarna som behandlas särskilt. Sådant kan vara spel med terslösa ackord, bend,
det vill säga dragningar av gitarrsträngarna, ljudinställningar av instrument och
förstärkare och anvisningar för återskapandet av de stilarnas ideala röstklanger.
I läromedelsutbudet finns få titlar för klassrumsbruk där tekniker för spel,
ljudredigering och komposition med hjälp av teknisk elektronisk utrustning,
dator och olika musikprogram behandlas. Detta gäller möjligen med undantag
för de laborativa övningarna i ljudskapandet och bandslöjden. Även om få skolor
förmodligen kunde bygga de ljudstudior som förordades gav ljudlaborationerna
eleverna tillfällen att lära sig grunderna i ett sådant kompositionsarbete. Också
dessa musikformer kräver instrumentkunskaper, men delvis av annat slag än de i
den traditionella musiken. De kräver också kunskaper om musik och
instrumenten som används. I en beskrivning av Bengt Hambraeus arbete i En
bok om musik beskrivs kompositörens arbete närmare. Det innebär bearbetning
av ljudkällor, instrumentklanger, trickinspelningar med fyrkanalig bandspelare
och separata inspelningar av varje stämma som sedan mixas, överlagras och
tonas. Kompositören måste behärska kontrollbordets manöverorgan som ett
musikinstrument. Men ”han får aldrig upphöra att vara musiker och tänka i
skapande klang” (Engström, 1970, s. 109). Elektronmusikstudion presenteras i
det lilla häftet Vi lyssnar på elektronisk musik (Rikskonserter, 1971). Ett
liknande häfte med samma titel gavs ut drygt tio år senare tillsammans med en
lärarhandledning (Rikskonserter, 1983a, b). I det materialet behandlas
ljudredigering, mixning och elektronmusikstudion åter igen, men anvisningarna
tar nu teknikutvecklingen i beaktande. De fyrkanaliga bandspelarna TEAC och
FOSTEX med redigerings- och mixningsmöjligheter finns nu på många skolor,
sägs det. Inspelningsstudior är möjliga bygga upp på skolorna.
En syntheziser tillsammans med en mixer och ett par bandspelare blir en
hel liten elektronmusikstudio som kan ge upphov till mycken egen
musikalisk kreativitet.[…] Är ni ännu lite mer avancerade så har ju nu
hemdatorerna – minidatorerna – gjort sitt intåg, inte minst i skolan.
(Rikskonserter, 1983b, s. 3)

I elevhäftet finns ett par enkla ljudlaborationsuppgifter med mixning och
redigering av ljud för eleverna. I övrigt ges emellertid inga närmare anvisningar
eller råd om hur de nya redskapen för laborationer och komposition skulle kunna
gå till. Drygt ytterligare tjugo år senare är datorn och digitaliserade instrument
viktiga inslag i de förslag till skapande arbete som presenteras i Hip-Hop boken
(Håkansson & Andersson, 2005). Kanske visar det låga antalet titlar på att andra
former av lärande än från läroböcker är mer accepterade. Information om arbete
med de digitaliserade instrumenten finns på Internet för de intresserade och kan
erhållas av kamrater eller andra personer med erfarenheter av dessa former av
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skapande. Det kan också visa på att innehållsrepertoar och de metoder och
redskap som används i diskursen om skapande är stark och svår att förändra.
Spelandet i rock- eller popgrupper och att göra låtar i de stilarna dröjde i
läromedlens presentationer. Det tog cirka 20 år, om man räknar från mitten av
50-talet när rockmusiken slog igenom, fram till mitten av 70-talet, innan dessa
stilar görs till föremål för musikaliska praktiker i skolan enligt kursplanernas
och läromedlens texter. Jazzmusikens uttryck hann inte komma in i
undervisningen som innehåll i skapandet förrän intresset för de stilarna hade
svalnat bland ungdomen.

4.3.5 Skapande för samspelsförmåga och ensemblevana
De skapande aktiviteterna blir i övandet och vid redovisningarna också en
träning i att musicera tillsammans med andra. Som i träningen för de sociala
kompetenserna finns där ofta mer eller mindre outtalade regler för hur sådan
musikalisk interaktion går till. Sådana skiljer sig också mellan olika musikstilar
och genrer. Samspelförmåga bygger på kunskaper och färdigheter i musik. Det
som uttrycks skall stämma med den musikaliska helhet som ensemblen utgör. De
sociala kompetenserna i form av att hantera kommunikation med andra
människor, är inte oväsentliga eftersom de förmodligen samverkar med de
musikaliska. I klassorkestern och den gemensamma sången övas detta samtidigt
som gruppmusicerandet. Gruppmusicerandets krav på anpassning till andra och
att samtidigt den enskilde individen skall kunna göra sin stämma hörd, kan ses
som en metafor för skolans övergripande samhällsfostrande mål. Specifika
musikaliska kompetenser fordras dock för denna samspelsförmåga. Elevens
förmåga till eget skapande av melodiska och rytmiska fraser,
instrumentaltekniker och kunskaper om musikstilar och erfarenheter av
repetitionsarbete ingår bland de kompetenserna.
Behärskandet av puls och rytm är grundläggande färdigheter, liksom förmågan
att uppfatta melodi och fraser, i de övningar som görs för det gemensamma
spelandet av olika musikstycken. De skapande uppgifterna används ofta för att
träna detta. Rytmorkesterspelet kan exempelvis ses som en sådan grundläggande
träning i puls och rytm. Undantaget är musik med stilideal där klangen, ljuden i
sig och tiden oftare utgör grunder för kompositionerna, som i viss elektronisk
och mer experimentell konstmusik från 1900-talet. Samspelet mellan eleverna
vid arbete med sådant material där takt, harmoni och melodi inte ger en fast
grund att utgå från, kan då bli annorlunda. Det kan mer likna en form av
kollektivt komponerande och ett friare improviserat gehörsmusicerande. I en
vanlig visa finns oftast föreställningar om hur den skall klinga, en sorts
koncensus om en riktning för gruppens strävan. I ljudkomponerandet är möjligen
sådana mål mer obestämda och öppna för förhandling. Resultatet blir, kanske
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mer än vid en vanlig orkesterrepetition, beroende av elevernas samarbets- och
samspelsförmåga.
Improviserade ackompanjemang har förekommit som skapande uppgifter till de
vanliga visorna och sångerna, först i rytmorkestern och senare med andra
instrument. Elever har också, om än i mindre omfattning, kunnat göra egna
stämmor för beledsagande instrument. I litteraturen är det vanligast
förekommande underlaget för musicerandet i klassen före 70-talet dock noter
och färdiga förslag till arrangemang i anslutning till de sånger som ingår i
klassens repertoar. I exempelvis Visor och spel (SR, 1971c) för högstadiet är
instrumenteringen relativt fri och det finns en uppgift där eleverna föreslås
improvisera en stämma. De övriga förslagen för spelet utgår från ackordanalys
och noterade stämmor.78 Med den allt vanligare förekommande ackordanalysen
och det utvidgade instrumentariet från och med 60-talet blir det möjligt att
engagera fler i klassen i gemensamt spel på andra instrument än rytminstrument.
Möjligheter att välja repertoar för samspelet i skolan kan sägas öka när också
läromedelsutgivningen inkluderar populärmusik och modernare visor, och
anvisar spel och skapande tillsammans med fler sånger i sångböckerna under 70talet. Samspelet sker sällan som ren instrumentalmusik, ofta fungerar
spelstämmorna som ackompanjemang till sången i klassrummet.
Elevboken och lärarhandledningarna till Vi gör musik (Engström & Cederlöf,
1970, 1972, 1975) ger olika förslag på uppgifter till sångerna. Eleverna skall
improvisera ackompanjemang och egna stämmor på klangspel, piano, gitarr eller
annat instrument. Några övningar går ut på att ackompanjera med ostinaton,
andra på att själv försöka harmonisera och sätta ut ackord till
ackompanjemanget. Eleverna kan också göra egna låtar och texter som kan
spelas. Skapandet, även om ordet inte nämns vid de här övningarna, ingår i
samspelet mellan sångare och musiker samtidigt som musicerande i form av
ensemblespelet tränas.
Liksom serien Vispop nämnd här ovan, är Olle Widestrands sångsamlingar
Sjung med i skolan (u.å., 1972) och Sjung m. m (1975) från 70-talet, exempel på
läromedel med musik för skolan som kan användas som underlag för
klassrumsmusicerande tillsammans med sång.79 De innehåller melodistämma,
text och ackordanalyser och för vissa låtar förslag till bistämmor och rytmer.
Det finns också flera sångsamlingar som inte uttalat riktar sig till skolan. Här är
av förklarliga skäl de metodiska anvisningarna fåtaliga. Exempel på sådana är
78

En del av visorna och arrangemangen är hämtade från häften tidigare utgivna av SR/UTB och det aktuella
programhäftet beskrivs som en utökad, reviderad och kompletterad samlingsutgåva.
79
I serien igår även sångböcker avsedda för förskolan och grundskolans lågstadium som exempelvis Låteri
låtera (Widestrand, 1981) och Ett, två tre (Widestrand, 1973).
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serien är samlingar av årets största hits från 1980 och framåt (Pop 80, Pop 83,
Pop 84). I den ingår även böcker med repertoar från countrymusik, svensk
dansmusik och 50-talsrock. Samlingar med hits från varje decennium från 1940talet fram till och med 70-talet gavs också ut i serien (Pop 60, Pop 70). Denna
typ av litteratur har varit källor för lärares och elevers val av låtar. För många
lärare har de används i klassrummet och förmodligen tjänat som text-, melodioch harmoniunderlag för lektionsplanering och egna arrangemang för de senaste
låtarna. De ger ett underlag för ett icke helt notbundet ensemblemusicerande med
ackordsymboler i stället för med endast noterade stämmor, där olika former av
elevers eget skapande möjliggörs. Ett senare exempel är rockantologierna Real
Rock Book (Johansson, 1998) och Real Rock Book 2 (Johansson, & Hjortek,
2001). I dem ges tydliga anvisningar för låtarnas form och för hur de olika
instrumenten kan spela och vilka musikerna uppmanas förhålla sig fritt till.
Det är ett hantverksinriktat musikskapande som beskrivs i de här sång- och
spelböckerna. Eleverna kan mer eller mindre självständigt ackompanjera sången
med klangmattor från gitarrer och klaviaturinstrument och eventuellt rytmisera
stämmorna i klassrummet. De kan komplettera ljudbilden med bas, trummor och
andra rytminstrument. Med hjälp av komprutorna ges lärare och elever förslag på
hur olika sånger kan arrangeras någorlunda stilenligt. Samtidigt ställer dock
frånvaron av tydliga arrangemang krav på kunskaper om de olika stilarna och om
ensembleverksamhet i klass- och poporkester. Under senare tid ersätts eller
kompletteras läromedel med materiel som hämtas från Internet. Underlag för
samspel görs också som plankningar av låtar, det vill säga gehörsmässigt uttagna
stämmor, harmonier och texter som ibland skrivs ner.
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4.3.6 Skapande för samverkan och integration med andra konstarters
uttryck
I läromedlen och handledningarna i musik blir förslag på samverkan mellan
olika konstarter och andra ämnen i skolan vanliga under 70-talet. Detta har
redovisats mer generellt för musikämnet i kapitlet 4.1.5. Det är mängden och
utförligheten i de olika förslagen till aktiviteter med sådan inriktning, som är
iögonfallande vid en jämförelse med tidigare skolböcker och lärarhandledningar.
En bok om musik (Engström, 1970) kan beskrivas som en lärobok i musikens
historia med inslag av musikteori. Till varje kapitel hör ett antal studieuppgifter
varav några inkluderar sådana som kan betecknas som skapande, och några
sådana som berör andra ämnesområden. Ett exempel på en sådan uppgift visar
omfattningen av den samverkan mellan ämnena som förespråkas.
Teckna eller måla figurer på stora ark. ”Översätt” sedan dessa figurer till
improviserat spel på instrument. Bilda en grupp, i vilken alla först
gemensamt gör förebilderna, varpå några spelar efter bilderna medan de
andra improviserar rörelser till musiken. (Engström, 1970, s. 94)

Detta är arbetsuppgifter som tillsammans med ljudlaborativa övningar inte fanns
med i de tidigare upplagorna av boken. Den nya läroplanens förändrade innehåll
och metoder i musikundervisningen finns redovisade i den reviderade upplagan
av boken.
Läromedlet Vi gör musik (Engström & Cederlöf) får tjäna som exempel på hur
skapandet i de här formerna ges större utrymme i läromedlen. Där integreras det
med övriga moment i undervisningen i flera olika ämnen, men framställs även
som mer självständiga övningar i komposition, improvisation och arrangering.
Skapandet presenteras också här med konkreta metodinstruktioner för
klassrummet och sätts in i nya sammanhang. I lärarhandledningen till boken
föreslås planeringar där skapandet ingår i olika arbetsområden och teman.
Skapandet tänks vara integrerat med andra moment i musikundervisningen. Det
hör samman med musiklyssnande, musikkunskap, rörelse, sång och spel, även
om aktiviteterna redovisas som skilda moment. Musik och skapande öppnar sig
också mot andra ämnesområden i skolan som bild, samhällskunskap, historia och
svenska (Engström & Cederlöf, 1972). Även om det huvudsakliga innehållet i
läromedelspaketet, framför allt vad gäller lyssnandet och musikhistoria,
stilmässigt vilar på två ben, den seriösa klassiska musiken och folkmusiken,
finns öppningar mot den moderna populärmusiken. Skapandet används som ett
medel med skilda syften inom alla dessa stilar och samverkansformer.
Skapande förekommer i elevboken Vi gör musik, ofta i samverkan med olika
ämnen och konstformer. Eleverna kan exempelvis ”måla små glasskivor i olika
färgmönster. Visa dem i projektor på en vägg eller duk. Improvisera till bilderna
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i grupp, helst utan ledare, på olika instrument, gärna av egen tillverkning”
(Engström & Cederlöf, 1970, s. 343). I uppgifterna av skapande karaktär ingår
förutom sång och spel som förslag till ämnesöverskridande arbete i form av
dramatiseringar i rörelse, musikspel och pantomimer med sång och instrument.
Dans, rörelse och teater kombineras med spelet och sången. Att tolka musik och
sedan skriva berättelser med tolkningarna som underlag, kombinerar språk och
musik. Också musikskapande i kombination med slöjd, konst, litteratur, och film
föreslås.80 ”Om du gör egna kortfilmer, försök då sätta musik till dessa på ett
sådant sätt, att musiken understryker vad du vill säga med filmen” (Engström &
Cederlöf, 1970, s. 247). Förutom ljudkompositioner och ljudkollage finns även
uppgifter där eleverna skall göra egna kompositioner i form av egna melodier
och visor. De kan också skriva texter till visor eller till egen musik och göra egna
talkörer. Eleverna kan tolka vistexter eller stämningar i musikalisk form eller
med bilder, dramatiseringar och rörelser.
Ett senare exempel på läromedel som behandlar elevers eget skapande och
samverkan med andra ämnen är Medieresor: om medier för pedagoger (Olson &
Boreson, 2004). Skapande sätts här in i ett mediepedagogiskt sammanhang där
musikens betydelser för stämningar och känslor uppmärksammas. I boken
föreslås samverkan med bild- och idrottsämnena samt svenska i elevernas
skapande av dans och egna kompositioner. Särskilda övningar i att lyssna på och
bearbeta ljud, liksom diskussioner om ljud och ljudmiljöer och olika ljuds
funktioner föreslås. I de förslagen upprepas övningar vi känner igen från 70talets ljudlaborationer där elever skall lyssna på tystnad och göra ljudexperiment
och ljuddramatiseringar i klassrummet. Övningarna inbegriper också
röstövningar och ljudberättelser. Även ljudskapandet från förslagen i 70-talets
ljudlaborationer upprepas här.
Blandningen av medier anknyter till samtidens kulturella uttryck där liknande
sammansmältningar av konstarterna förekommer. Uppfinningsrikedomen och
viljan till nyskapande, att överträda konstarternas etablerade former, överförs till
skapandet i skolan. Sådana korsningar av skilda uttryck visar sig lämpliga för
olika ämnesintegrerande tematiska arbeten. Som lyssnandet på grammofon till
olika musikverk tidigare kunde anknyta till nästan alla skolans områden, kan
skapandet nu anknytas på liknande sätt. Det ges också illustrativa eller
förklarande och fördjupande uppgifter till sådana områden, och dessa kan
behandla såväl konkreta företeelser som abstrakta idéer och skeenden.
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Musikens användning i film har tidigare uppmärksammats vad gäller dess betydelse för upplevelsen av
bilderna. Eleverna har då getts uppgifter att diskutera det. Filmen som underlag för skapandet är en nyhet. I
tillvalsämnet Konst ingår arbete både med att göra filmer (smalfilm) och med att ljud- och musiksätta dem.
Diabilder och bildband föreslås också som underlag för sådant skapande. Med videotekniken och digitaliserade
kameror har sådant skapande blivit vanligare. Erfarenheter av sådant skapande finns rapporterat bland annat på
Skolverkets hemsida under rubriken Att skapa filmmusik (Internet: http://www.multimedia.skolverket.se),
(hämtat: 2007 03 05).
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4.3.7 Skapande för musikalisk kommunikation
Skapandet för kommunikation behandlades i kapitel 4.1.6 där kommunikation av
egna känslouttryck i skapandet berördes. Det behandlades även i kapitel 4.2.7
där skapandets betydelser för individens sociala interaktioner med andra var det
centrala i framställningen. Här redovisas skapandets roll i den musikaliska
kommunikationen.
I de skapande övningarna ingår dirigerandet som en aktivitet. Eleverna får öva
sig att dirigera sina kamrater när de musicerar och när de framför sina egna, eller
redan skrivna arrangemang, i rytmorkestern (Härén, 1954; Hult & Sjöqvist,
1966; Sjöstrand, 1975b). Förutom att träna motorik enligt de slaganvisningar
som ges för olika taktarter kan de pröva att slå in olika instrument eller
rytmgrupper i klassorkestern.
Också i den sång- och spelgrupp som kan bildas av eleverna enligt En bok om
musik skall eleverna turas om att dirigera och leda orkesterarbetet. När eleverna
repeterar framförandet av ett grafiskt partitur rekommenderas i elevboken Vi gör
musik att varje grupp – orkestern är delad i två grupper – har sin egen dirigent.
Uppgiften för dirigenterna är att visa vilka ljud medlemmarna i orkestern skall
göra och hur dessa skall utföras. De två dirigenterna arbetar samtidigt med varsin
grupp och ”det uppstår då en intressant tvåstämmighet, när ljuden bryts mot
varandra” (Engström & Cederlöf, 1970, s. 53). Förutom ett skapande i stunden
där resultatet blir delvis slumpartat, har gruppmedlemmarna i förväg diskuterat
hur stycket skall göras. De har valt ljud, samklanger och instrument. De har
också tillsammans bestämt karaktär och längd på framförandet. (Engström &
Cederlöf, 1970, s. 52f). Liknande övningar finns redovisade i Musik på
mellanstadiet (Emanuelson 1974, s 33) och i Ljudverkstad (Bark & Rabe, 1975;
Widestrand, 1985).
I pop- och rockorkesterskapandet finns sällan någon dirigent, och i materialet för
dessa grupper förutsätts former av mer eller mindre gemensamt ansvar. Råd för
repetitionsarbete ges i några av böckerna (Paulsson, 1986; Andrén, 1998). I Rock
beat för beat (Ekedahl, 1983) ges råd om hur en ny låt någon gjort kan
presenteras för övriga gruppmedlemmar så att de skall förstå intentionerna med
den. Trummisen och basisten får veta hur de kan pröva sig fram tillsammans för
att ge stadga åt låten. Samspelet mellan kompet och solisterna, utprövandet av
improviserade fills och anslag på instrumenten beskrivs. Råd ges också för hur
ett arrangemang kan byggas upp gemensamt i gruppen. Deltagarnas
ensembleerfarenheter, deras stilkännedom och en (gemensam) strävan efter vissa
stilspecifika musikaliska uttryck, kommer att påverka kvaliteterna i
kommunikationen. I rockmusiken är rätt stuk eller groove på en låt, och att spela
tight och få musiken att sitta hörbara tecken på musikalisk kommunikation också
i klassrummet.
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Skapandet ger tillfällen för eleverna att både enskilt och i grupp föra en slags
kommunikation mellan sig och instrumentet. I utprövandet av exempelvis olika
spelsätt och klanger eller tempon sker en sådan kommunikation som också kan
relateras till de övriga musikerna i samspelet. Förmågan att lyssna på andra, att
förhålla sig till musiken på olika sätt samtidigt som man spelar själv, kombinerar
dessa kommunikationsfärdigheter. Flera av de skapande aktiviteterna syftar till
att ge eleverna sådana erfarenheter. Det kan ske när rytmorkestern spelar ett
mellanspel som några i klassen gjort till en visa, när det grafiska partituret skall
framföras eller när poporkestern spelar låten som de arrangerat. Flera av
aktiviteterna i ljudskapandet och i de enkla rytmimprovisationerna har till syfte
att göra det möjligt för alla i klassen att delta, oavsett spelkunskaper och
ensembleerfarenheter. Även de enklaste övningar med rytmisk och melodisk
improvisation, eller med repetitioner där klanger skall sättas samman, kan
erbjuda tillfällen till detta. Här kan de musikaliska samspels- och
kommunikationsfärdigheterna mellan musikerna och uttolkarna av musiken
prövas såväl i skapandet som vid framförandet.

4.3.8 Skapande för komposition, improvisation, arrangering och
bearbetning
I förslagen till skapande i läromedlen från 1945 fram till och med slutet av 60talet är det elevernas försök till improvisationer och egna påhitt som beskrivs.
Deras arbete kan resultera i små arrangemang, vanligen för rytmorkester, eller i
en visa. Eleverna kan också i viss utsträckning ge förslag till gestaltning av
sånger eller föreslå rytmer och korta melodiska fraser till klassens övningar i
sång- och gehör. Att komponera eller göra egna visor beskrivs som en möjlighet
när grundkursen i musikundervisningen klarats av. Från slutet av 60-talet och
framåt finns de olika aktiviteterna komposition, improvisation, arrangering och
bearbetning oftare behandlade.
Lärarens funktioner är, framför allt i handledningarnas texter, i hög grad ledande
i kompositions- och arrangeringsarbetet. I exempelvis Skolsångboken (Aulin, et
al., 1963) är det läraren som förebildar och eleverna som härmar för att befästa
ett tonmaterial, som eleverna sedan själva på olika sätt kan bearbeta. Det är
läraren som leder verksamheten och riktar elevernas intresse mot musikens fraser
och motiv. Läraren uppmärksammar dem på relationer mellan text och musik
och ser till att de använder lämpliga tonbildningsstavelser när de härmar och
själva försöker komma på egna fraser. Läraren leder också den växelsång som är
den musikaliska form, vilken föreslås som en metod när eleverna skall göra sina
egna fraser tillsammans i klassen. Det är läraren som föreslår eleverna att arbeta
med musikskapande i hemmet i form av läxor, där de kan göra en egen klassvisa.
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Komponerandet och improviserandet sker här inom bestämda ramar där givna
melodi- och textexempel är utgångspunkter för arbetet.
Musikskapandet enligt Skolsångboken sker i form av ett improviserat
musikskapande. Det är kopplat till musikteoretisk förståelse av fras och motiv
och uppmärksammar relationer mellan text och musik. Befästandet av
frasförlagor grundar sig i boken på det pedagogiskt lämpliga och inte på fraser
som eleverna redan behärskar från livet utanför skolan. Också underlaget för
övningarna med texter, fraslängder och toninnehåll anknyter till en skolrepertoar.
Det är mer det rationella uppfinnandet, som ett led i undervisningen om
elementa, som är grund för elevernas kompositioner. De förslag för det
metodiska förfarandet som lämnas i boken är, att först börja med korta
melodiska fraser, som när de upprepas melodiskt ansluter till tonartens
huvudtreklanger. Den musikvetenskapliga terminologin används genomgående.
Förebilderna är hämtade från svensk visa, folkmusik och klassisk musik.
Även i läroboken En bok om musik (Engström, 1966; 1970) finns denna
anknytning i samband med förslagen till elevernas kompositionsuppgifter.
Kapitlet ”Att bygga musik” har underrubrikerna Motiv och tema, Spel med ett
tema, Två teman eller fler, Den klassiska tredelningen, Formen upplöses, Musik
med text. Under den sista rubriken behandlas relationer mellan text och musik
med hjälp av exempel från kompositörerna Bach, Schubert, Alfvén, Liszt,
Richard Strauss, Smetana och musikformerna opera och symfonisk dikt (ibid., s.
41ff; 1970, s. 56 – 73). Avsnittet om vad en tonsättare måste kunna inleds med
en uppgift till eleverna i texten.
Om du själv kan spela ett instrument, försök då att hitta på ett litet
musikstycke. Kanske bara en enkel melodi på blockflöjt, kanske en festlig
ackordföljd på gitarr, kanske en melodi med ackompanjemang på piano.
(Engström 1966, s. 76; 1970, s. 101)

Därefter redogörs i kompositörsporträtt för de förutsättningar i form av
kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper som är viktiga för
kompositörens arbete. Förutsättningen för eleverna är att de redan kan spela ett
instrument och att det är något enkelt som skall presteras. Eleverna hittar på, de
komponerar inte. Skapandet får funktionen att aktivera eleverna och övningen
avser att förstärka innehållet i studiet av de stora mästarnas arbetsmetoder,
kunskaper och verk mer än att uppmuntra till egna försök.
I boken beskrivs hur kompositörers överlägsna musikaliska genialitet, och en
nästan gudomlig inspiration, har hjälpt dem. Ett välutvecklat inre gehör och
musikalisk gestaltningsförmåga är något alla tonsättare måste ha. Musiken de
komponerar är ofta ett resultat av hårt arbete och kunskaper om de musikaliska
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redskapen från cembalon till elektronmusikstudions klangredskap. De
romantiska idealen om det skapande geniet med gudomlig inspiration för ett
personligt och unikt musikaliskt uttryck kan anas i texten. Också de stora
mästarnas viktigaste verk är i centrum för den musikhistoriska framsällningen.
Åtskillnaden mellan den seriösa konstmusiken och populärmusiken blir tydlig,
inte bara i valet av musik som presenteras för eleverna utan även i
beskrivningarna av kompositörernas arbetssätt. Den hängivenhet, kunskap,
inspirerade anda och den skaparkraft som präglade och präglar konstmusikens
upphovsmän saknas eller finns i betydligt mindre grad och mer sällan hos
populärmusikens kompositörer. Också beskrivningarna av den kommersiella
populärmusikens upphovsmän och arbetsmetoder ingår i den estetiska fostran
och värnet om mer värdefull musik. Här ges argument för den seriösa musikens
överlägsenhet.
Schlagerkompositörens arbetssätt uppges vanligen vara att arbeta vid pianot. Det
är ett mer slumpartat prövande som till sist leder fram till en färdig låt.
Han prövar melodier, skriver ner, prövar om igen, skriver en bit till,
prövar, prövar det hela, hittar efterhand bra klanger, sätter ut ackord eller
bara ackordanalys, och så småningom är stycket färdigt. Ibland finns
texten före musiken, ibland skrivs den till efteråt […]. (Engström, 1970, s.
100)

Schlagern är lättlyssnad med uppgift att ”slå” och därför har den en enkel
melodi, text och klang. Tyvärr, menar författaren, gör det branschen
kommersialiserad, med topplistor som medverkar till att skapa musik som går
hem hos en bred publik. Låtarna skrivs vanligen på rutin av någon yrkesman
som har de vanligaste ordvändningarna klara. Sådan musik görs med
kommersiella syften, vilket bidrar till att textförfattare och arrangörer satsar på
musik som de är säkra på skall sälja. Men schlagermelodier kan ändå vara ”fint
gjorda i sin stil […] trots att de egentligen endast skrivits för att ge tillfällig
underhållning” (Engström, 1970, s. 99). Bra schlagertonsättare som exempelvis
Gershwin, Berlin, Porter, Jules Sylvain, Owe Törnqvist, Ulf Peder Olrog, Thore
Skogman och Povel Ramel uppges ha personlig färg på sin musik. Inom
popmusiken lyfts Paul McCartneys sånger fram som goda exempel på sånger
som har längre livstid. Dessa ”är mycket intressanta ur kompositionsteknisk
synpunkt” (Engström, 1970, s. 100).
Även om texten i En bok om musik återger viss kritik mot populärmusiken,
öppnas ändå för försonande drag i den. Den kan vara kompositionstekniskt
intressant, attrahera en publik under längre tidsperioder och vara ett uttryck för
kompositören som person, kriterier som sägs höra samman med god konst. Det
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finns dock kvaliteter i de populära musikstilarna, om de tillåts bedömas inom
sina egen genrer och om hänsyn tas till lyssnarens värderingar.
Elever som kan spela kan göra försök att hitta på en liten melodi, de kan
arrangera och utföra en liten rapsodi och göra en ljudkomposition. Hur det går
till att göra musik eller arrangera är inte närmare angivet annat än i
beskrivningarna ovan om kompositörernas förutsättningar och arbetssätt med
undantag för ljudkomponerandet. I den senare upplagan av boken ges en
grundläggande beskrivning av hur arbetet går till, framför allt vad gäller
bandslöjd (Engström, 1970). Här finns en utförlig metodisk beskrivning av
aktiviteten anpassad för klassrumsbruk.
I den kreativa musikens övningar behandlas skapande i form av komposition,
improvisation, arrangering och bearbetning ingående. De blandas med
individutvecklande och personlighetsstärkande övningar i vilka social träning i
olika former ingår. I de former den moderna musiken presenteras framstår de
kreativa övningarna som ytterligare en del av bastionen mot populärmusiken.
Samtidigt ger övningarna erfarenheter av olika moment och kompositoriska
tekniker som mer generellt kan ingå i arbetet med att göra musik. Ofta ger det
möjligheter att sammanställa alla möjliga musikaliska parametrar som tonhöjd,
tonstyrka, kvaliteter i klanger och samklanger samt att bestämma form och
textur. Det sker exempelvis när eleverna framför verket Pang Music of Sound
från elevboken Vi gör musik (Engström & Cederlöf, 1970, s. 52f). De kommer
då att tillsammans komponera, improvisera i grupp och solistiskt, samt arrangera
verket efter sina tolkningar och intentioner.

Med det ökade intresset för elevernas eget skapande följer också i flera olika
läromedel en mängd övningar, som hör mer till den traditionella musiken där
eleverna skall göra egen musik. Eleverna skall ”göra” en komposition (SÖ 1971,
s. 7; Latinamerikansk musik, 1971), ”göra vardagsvisor” och tillsammans med
läraren komponera ostinaton (RoS 3b, s. 18). De skall göra en melodi (Oberg &
Tjäder, 1973b, s. 17), ”bilda ett musikstycke” (Tjäder et al. 1971, s 43) och de
skall hitta på melodier och komponera stämningsbilder (SÖ, 1971b).
Anvisningarna om komponerandet utgår ofta från att det sker från olika typer av
förlagor. Texter eller idéer från arbetsområden som eleverna arbetar med är
exempel på sådana inspirationskällor. Förslagen erbjuder eleverna relativt stor
frihet när de är av slaget ”gör en melodi till texten” (SÖ, 1971/72, s. 19; Lindahl,
1967, s. 16; Widestrand 1985, s. 14) eller ”bygg en komposition kring texten”
(Tjäder et al. 1971, s. 51). Uppgifterna hör emellertid lika ofta samman med
givna musikaliska ramar. Sådana kan utgöras av förslag på vilka skalor eller
vilket toninnehåll som kan ingå. Den vanligast förekommande anvisningen av
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det slaget är olika pentatoniska skalor. Förslag på rytmer eller ackord som
eleverna kan eller skall använda utgör också ramar (eller möjligheter). Även
rekommendationer om vilka instrument eleverna kan använda ges. Då det som
skall komponeras ofta hör samman med olika arbetsområden eller är hämtade
från lyssningsövningar och olika lyssningsexempel, förekommer också
anvisningar av uttryck som klang eller tempo. Annan musik utgör då också
underlag eller inspirationskällor för elevernas komponerande, och även
musikalisk form går då att anknyta till anvisningarna.
Ett exempel på en vanlig musikform som rekommenderas är rondot.81 ”Rondo är
en vanlig och enkel kompositionsform som är tacksam att använda även i
klassens eget skapande”, sägs det i Musik på mellanstadiet (Emanuelson, 1974,
s. 99). Det återkommer också som en vanlig form för kompositioner.
”Komponera ett rondo eller improvisera fram en B-del och en C-del till följande
A-del” föreslås i Musiklaboratorium (Sjöstrand, 1975a, s. 90). Andra exempel på
det finns i Orffs Schulwerk och i Vi gör musik (Helldén, u.å.; Engström &
Cederlöf, 1970) samt i Musik utan gräns (Widestrand, 1985). Även i den
ljudskapande verksamheten förekommer kompositioner och improvisationer där
rondot utgör en ram. I exempelvis Fritt musikaliskt skapande föreslås eleverna
göra ett pappersrondo, ett stavspelsrondo och ett ljudrondo (SÖ, 1971b, s. 21).
Här kommer även sonatformen att tjäna som en ram för komponerandet när
eleverna bygger en så kallad pappers-sonat med olika teman i en ABA- form
(SÖ 1971a, s. 24). Sonaten går att bygga vidare på och instrumentera för olika
instrument med olika teman. Bluesens form används också ofta som inspiration
eller ram för komponerande och improvisation, både vad gäller musik och text.
Råd för komponerandet ges ibland av mer allmän karaktär, som att eleverna ”kan
börja med att göra texter som man sedan söker tonsätta. En annan väg är att ur en
ackordföljd söka ut en melodi, som sedan förses med text” (Engström &
Cederlöf, 1975, s. 258). Förslagen till textinnehåll eller vilken sorts musik de kan
göra, vilka former eller uttryck den kan ha, ansluter vanligen till de uppgifter
eller teman eleverna arbetar med.
Även för arrangerandet ges olika råd. Eleverna kan pröva hur olika stämmor
passar till varandra eller harmonierna, de kan utgå från ackorden och göra egna
spelstämmor för diverse olika instrument. För arrangemangen kan också råd ges
om hur det skall göras för att fungera i det musikaliska sammanhanget, om
instrumenteringen passar exempelvis textinnehållet. ”Tänk efter om k l a n g b l
o c k är lämpliga d v s om en vers bör ackompanjeras enbart med xylofonklang,
en annan vers med rytminstrument o s v” (SÖ, 1971b, s. 16). Till de vanliga
81

Ett rondo har formen ABACADA…, det vill säga ett återkommande parti (A) som följs av annorlunda
utformade delar (B, C, D).
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sångerna i klassrummet eller till en egen melodi kan också mellanspel, för- och
efterspel behöva arrangeras. Denna form av korta kompositionsliknande
arrangemang är mycket vanliga ibland förslagen.
Improvisation är ett ord som ibland används för en del av processen vid
komponerandet. Ibland avser det också större musikstycken. ”Improvisera
tillsammans med några kamrater en ’kammaropera’ över ett aktuellt ämne.
Utnyttja tillgängliga instrumentalister” är ett sådant förslag på aktivitet hämtat
från En bok om musik (Engström, 1970, s.163). Oftast rör sig improvisationerna
dock om kortare insatser under exempelvis ett mellanspel, förspel eller en
avslutning av en sång. Det finns i flera av böckerna och häftena en progressiv
ordning i hur kunskaper om improvisation skall byggas upp. Där börjar
improviserandet med ett begränsat antal toner över några få ackord eller som
variationer av en melodi eller rytm som eleverna redan känner (Engström &
Cederlöf, 1972, s. 183; Sjöstrand, 1975a). Det kan vara en eller två toner som
byggs på till fem. Det vanligaste toninnehållet för improvisationerna är som för
kompositionsuppgifterna den pentatoniska skalan och bluesskalan.
Eleverna föreslås improvisera både melodiskt och rytmiskt till ostinaton och
upprepade ackordföljder som exempelvis enligt handledningen till Vi gör musik
(Engström & Cederlöf, 1970, s 178). Möjligheterna till improvisationer vid
användning av ostinaton och spel med vissa utvalda toner används i Skapa musik
i grupp ( Lundin & Sjöstrand, 1966). Även de ostinata figurerna kan då
improviseras fram. I råden till läraren sägs att det bästa resultatet får man om
styckena improviseras fram och inte övas in.
I Musik utan gräns (Widestrand, 1985) sammanfattas fyra så kallade
”kommaigång-metoder” (s. 53). De är att arbeta med bestämda toner och
notvärden, med pentatoniska skalor, med rundgångar, det vill säga upprepade
harmoniska följder, och slutligen med bluestolvan. För samtliga metoder ges
sedan förslag på hur arbetet kan organiseras i klassen.
Även ackompanjemang kan improviseras. Melodiska improvisationer föreslås
ofta ske med ett begränsat antal, ofta anvisade, toner. En sådan progressiv
ordning föreslås exempelvis i Ljudlaboratorium som startar med att eleverna
börjar med en ton och sedan fortsätter med två (Sjöstrand, 1975a, s. 70f).
Ackompanjemang med borduner eller ostinaton med få toner kan också vara
föremål för rytmisk improvisation. En annan form av improviserade
ackompanjemang är vanlig i samband med spel i klassorkester som utgår från
angivna ackordsymboler. Eleverna föreslås själva improvisatoriskt rytmisera det
harmoniska ackompanjemanget eller improvisera vissa rytmstämmor
gehörsmässigt.
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Att utgå från bluesens text- och harmoniska grundschema är som nämnts ett
vanligt förekommande förslag i litteraturen, när det gäller metodiska anvisningar
för elevernas egna improvisationer och kompositioner. Det är en musikform som
har anknytningar till populärmusikens rock- och viss popmusik och möjligen
därför kan väcka särskilt intresse hos eleverna. Flera av arrangemangsförslagen i
läromedlen är också starkt förenklade vilket gör att flera elever kan klara av att
spela och sedan göra något eget av det. Möjligheterna att kombinera spelgrupper
med en grupp elever som skriver text enligt schemat finns också. Stilen är också
känd av många av eleverna, och aktiviteten i klassrummet kan förstås som en
möjlighet att lära sig spela sådan musik. I Numusik 3M föreslås exempelvis
komp- och soloimprovisationer över en bluestolva med hjälp av tonerna som
finns mellan ackordens grundton och kvint (Härén, Gummesson, Hellsing &
Swedrup, 1977). Eleverna skall sedan ”hitta på en pratblues om vad som helst!”
(s. 77). Skolradiohäftet Jazzbladet (Bruér, Ginsburg & Olofsson, 1974)
innehåller också speluppgifter som ”Spela blues” med ackordschemat för en 12takters blues. Även i boken 88 sånger (Swedrup & Idar, 1979) finns förslag på
hur man kan börja göra egna låtar genom att göra text och melodi till ett
blueskomp. ”På så sätt får man en form och kan lättare fortsätta med helt egna
låtar” (ibid., s. 2). Ett exempel ges med låten Good Mornin’ Blues där blue notes,
bluestolvan och talking blues presenteras. Eleverna uppmuntras också här att
gärna börja med talking blues och använda formen AAB. De kan skriva om hur
de känner sig eller om något de upplevt. I notexemplen som finns till uppgiften
visas kryddningar av treklangerna med hjälp av adderade 6:or och 9:or. Elever
och lärare får förslaget att själva försöka hitta nya ”kryddor” till ackorden. De
rytmiska ackompanjemangsfigurerna går också variera (ibid., s. 30f).
I Musikoteket (Gårdare, 1992) föreslås att eleverna kan göra egen rockmusik
med hjälp av en pastisch på Chuck Berrys Johnny B Goode (ibid., s. 88 f).
Instrumenten som föreslås är rockorkesterns med piano/synt och diverse
melodiinstrument. Även xylofonen och blockflöjten är nämnda. I materialet
finns ett ljudexempel med inspelat komp av låten som eleverna i små grupper
kan sjunga och göra egna rocklåtar till. Schemat utgår från en 12-takters blues.
De metodiska råden kan sammanfattas som att eleven skall rita upp tolv takter
och hitta på en text som går att läsa till fyra pulsslag under en takt. Texten kan
vara enkel och innehålla upprepningar. För melodin kan två toner räcka att
improvisera med. Resultatet behöver inte skrivas ned i noter utan kan läras in
utantill. Övningen kan utvecklas genom att schemat spelas långsammare och
förändras till ett underlag för en blues som eleverna uppmanas göra där de kan
improvisera sång eller spel.
Bluesens formelmässiga text- och harmonischema används ofta som ett
exemplariskt typexempel för elevernas eget musikskapande. Relationerna till
rockmusik och (den skenbara) enkelheten att omsätta schemat i praktiskt spel har
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förmodligen bidragit till den frekventa användningen av schemat som
exemplarisk formmall för skapande. Instrumentariet på skolorna förändrades och
utökades under 70- och 80-talen så att rockorkesterspel kunde utföras med
klanger som närmade sig originalens. Sambanden mellan text och musik som
ofta uppmärksammats i elevernas skapande redan under 50-talet anpassas till
samtidens uttryck. Ett exempel är kapitlet om instrumentala och språkliga rytmer
i musiken i Musikoteket (Gårdare, 1992) där eleverna föreslås göra egna rappar i
klassen. Enkelheten, tanken att det inte skall vara så komplicerat att göra en egen
låt, finns mer eller mindre explicit uttryckt i texterna. Skrivandet eller
improviserandet av rhymes, texten till rapmusik, finns nu som förslag för
elevernas skapande vid sidan av talking-blues. Möjligheter att använda datorer
och annan musikteknologi i skolan gör att musikstilar som rap och techno kan
användas mer stiltroget. Rapmusiken lanseras exempelvis i litteratur för skolorna
som ett medel för ämnesintegration och musikskapande i Hip-Hop boken
(Håkansson & Andersson, 2005). Texten har här en central plats i det
musikaliska skapandet i klassrummet. En CD-skiva med förinspelade beats
följer med boken eller görs av eleverna själva med hjälp av bandspelare eller
dator. Det ljudredigeringsprogram som beskrivs i boken kan gratis hämtas från
exempelvis Multimediabyråns hemsida.82
Några av studieförbundens böcker från 80-talet innehåller, förutom råden om
instrumentalteknik, förslag på hur det går att bygga upp och arrangera en låt.
Tekniker som vanliga i den samtida populärmusiken och fritidsmusicerandet
används. Även i dessa böcker är övningar med blusens schema, pentatoniska
skalor och improvisation underlag för det som bygger upp kompositionerna.
Övningar av spel och improvisationer med modala skalor finns också med.83 De
teoretiska avsnitten är jämförelsevis mer avancerade. De harmoniska
progressionerna förklaras med hjälp av den så kallade kvart- eller kvintcirkeln i
olika varianter i flera av böckerna. (Skoglund, 1984; Ekedahl, 1983; Andrén,
1998; Paulsson, 1986, Lindgren & Åberg, 1984).
Flera av exemplen i böckerna är hämtade från då aktuell musik eller hänvisar till
sådan. De instrument som används är rockgruppens. Här finns inga förslag till
instrumentering i likhet med exempelvis skolmusikens klangspel. I Bandboken
(Skoglund, 1984) ges råd i form av allmänna utgångspunkter för arrangemang.
Gruppmedlemmarna skall försöka välja rätt tonart och sträva efter att lyfta fram
82

Multimediabyrån är en del av Myndigheten för skolutveckling som har regeringens uppdrag att utveckla IToch medieanvändning i skolor och förskolor. Den ”erbjuder pedagoger inspirations- och stödmaterial för att
kunna utveckla ett mediepedagogiskt förhållningssätt i undervisningen. Det kan bland annat innebära att eleverna
i större utsträckning får använda digitala verktyg för sitt skapande och berättande.”
(http://www.multimedia.skolverket.se)
83
De modala skalorna är kyrkotonarternas doriska-, frygiska-, lydiska-, mixolydiska-, aeoliska- och lokriska
skalor. De har alla den diatoniska durskalans toninnehåll, men grundtonen är placerad på någon av durskalans
övriga toner.
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låtens karaktär när de väljer grundkomp, tempo, klangfärg och bakgrunder. De
skall vara noggranna med grundkompets utformning, främst relationerna mellan
bas och trummor och tänka på att inte överarbeta arrangemang. De kan använda
nyanser och sträva efter balans mellan lugna och rörliga stämmor. De bör
utnyttja instrumentens klangmöjligheter genom att söka breda klangbilder, och
slutligen söka variation i uttrycken. Del två av boken Låtbygge (Skoglund, 1987)
ger underlag för ett något mer avancerat gruppspel. Liknande råd ges i Rock beat
för beat (Ekedahl, 1984) för eget låtskrivande. Här beskrivs hur gruppen kan
agera för att få idéer och komma runt problem som berör låtens form, groove,
melodik, harmonik, arrangemang spelsätt och uttryck. Inspelningar och
lyssnande, prövande och förändringar är hjälpmedel för gruppens gemensamma
arbete med att få låten klar. Det är genom eget övande och gruppens nötande i
replokalen som låtar kan göras, antingen som egna kompositioner och
arrangemang eller som egna versioner av kända låtar.
Gröngölingsboken (Andrén, 1998) redogör för fyra olika metoder att göra egna
låtar. Den första utgår från ett formschema som byggs upp av
gruppmedlemmarna. Den andra utgår från kompositörens sinnesstämning och ett
prövande av ackordföljder på tillgängliga instrument. Ackordföljderna prövas
mot eller styrs av en nynnad melodi. Den tredje är en slumpstyrd uppteckning av
harmonier från vilket olika versioner av låten görs. Och den fjärde, den så
kallade improvisationsmetoden utgår från ett kortare riff eller ett ackord spelat
på något av instrumenten som gruppen kompletterar och bygger på.
Böckerna Real Rock Book (Johansson, 1998) och Real Rock Book 2 (Johansson
& Hjortek, 2002) är två samlingar med kända rocklåtar. Arrangemangen återger
melodistämma, text och ackordsymboler tillsammans med stämmor för gitarr,
trummor och bas med eventuella karaktäristiska riff, klaviatur- och blåsstämmor
från originalinspelningarna. Musikerna uppmuntras att lyssna på låtarna och
sedan spela dem som de själva vill. Klaviaturer och fler gitarrer kan läggas till
arrangemangen om sådana finns i orkestern. Även formangivelserna skall också
ses som förslag. ”It it [sic!] feels better to play the song with fewer verses or
longer solos, just do so!” sägs det (Johansson, 1998, 2002, förord). Spelandet i
sig är en form av skapande där gehör, noter, musikteoretiska kunskaper och
instrumentalfärdigheter samverkar. Även i plankningen av en låt från notmaterial
eller som det rekommenderas från lyssningar på originalen, finns moment av
skapande i form av improvisation, variation, arrangering, och komposition.
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4.4 Summering och reflektion
Som en summering av detta kan sägas att kompositionen, improvisation,
arrangering och variation inte har varit något huvudintresse i texterna i
läromedlen och handledningarna från 1945 fram till slutet av 60-talet. Skapandet
relateras till sången och förståelsen av musik inom ramarna för den estetiska
fostran.
Komponerande enligt metoder hämtade från den seriösa konstmusiken och med
idéer från så kallad kreativundervisning, får ett markant genomslag i vad gäller
improvisatoriska och kompositoriska tekniker runt 70-talet. I läromedlen där
skapandet behandlas är uttryck från samtidens konstmusik ett dominerande
inslag. Även instrumentariet från de stilarna tas in i klassrummet och anpassas
pedagogiskt till de skapande uppgifterna. Komposition och improvisation blir
nyckelord för elevernas skapande med de nya ljudredskapen. Komposition i
form av improvisationer och experiment med ljud och klanger ingår i målet för
elevernas musikförståelse och kulturorientering. De fungerar samtidigt som en
form av smakfostran till den samtida konstmusiken. Detta sker samtidigt som det
blir möjligt att hänvisa till popgrupper och elevernas användning av musik under
sin fritid. Metoder och innehåll för elevernas skapande i form av
populärmusikalisk improvisation, komposition och arrangering hämtar idéer från
bluesen och popen. Musicerandet i klassen föreslås i ökande grad ske med
instrument som används i de stilarna.
I läromedlen från mitten av 40-talet fram till och med slutet av 60-talet finns
metodiska råd som gäller skapandet i rytmorkestern eller klassorkestern och
handhavandet av dess klangspel och xylofoner. 70-talets läromedel behandlar
ingående det ljudlaborativa skapandet och i viss mån, när klassorkestern under
70-talet kompletteras med trumset, gitarrer och bas, skapande med sådana
instrument. Vanligare är lektionsförslag där de elektriska instrumenten behandlas
mer i upplysningssyfte i klassrummet. Deras användning och funktion i
poporkestrar och deras möjligheter vad det gäller ljudförändringar kan
diskuteras, demonstreras och studeras. Ofta förekommande är också metodiska
råd för sammusicerandet i klassrummet där sådana instrument ingår.
Diskussioner om de instrumentens möjligheter och effekter på
musikundervisningen förs i facktidskrifter. I debatten ifrågasätts lämpligheten att
introducera dem i skolsammanhang, och det är framför allt användandet av
syntar och datorer som blir föremål för en sådan debatt. Förutsättningarna för
skapandet i klassorkestern förändras med de nya instrumenten och när
ackordsymboler kompletterar notutskrifterna i de musikaliska förlagorna.
Studieförbundens material för grupper utanför den obligatoriska skolans kurser
ger från slutet av 70-talet och under 80-talet närmare anvisningar om
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speltekniker och teoretisk förståelse av pop- och rockmusik. Här finns också
utförligare råd och övningar för hur egna låtar kan göras och för improvisation
och arrangering.
Elevernas skapande kan sammanfattas som präglat av olika musikstilar och
musikideal. Tiden fram till 70-talet var det den klassiska musiken, folkvisan och
visan som formade inriktningen för skapandet. Under 70-talet finns dessa stilar
kvar, men kompletteras med populärmusik och samtida konstmusik. Under 80talet och framåt är musicerandet i klassrummet grunden för skapandet. De stilar
som skapandet kan riktas mot är de som nämnts ovan, med undantag för den
klassiska musiken och möjligen den samtida konstmusiken.
Förutsättningarna
för
elevernas
skapande
förändras
med
tyngdpunktsförskjutningen i undervisningen från rösten som instrument och
sången som vanligaste aktivitet till musicerandet ökade betydelser.
Rytmorkestern blir en klassorkester i vilken instrumentariet utökas med
poporkesterns instrument. Det melodiska och rytmiska skapandet kompletteras i
klassorkestern med harmoniska klangmattor från gitarrer och klaviaturer.
Möjligheterna att komplettera notbilder med ackordanalys, tabulaturer av skilda
slag samt andra grafiska noteringssätt ger nya möjligheter till eget skapande.
Skapandets mål i den estetiska fostran att eleverna skall känna igen, uppleva och
förstå musik finns kvar. Men den klassiska musikens olika former, verk och
uttryck och visan som huvudinnehåll vidgas med den moderna konstmusiken
och olika populärmusikaliska stilar. Elevernas egna uttryck får i det laborativa
ljudskapandet och i klassorkestern större betydelse. Skapandet ramas in och ges
musikalisk inspiration från pop och rock och av olika stilar som calypso, reggae,
hårdrock och rap. Hantverksskickligheten, de instrumentala kunskaperna och
samspelfärdigheterna, blir mer betydelsefulla som förutsättningar för skapandet.
Underlag för elevernas skapande hämtas i högre utsträckning från samtidens
musikmiljöer utanför skolan.
Utmärkande för skapandet som komposition, improvisation och arrangerande är
att nästan alla aktiviteter är tänkta för arbete i hel klass och i mindre grupper. Det
finns förutom läxuppgifterna ytterst få individuella kompositionsövningar eller
improvisationsövningar nämnda. Skapandet i musik är en kollektiv verksamhet.
Komposition och andra former av skapande av musik ingår också i skolans
samverkans- och integreringssträvanden, dels i den ämnesinterna integrationen
mellan ämnets olika aktiviteter, dels mellan skolans olika ämnen.

Vi har nu sett hur diskursen om skapandet som en del av musikämnet i skolan
formats i läroplaner och läromedel. I framställningarna av skapandet har de olika
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skapande aktiviteterna givits potential att påverka individen på olika nivåer, med
avsikter också för samhälls- och kulturliv. Vi har också sett hur skapandet
motiverats som pedagogiskt verktyg för olika pedagogiska strävanden med
anknytningar till skolreformerna under det sena 1900-talet. De har bland annat
rört olika former av integrationssträvanden, förändringar av lärar- och elevroller
och ämnesuppfattningar.
Andra diskurser har med mer eller mindre starkt inflytande påverkat och satt
gränser för diskursen om skapande. En sådan är diskursen om olika musikstilars
skilda värden som manifesteras i olika former av estetisk fostran. Vi har sett hur
förändringar i samhälls- och kulturliv under 60- och 70-talen påverkade vad som
förordades som lämpliga aktiviteter och undervisningsformer för elevernas
skapande. Kulturdebatterna och nya former för konstnärliga uttryck påverkade
även vad som var möjligt att uttrycka i klassrummen både musikaliskt och
innehållsmässigt. Olika former av populärmusikaliska arenor har under 80- och
90-talen givits större utrymme och blivit mer bestämmande för skapandets
förutsättningar. Det gäller exempelvis med vilka instrument, vilken repertoar och
vilka musikaliska förebilder skapandet riktas mot samt vilka musikaliska och
andra uttryck som är möjliga. De materiella möjligheterna för skapandet har som
vi sett genomgått stora förändringar. Den tekniska utrustningen och
instrumentariet i klassrummen har förändrats och utvidgats under inflytanden
från musiklivet i samhället i övrigt. Det gäller elektrifieringen och
digitaliseringen av instrument och annan utrustning för musikproduktion som
idag rekommenderas användas i skapandet.

Vi skall nu slutligen göra ett nedslag i några klassrum för att närmare kunna
beskriva hur diskursen om musikskapandet uttrycks idag. I det följande kapitlet
redovisas resultaten från den skolförlagda delen av studien. Här behandlas
lärares och elevers tal om och handlande i musikskapande. Efter ett kortare
avsnitt där de olika musikinstitutionerna presenteras är kapitlet organiserat som i
de tidigare, där skapandet med inriktning mot individen, samhället och musiken
behandlas. Under den första huvudrubriken avhandlas undervisning i skapande
med fokus på dess förutsättningar och på för individen önskade resultat. Under
den andra huvudrubriken redovisas resultat från empirin som rör skapandets
förutsättningar med avseende på lärande, relaterat till sociala mål och
förutsättningar. Texten under den sista huvudrubriken redovisar innehåll i
diskursen som kan hänföras till musiken i musikämnet som sådan. Där får vi i
följa lärarnas och några elevers arbete i en del av de grupper som bildats för
musikskapandet.
De beskrivningar som ges av skapande aktiviteter i styrdokument och läromedel
behöver inte direkt återspeglas i klassrumspraktiken. Ett skäl är att sådana
254

dokument lämnar öppet för olika tolkningar och ger möjligheter till exempelvis
olika viktläggningar av innehåll och metoder. Ett annat skäl är att
överensstämmelsen mellan intentionerna i sådana dokument och vad som
egentligen pågår i klassrummen kan vara liten. Syftet med kapitlet är därför att
från ett klassrumsperspektiv närmare bestämma diskursen om skapandet och
därmed några av förutsättningarna för hur kunskapsproduktionen regleras i
klassrumspraktiken. Redovisningen relateras till de bilder av skapandet som
givits i läromedlen och styrdokumenten och till diskurser om populärkulturer
och materiella förändringar.
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5 Skapande i klassrummet
Här nedan beskriver jag först de lokala förutsättningarna på de olika skolorna
med avseende på utrymmen för undervisning i musik och viss musikutrustning
och ger en mer översiktlig beskrivning av verksamheten. En sådan säger något
om den lokala kontext i vilken undervisningen sker. De materiella
förutsättningarna är inte givna. De har tillkommit på förslag av lärare som är
eller har varit verksamma på skolorna. Inköp av exempelvis ett turn table, olika
musikprogram till datorerna eller utrustning för relativt kvalificerade
musikinspelningar är beroende av resultat från förhandlingar mellan lärare och
skolledning.84 Det är således inte heller självklart att det finns lokaler och
utrustning för gruppspel med el-instrument, förstärkare och ljudanläggningar.
En teoretisk utgångspunkt för avhandlingen är att diskurser också påverkar de
organisatoriska och materiella förutsättningarna för undervisningen. Diskurser
om musikundervisning formar och formas i sin tur av föreställningar om med
vilket innehåll och vilka undervisningsformer den skall ske. Vi har i de tidigare
redovisningarna av läroplanerna och läromedlen sett hur viss undervisning i
skapande förordats som har förutsatt viss utrustning, organisation och innehåll i
undervisningen. Förändringar i estetiska ideal och ett ökat inflytande från
populärmusik och det som kallas ungdomsmusik har också påvisats.
Inledningsvis ges en kort beskrivning av de miljöer i vilka den undervisning jag
följt sker.
På samtliga skolor finns minst en stor musiksal där undervisning i helklass är
möjlig, med angränsande grupprum av varierande storlek. På Albinoniskolan
finns möjligheter att använda två närliggande små grupprum. På både Bach och
Clementi finns i närheten av musiksalen ett större grupprum och två mindre vid.
Debussyskolan har fyra små grupprum till förfogande i anslutning till
musiksalen. På alla skolorna finns därutöver möjligheter att mer tillfälligt
använda angränsande rum eller salar för verksamheten.
Förstärkare och högtalare för el-instrument och sång samt mixerbord finns i
samtliga musiksalar och i några av grupprummen. Instrument och utrustning
flyttas ofta mellan de olika salarna då behoven skiftar mellan olika grupper.
Under temaperioder eller särskilda musikprojekt kan även andra salar än sådana
som är utrustade för musikundervisning tas i anspråk. Att organisera
84

Ett turn table är ett mixerbord där ljud från olika ljudkällor, vanligen från grammofonskivor spelade på två
skivtallrikar i bordet, kan blandas. Det liknar de skivanläggningar som användes av skivpresentatörerna på ett
disco, men har utvecklats bland rap- och technomusiker. Exempelvis kan numer ofta hastigheten på de
uppspelade ljuden förändras, utan att tonhöjden sänks eller höjs, vilket möjliggör mixning av musik från olika
ljudkällor. Idag går borden också att kombinera med digital utrustning av olika slag (Essendrop, 2007).
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fördelningen av utrustning mellan olika salar och olika gruppers skilda behov
kräver viss planering av samtliga lärare.
På skolorna finns orkestrar och körer i vilka eleverna frivilligt kan delta. Till
dessa orkestrar söker sig ofta elever med erfarenheter av den kommunala musikeller kulturskolan. Orkestrarnas instrumentbesättning är beroende av vilka
instrument eleverna spelar. Ibland ingår eller utökas instrumentariet med
elektriska instrument och slagverk. Även ensembler, oftast ledda av kultur- eller
musikskolans lärare, finns på skolorna. Det kan vara blockflöjts- och
stråkensembler samt grupper som spelar brassarrangemang. Dessa grupper spelar
ofta musik som utgår från elevernas notkunskaper. Också folkmusikgrupper
ledda av lärare från den frivilliga instrumentalundervisningen finns
representerade på en av de skolor som ingår i studien (Albinoni). Körerna på
Albinoni och Clementi är öppna för alla elever som vill vara med, men på de
övriga skolorna anordnas särskilda inträdesprov till några av körerna. Olika, mer
eller mindre offentliga, redovisningar i form av uppträdanden eller konserter ges
på alla fyra skolorna.
Gruppmusicerandet i klassen är till för alla elever oavsett erfarenheter av
praktisk musikutövning. Det innebär att formerna för undervisningen och det
musikaliska innehållet blir annorlunda än i skolornas övriga ensembler. Spel och
sång i grupper är, förutom gemensam sång, den vanligaste formen av
musicerande i klassen. Den gemensamma sången kompletteras ofta med olika
slag av ackompanjemang utförda av elever. Den verksamheten kan kanske
beskrivas som en form av klassorkester. Instrumenteringen utgår från trummor,
kontrabas, el-bas, el-gitarrer och akustiska gitarrer, piano och andra
klaviaturinstrument samt diverse rytminstrument. Ibland förstärks sången också
med melodiinstrument som till exempel fiol eller saxofon. Sången är ofta unison
och ibland kompletteras melodin med någon tillagd stämma eller körpartier.
Solosång är vanligare i gruppmusicerandet.
Samtliga skolor har tillgång till någon större samlingssal där konserter och andra
publika redovisningar kan ske. På skolorna finns särskild utrustning för sådana
tillfällen, som exempelvis viss ljudutrustning för medhörning, större mixerbord,
speciellt kablage eller ljusanläggning. Kompletterande utrustning och
anläggningar för ljud och ljus hyrs ibland in vid större evenemang. Under den tid
jag följde undervisningen köptes även tjänster från professionella ljud- och
ljustekniker till sådana tillfällen vid Albinoni och Clementi. Datorer
uppkopplade mot Internet och med program för musikbearbetning finns på
samtliga skolor och kan användas av eleverna. Utrustningen finns i arbetsrum,
klassrum och grupprum eller i nära anslutning till dem.
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5.1 Skapande och individen
En förutsättning för undervisningen är lärarnas och elevernas förståelse och
erfarenheter av de skapande aktiviteterna. Vi skall börja med att se hur lärare och
elever försöker ringa in begreppet ”skapande”. Här ingår de prioriteringar och
begränsningar de gör av skapandets innehåll och väsentliga kunskapsområden i
ämnet samt deras beskrivningar av dess värde och mål i undervisningen.

5.1.1 Varierande beskrivningar av skapande
Lärarnas syn på musikskapande kan sammanfattas i följande citat
[…] alltifrån att dom gör låtar från ingenting .. från scratch .. till när dom
gör en låt till sin egen, när dom fraserar på sitt eget sätt eller när dom
improviserar över melodin eller .. när dom liksom sätter sin egen prägel på
musiken. ... Det är hela det spektrumet och det, det gör dom faktiskt på alla
stadier. (Alfén, 13)
Ja, musikskapande det är allt skapande som har med musik att göra. I
anslutning till musik eller rent .. rent musik. Så du har spelande till
exempel. Praktiskt spelande är ett sätt att skapa. (Alm, 33).
Alltså musikskapande tycker jag, det är att … jag menar, på alla slags
nivåer, att känna att jag gör musik. Alltså att jag … att det blir musik.
(Carlén, 5)
Men dom skapar ju alltid i det man gör, i alla fall om man tänker det. Det är
ju alltid en fantasi. (Dahlén, 14)

Musikskapande kan alltså vara något som pågår hela tiden i klassrummet när
eleverna musicerar, improviserar, arrangerar eller gör egna låtar. I försöken att
förklara vad skapandet är, använder lärarna även som ett kriterium att det är
något personligt, när någon sätter sin egen prägel på musiken. Dahlén menar att
det sker när eleverna ges möjligheter att använda sina egna upplevelser och sin
fantasi när de uttrycker sig på olika sätt under musiklektionerna. Ett sådant
arbete blir då skapande. Läraren Bok menar exempelvis att skapande kan vara
när elever sjunger en känd låt, men gör den med ett eget uttryck. Skapandet kan
vara att spela en ackordföljd, ändra den eller att pröva en ny ackordföljd. Det kan
innebära att reproducera eller att göra något nytt. Såväl nyskapande som
reproduktion kan närma sig varandra i musikskapandet. Reproduktionen kan
också innefatta nyskapande. Exempelvis sker det när eleverna försöker göra en
cover av någon låt eller prövar att härma en artist. Reproduktionen kan fungera
som ett avstamp för en form av nyskapande. Uttrycket blir beroende av deras
färdigheter och av de korrigeringar och val de gör i arbetet samt av elevernas
personliga möjligheter att uttrycka sig själva.
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Det är ju själva personligheten som kommer till uttryck i skapandet. För att
om man har en och samma låt som två olika personer skall göra någonting
av, så blir ju det på olika sätt. Och att det blir på olika sätt, det är det jag
tycker att det är själva skapandet liksom, den här tolkningen av nånting.
(Clausén, 6)

Skapande kan således vara en form av tolkning, att göra sin egen version eller en
egen del av ett musikstycke, eller helt enkelt att spela eller sjunga tillsammans.
Ensemblemusicerande i olika former ingår som en klassrumsaktivitet alla lärarna
inkluderar som en form av skapande aktivitet i vilken olika grader av skapande
går att urskilja.
Musikskapande det kan vara hur litet som helst och det kan vara hur stort
som helst alltså. Jag menar att var gång vi spelar tillsammans, så gör vi nån
form av tolkning av det vi sysslar med, och det är alltså skapande. (Björk,
13)
Musikskapande är när vi gör musik tillsammans på nåt sätt. Sen kan det
vara … mer eller mindre … alltså mer eller mindre fritt, eller vad man ska
säga. (Carlén, 6)

Olika aspekter av ensembleaktiviteten kan dock vara mer eller mindre viktiga för
olika lärare.
En distinktion inom musikskapandet berör graden av
självständighet i skapandet. För att uppfattas som musikskapande krävs en viss
grad av självständighet i det musikaliska uttrycket, även om det vilar på andra
musikaliska förlagor.
Att sätta sin egen prägel på den framförda musiken som ett personligt uttryck, är
en aspekt som lärarna menar är viktig för att spelandet skall kunna sägas vara
skapande. Att göra mer eller mindre medvetna tolkningar av ett original eller att
lyckas närma sig en särskild stils musikaliska kännetecken är för några det som
kännetecknar det skapande. Skapandet finns då i interpretationen, i den medvetet
gjorda tolkningen av musiken. Skapandet som tolkande uttryck finns inbakad i
processen att på olika sätt närma sig en musikalisk förlaga eller ett musikaliskt
ideal. Denna form av interpretation kan ses som en form av skapande.
Interpretation kan också, om den eller rearrangeringen inte ses som medveten
och baserad på kunnande, göra att aktiviteten hamnar på en annan kvalitativ nivå
av vad som kan kallas skapande.
Men den rearrangeringen den .. den är ju mera omedveten. Den handlar om
att försöka göra som det är på plattan. Och i och med att man inte kan
bättre, så blir det på ett annat sätt men [skratt] det är inte så mycket tanke
bakom det. (Bok, 3)

Läraren Bok gör skillnad mellan reproduktion och produktion, så att produktion
i form av nyskapande är en mer skapande aktivitet än reproduktion. Han gör
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också en kvalitativ åtskillnad mellan musicerandet och skapandet så att
musicerandet i klassrummet inte i första hand förs in bland de skapande
aktiviteterna. Musicerandet i klassen redovisas, som jag tolkar det, mer som ett
medel för att eleverna skall få möjlighet att skaffa sig de redskap som behövs för
att senare, mer medvetet, kunna skapa musik.
Det finns ju många som spelar, men det finns ju få som skapar musik, men
dom som gör det är i allmänhet hip-hop-människorna. Och det dom skapar
det är ju egentligen att .. nu ska vi se, flytta om redan existerande
pusselbitar va. […] Ja och det är ett skapande och det är det som är det, ska
vi säga, det mesta skapandet. Sen är det klart att jag har rockgrupper .. jag
har någon som spelar gamla låtar. Såna som du och jag höll på att lira en
gång i världen, men dom skapar ju ingenting annat än möjligen ett sound.
(Bok, 2)

När eleverna försöker göra en låt efter en förlaga, när de försöker planka låten,
menar Bok att den rearrangering som ändå sker är relativt omedveten. Resultatet
är beroende av att eleverna inte kan tillräckligt mycket för att kunna återskapa
originalet och att detta är ett sorts omedvetet skapande, om det överhuvudtaget är
ett skapande. Man skall inte låta sig förledas av att resultatet av elevernas
musicerande låter nytt, menar han. Ofta beror resultatet alltså på att de inte ännu
kan bättre eller att de inte gör medvetna val. Den kan också bero på att eleverna
inte har den tid i skolan som behövs för ett skapande som grundas i någon större
medvetenhet om vad de gör. Bok hänvisar till en temavecka i musik där eleverna
arbetar mer sammanhängande och koncentrerat med några få låtar när han säger:
Och då kan man säga att det skapande som sker det är framför allt att .. där
har dom tid att tänka igenom ett arrangemang. Där kan man säga att spela
upp det har faktiskt varit en liten skapande process. (Bok, 8)

Graden av skapande är beroende av hierarkiskt ordnade kvaliteter där elevens
kunskaper, färdigheter och medvetenhet i musicerandet blir bestämmande. Också
elevens möjligheter att få tid till förfogande för aktiviteterna bestämmer huruvida
det kan betraktas som skapande.
Andra gör ingen sådan åtskillnad. Även om någon reproducerar något kommer
det att bli något nytt och då är det frågan om ett musikskapande. Skapandet
inkluderar i exemplet nedan också synen på reproduktion som skapande,
oberoende av hur medvetet skapandet är och att det finns former av skapande i
reproduktionen. Tiden är här en avgörande faktor. Exemplet nedan rör en
musikklass med tre gånger så mycket musik på schemat per vecka än de så
kallade vanliga klasserna.
Men det som ger nästan mest, det är så att vi jobbar från samma låt i tre
olika grupper och gör tre olika versioner av den Och då får du med det här
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tänket på nåt sätt alltså att: – Aha! Ja men vi har ingen bra trummis, men
går det att göra på nåt annat sätt. … – Kan man använda congas här? – Kan
man spela på nåt annat sätt? – Vad händer om du gör …? Såna
frågeställningar och det tycker jag är skapande. Faktiskt. Ett aktivt
lyssnande och ett aktivt arrangerande i alla fall. […] Du kan rytmisera lite
olika, du kan ha lite olika klang, du kan spela här (visar över halsen på en
luftgitarr) och här och framför allt föder det ... det föder faktiskt melodier
och .. det föder .. ja det frigör någonting. Det tror jag alltså. (Alm, 10, 12)

En förutsättning för att elevernas spelande skall kunna sägas vara skapande, är
att de mer eller mindre medvetet rearrangerar eller komponerar samman olika
delar av musikaliskt material. En annan är att de har tillräckliga kunskaper i att
hantera något instrument och tid för arbetet. Alm beskriver ett musikaliskt
problemlösande och prövande av olika rytmiseringar, spelsätt, klanger, melodier
eller arrangemang som skapande.
Bok räknar inte in allt ensemblespelandet i klassrummet som en skapande
aktivitet därför att det ofta, i årskurs 7, är för lärarstyrt för att fungera. Att bara
spela det läraren säger på ett visst sätt, med vissa ackord eller toner, vilket ofta
blir fallet i helklass när eleverna skall lära sig grunderna, blir inte skapande
förrän de själva kan göra något eget, enligt Bok. Skapande kan då förutsätta
förmågan att själv medvetet kunna pröva, välja och utföra exempelvis en
komprytm, ackordbyten eller en frasering som fungerar till en låt. Denna
uppfattning skiljer sig från Carléns som är att skapandet kan inkludera olika
grader av frihet. Det finns en gräns för vad hon själv menar kan räknas som
elevers skapande och det är när läraren tar över elevernas arbete och själv
bestämmer hur något skall vara. ”Vi gör så här! Det blir bra! […] Och då kan
man ta tag i skapandet själv” (Carlén, 9). Hon beskriver arbete med
ensemblespel i helklass och menar att det gäller att få lektionerna att fungera och
att bli färdig med den låt som repeteras.
Det gemensamma arbetet i skapandet av någon form av musik skänker, när det är
färdigt, en tillfredställelse som Carlén vill räkna in i förklaringen av vad
skapandet är. Det hör samman med den generella uppfattningen av skapande
som att göra något musikaliskt. Också här skiljer sig Carléns gränsdragningar
från Boks, som utesluter sådana kriterier från skapandet när han beskriver
känslan av att ha producerat något musikaliskt.
Alltså en kick i musikskapande, det är ju när man känner att eleverna, att
det glittrar till i ögonen på dem, och känner att: – Wow! Vi gjorde det. Det
blev liksom! […] Även om jag har sagt vilka ackord det ska vara och hur
man tar dom, så har vi i alla fall liksom genomfört det tillsammans och när
man ser att det blev en kick av det, det tycker jag det är ett skapande. Det är
någonting vi skapat tillsammans. (Carlén, 5)
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Det som kommer att hända det är att dom får en jättelik upplevelse av att: –
Oj!, Vi kan spela någonting som låter snyggt tillsammans! men det är inget
som har med musikskapande att göra. (Bok, 23)

De aspekter av skapandet som begränsar det från att vara allt som har med alla
musikaliska aktiviteter att göra är sammanfattningsvis grader av självständighet,
personligt uttryck, frihet, medvetenhet, tid och instrumentala färdigheter. Även
vissa åtskillnader mellan nyskapande och reproduktion görs som kan bli
bestämmande för om en aktivitet kan betraktas som skapande. Här söks då något
unikt, något nytt eller eget. Gemensamt för samtliga lärare är synen på skapandet
som ett uttryck för något personligt. Det kan vara kunskaper eller färdigheter
som för samtliga lärare ses som utvecklingsbara i skapandet. Gemensamt är
också att det är i gruppen de individuella uttrycken skall fungera.

5.1.2 Musikskapande är att spela och göra låtar
För några av eleverna är uppfattningen om musikskapande som komponerande
det första de uttrycker när jag frågar om vad musikskapande är. De beskriver
skapandet som att göra egna låtar där melodier, ackompanjemang och eventuella
texter är deras egna, det vill säga komposition i form av att göra låtar. De flesta
ger ändå uttryck för att de förstår musikskapande som ett bredare begrepp som
huvudsakligen omfattar en mängd aktiviteter i samband med musicerande. Det
inbegriper då både att spela och sjunga, att göra covers, och i viss mån att göra
helt eget material i form av komposition. I musikskapande som spelande ingår
skapande moment som att ta ut en låt, göra om och förändra, att arrangera och
improvisera eller helt enkelt att spela. Musikskapande som begrepp omfattar då
hela uppdelningen mellan musikaktiviteter som återskapande, omskapande och
nyskapande. Att spela och sjunga är i det fallet musikskapande. Några exempel
på hur eleverna resonerar från grupperna B1, B4, B7 och B 9 på Bachskolan.
Bruno: Alltså om man hör ordet musikskapande då tänker man ju skapa
musik alltså skapa egen musik tänker jag som först och främst […]
Bruno: Fast, det gör man inte i skolan så där alltså
Brodde: Det är skilda uttryck i alla fall Arrangera låtar på sitt eget sätt […]
Bruno: Eller att bara göra. Att bara göra en egen låt liksom, men jag …
Brodde: Men det …
Bruno: Musikskapande är ju ändå bara att spela
Brodde: Men det medley vi kör det är ju att skapa egen musik egentligen
Bruno; Ja, man kan säga det egentligen .. typ
I: Du menar att även om det finns förut i tabulatur .. ?
Bruno: Ja, man spelar ju ändå, man skapar ju ändå
Brynolf: Ja man gör ju om saker
Brodde: Man återskapar i varje fall
Brynolf: Ja Precis. (B1, 15)
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Bibbi: När man gör musik, när man gör eget eller att man spelar med nån,
alltså att man håller på med …
Birgit: Samma sak
Bitte: Ja, spela musik. (B4, 3)
Bettina: Ja, men vi spelar och vi sjunger och vi … alltså vi spelar ju musik.
Det är ju musikskapande. Och så har vi skapat halvt en egen låt. (B7, 42)
I: Vad är det som är musikskapande då?
Britta: Ja, vi spelar ju musik (skratt). (B6, 11)
[ …]
Britt-Inger: Musikskapande kan väl vara när som helst bara man gör musik
så blir det liksom musikskapande. (B6, 22)

Bruno och Brodde i det första exemplet tänker primärt på att göra helt egna låtar,
något som Bruno menar att man inte gör i skolan. I exemplet vidgar de begreppet
till att också omfatta coverspel och återskapande efter tabulatur samt spelande. I
skapandet räknar de också in arrangering och rearrangering. Medlemmarna i
grupp B7 gör en liknande breddning från det egna komponerandet, skapandet av
en låt, till det mer generella spelandet. Även för Britta i grupp B6 innebär
musikskapandet att spela. Dessa utsagor skiljer sig inte mycket från
beskrivningarna av skapandet som elever vid de andra skolorna gör. Cilla i C1
säger att skapar musik gör man så fort man tycker ner en tangent eller tar några
toner (C1, 34). Claes i C3 beskriver skapandet som att utgå från något och att
sedan skapa något annat av det genom att lägga till ackord och experimentera
med låten. Han menar att komposition är bara en annan gren på ett skapandeträd
(C3, 12). Debbie och Dexter i D3 säger att det är när de spelar som de skapar på
riktigt, det är då det blir musik och det är då man hittar på saker (D3, 16). Grupp
A3 har i en kompositionsuppgift utgått från en låt som en av gruppmedlemmarna
gjort inspirerad av en känd poplåt. De har sedan under repetitionerna
tillsammans gjort om och ändrat så att ”inget av det gamla blev kvar” (A3, 26).
Beskrivningen av skapandet är centrerat runt musicerandet i gruppen.
Musicerandet gjorde låten till vad den blev.

5.1.3 Skapandets värde: Egna uttryck och integration
Läraren Dahlén sammanfattar de individuella effekter som skapandet har på
eleverna genom att hänvisa till arbete med musikteaterföreställningar. Eleverna
får då träna sig i att samarbeta med andra, de får lära sig att enas i gruppen och
glädjas tillsammans när arbetet är färdigt. I sådana projekt får de tänka kreativt
och fantisera på alla möjliga sätt. De tränar motorik och lär sig att behärska
kroppen samtidigt som de tränar språket och en mängd olika uttryck. De får
också vara med och skriva texter till pjäsens handling och till en del låtar. Utöver
detta kommer de att lära sig mycket om musik när de dansar, spelar och sjunger i
sådana sammanhang (Dahlén, 34). Sådana projekt ger också möjligheter till
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ämnesintegration där drama, bild och slöjd kan ingå. Även Carlén beskriver
arbete med musikalprojekt på ett liknande sätt. Möjligheterna att ta tillvara olika
elevers intressen och förutsättningar och låta dem arbeta med något tillsammans
är individuellt utvecklande. Att få tillfällen att framträda inför andra och
samtidigt uttrycka sig musikaliskt ger självförtroende.
Så att det är ju många olika sorters skapande som existerar på olika plan i
ett sådant här projekt och det är ju därför som det blir sån kraft i det och så
kul för alla som är med för att alla är ju verkligen jätteglada och tycker att
det är kul att vara med i det här alltså och får ju sån .. dom får ju sån styrka
och sån gemenskap och sån sammanhållning när dom är med. Och det
förklarar jag genom just kreativiteten och skapandet. Att det är det som
dom känner. Att dom får göra nånting som dom får visa upp och som
betyder nånting för nån annan och för dom själva.
I: Dom själva?
C: Ja. Det är väldigt självförtroendeutvecklande. (Carlén 16)

Liknande beskrivningar av vad framträdandena inför publik betyder för
elevernas utveckling ger de övriga lärarna också. Konserten, showen och
musikteaterföreställningen är en sorts bekräftande höjdpunkt på en serie
skapande aktiviteter. Några av dem berättar historier om elever som lång tid efter
det att de lämnat skolan med glädje kommer ihåg sådana tillfällen. I de
berättelserna ingår bland annat hur betydelsefullt det varit för elevernas
självförtroende. Historierna understödjer också talet om lust och glädje samt
vikten av att våga.

5.1.4 Skapande och självförtroende
Skapandet kan för många av eleverna göra dem stolta över att ha presterat något.
Aisha i grupp A1 menar att ”Det är ju en ganska stor sak att ha lyckats göra en
låt, för vår vardag består mycket av musik. Har du då lyckats göra en låt och du
är nöjd med den, .. det är värsta kicken för självförtroendet” (Aisha, A1, 8). För
några är temaveckan på Bachskolan ett tillfälle att vid slutredovisningen bekräfta
sig själva.
Belinda i grupp B5 säger till exempel att: ”Om jag vågar nu sjunga på konserten
så har jag ju .. det är ju mitt mål att jag skall komma över min scenskräck”
(Belinda, B2, 67). Rapparen Bo har rappat egna texter på skolan och framträtt
med dem också utanför skolan på fritiden. Han säger att han blivit mer och mer
säker på att framträda inför andra. ”Förut vågade jag aldrig sjunga i mick. Nu
känns det konstigt att sjunga utan” (Bo, B4, 33). Under repetitionerna av en egen
låt de skall framföra på en kommande konsert ger han råd åt sina kompisar om
hur de skall bli av med eventuell nervositet. Medlemmar i C1 och C2 berättar
hur de fått träna på att våga sjunga och spela sedan mellanstadiet. De har nu
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blivit så vana med det att redovisningar inför klassen inte gör dem lika nervösa
som tidigare. Både Boris i B4 och Billy i B3 påpekar betydelsen av att de i
skolan har fått träna att uppträda inför andra i klassen och sedan inför allt större
grupper (B3, 7; B4, 33). Eleverna på Debussyskolan får mycket uppmuntran av
Dahlén och av sina kamrater när deras egna melodier presenteras. Att ha gjort en
egen låt eller att ha deltagit i processen att arrangera och repa in den, är något
som beskrivs av de flesta eleverna som något positivt.

5.1.5 Utlopp för inre liv
Att få utlopp för sina känslor och tankar är ett motiv för flera av de elever som
gör egna låtar. Berit till exempel gör egna låtar och skriver texter för att på något
sätt ge uttryck för sitt inre liv.
Det behövs att man uttrycker sig på något sätt. Det behövs att man släpper
ut en massa tankar som ingen vill lyssna på ordentligt och inte tar på allvar.
Då känns det bra att skriva såna där texter. För att då känns det helt
plötsligt att man har gjort nånting allvarligt. Jag vet inte varför ... Det bara
är så. (Berit, B2, 11)

Hon menar att hon har ett behov av att uttrycka sig och att det känns bra att få
göra det. Skapandet har för henne nästan terapeutiska funktioner. Hon får säga
sådant som andra inte riktigt vill förstå är viktigt för henne.
Upplevelsen av välbefinnande är en del av den skapande processen för några av
medlemmarna i grupp B7. De visar hur sådana upplevelser hjälper dem att
komma vidare när de gör en låt. De illustrerar detta genom att gruppmedlemmen
Brage spelar ett riff till en blues som kompisen Brynolf improviserar över.
Brage: Man tänker som inte i huvet vad som skall komma sen
Brynolf: Det bara kommer. Jag tycker att om man spelar sånt där som man
tycker om då blir det som att man får såna där härliga avslappnade känslor.
Då kommer det bara in det man känner
Brodde: Ja, nu tar vi det här och ser hur det låter. (B7, 15)

Idéerna prövas sedan av gruppen. Känns det bra uttrycks det också i musiken och
då är det värt att arbeta vidare med dem. Njutningen och de avslappnade
känslorna relateras inte bara till långsam blues, utan tillståndet infinner sig och är
styrande också när de arbetar med sina snabbare hårdrocklåtar. De upplevelser
Brynolf beskriver vill han också kunna uttrycka i musiken, när han gör det
förstärks känslorna.
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5.1.6 Underlag för betyg
Alla lärare uppger att de tycker att det är mycket svårt att betygsätta av eleverna,
särskilt när det gäller de skapande momenten. Betygen motverkar enligt läraren
Ceder allt kreativt arbete eftersom de riktar in både lärare och eleverna mot att
göra sådant som lätt kan betygsättas. Detta strider mot principer för skapande
och begränsar därmed de kreativa uttrycksmöjligheterna, menar han. Det är en
uppfattning han delar med de övriga lärarna i studien. Han godtar samtidigt de
betygskriterier som finns på skolan och ser dem som ett stöd för bedömningen.
En hög grad av konstnärligt musikaliskt uttryck ger betyget Väl godkänd.
Men det är alltså inte stilmässigt. Det har ingenting med det att göra. Då
försöker vi titta på uttryck, musikalitet. Jag menar: Har du suttit nu och
jobbat fram en melodi … och den .. sen ni har jobbat och jobbat med den,
fortfarande låter väldigt stolpig … liksom mekaniskt inlärd feeling [rycker
på axlarna], då får du inte MVG. Men kan du utföra det du skapat, det
spelar ingen roll vilken genre, musikaliskt då så. (Ceder, 92).

Cypress lägger som lärare stor vikt vid elevernas kunskaper i spel och sång. Där
använder han skapandeprocessen som något som uttrycker kvaliteter i elevernas
kunskaper. I sitt musicerande visar eleverna om de kan komma med egna idéer
och ta egna initiativ. Han ser nivåskillnader mellan att först kunna ta emot en
instruktion och följa den och att sedan, därutöver våga utveckla den och pröva att
göra något annat, för att till sist komma fram till ett musicerande som visar
säkerhet och uttrycker något personligt. Detta menar han också motsvarar de
olika betygsnivåerna. Förmågorna att uttrycka sig själv tillsammans med andra
musikaliskt är viktiga att utveckla.
De skapande processerna i musicerandet är de viktigaste vid bedömningen,
menar han, och de går hand i hand med de teoretiska kunskaperna, även om de
kunskaperna inte för sig kan tillmätas samma betydelse vid betygsättningen. De
teoretiska kunskaperna märks ändå i musicerandet och skapandet. Han vill hålla
sig till en bedömning av vad eleverna presterar i spel eller sångmässigt och där
är kvaliteter i deras musikaliska skapande viktiga.
Bok har noga läst betygskriterierna i kursplanen och talar ofta om dem med
eleverna. De har enligt honom full kännedom om vad som gäller för att få ett G,
VG eller MVG. I undervisningen ingår teoretiska block med musikteori och
musikhistoria och dessa får eleverna skriftliga prov på. Också för honom väger
de musikaliska uttrycken tyngre i bedömningen. Skapandet är svårt att
betygsätta, det bakas in i musicerandet och förmågan till egna musikaliska
uttryck i spelet och sången. Också här är det en fråga om en värdering av det
konstärliga uttryckets kvaliteter.
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När Dahlén bedömer eleverna utgår hon från deras förmåga att uttrycka sig
fantasifullt och musikaliskt. Hon inkluderar i bedömningen av skapandet även
deras uttrycksförmåga i dramatiseringar, dans och rörelse. Ett brett skapande
förhållningssätt till musikämnet ingår i bedömningarna. I relation till de övriga
lärarnas prioritering av den musikaliska praktiken i de skapande aktiviteterna,
framstår Dahléns bredare uppfattning av skapandet som unik. Ser vi istället till
vad som egentligen ingår i de andra lärarnas undervisning framstår hennes bild
av skapande ändå inte som udda. Det speciella är att hon ensam ger ett så tydligt
uttryck för denna breda uppfattning av ämnet i samband med talet om skapande.

5.1.7 Lärarens skapande kreativitet och trygghet
Eleverna måste få tillfällen att lära sig hantverket ordentligt menar samtliga
lärare jag intervjuade. De skall kunna lita på att de behärskar instrument och röst
så bra att de vågar uttrycka sig musikaliskt. Färdigheterna i att kunna spela görs
så till en förutsättning för skapandet tillsammans med färdigheter i sång.
Säkerheten i musicerandet ger den trygghet och det självförtroende som behövs
för att våga uttrycka sig musikaliskt och skapa egen musik. Många elever måste
öva mycket för att komma till det stadiet. Detta gäller även lärarens eget
musicerande. För många av lärarna har deras förberedelser för att komma in på
en musikhögskola och deras utbildning inneburit att stor tid har lagts ner på eget
musicerande. De har rearrangerat och skrivit arrangemang för olika besättningar.
De har musicerat i olika typer av instrumentala och vokala ensembler. Många av
dem lägger också efter sin utbildning ner avsevärd tid på att hålla sina
musikaliska kunskaper vid liv och att öka eller bredda dem. De har också själva
komponerat egna låtar. Lärarna spelar eller sjunger själva på sin fritid och har
erfarenheter från musikstilar från sin egen skoltid och/eller utbildning. De har
således personligen upplevt betydelsen av musikalisk självtillit och trygghet i sitt
eget musicerande vid egna framträdanden och för sitt eget skapande.
Lärarens egna förberedelser i form av planering för hur en låt skall
instrumenteras och på andra sätt tillrättaläggas för elevernas olika
kunskapsnivåer, är en form av pedagogiskt musikaliskt skapande. Detta kan
alltså innebära arrangering eller rearrangering av en musikalisk förlaga som i
planeringen eller under lektionen tillrättaläggs för en specifik
undervisningssituation. Kunskaper om tillgång till instrument, elevernas
kunskaper att hantera dem och deras ensemblevana utgör ramar för
arrangemanget, liksom förutsättningar i form av tillgängliga salar eller
grupprum. Samtliga lärare förbereder ibland ensemblespel i klassen genom att
iordningställa underlag för elevernas spel där låtarnas text, ackordanalys, form
och eventuell tabulatur anges på olika sätt. Ofta sker det genom ett
tillrättaläggande av notutskrifter i syfte att förbättra läsbarheten och anpassa
harmonik och ackordföljder till situationen. Transkriberingar till lätta tonarter
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och rearrangering för att undvika tekniska svårigheter för eleverna ingår i det
arbetet. I det ingår också att skriva speciella stämmor till eventuella stråk- och
blåsinstrument.
Jag skapar ju hela tiden. Jag menar, varje gång jag ställer mig inför en
klass så ser jag ju nya vägar […] men mycket av lektionsplanerandet görs
ju i stunden, på golvet .. och planeringen .. måste samla material så att ja
kan plocka fram där mitt på golvet om du förstår. Jag kan ju inte börja
fundera, utan det ska ju finnas där va att ta fram. (Bok, 21, 38)

Det finns relationer mellan kreativiteten i undervisningen och det egna
musikaliska skapandet. Alla lärare framställer också eget undervisningsmaterial
i form av låtar eller övningar som de använder i undervisningen. Det
pedagogiska musikaliska skapandet innebär också att läraren inkluderar ett
medskapande eller skapande i undervisningssituationen. Stämmor eller
instrumentering kan behöva justeras och förändras under lektionen. Det kan
innebära att föreslå nya sätt att ackompanjera eller spela ett fill när någon bland
eleverna tycker att det inte låter bra eller när något blir för svårt eller för lätt. I
det pedagogiska musikaliska skapandet ingår också att vara lyhörd för förslag
från elever och att omtolka dessa till musikaliska instruktioner eller förslag.
Lärarens insats under lektionen innebär ofta, som Alm uttryckte det, att hugga
till, eller yxa till ett arrangemang eller en låt. Det antyder ett friare
förhållningssätt till färdiga arrangemangsförlagor som kanske bör spelas som de
står. Lärares stilkännedom och erfarenheter av vad som kan förenkla en notbild
eller en klingande förlaga är avgörande för hur denna form av snabbarrangering
på plats skall fungera. Orden som används för tankarna till en
hantverkstradition. Även uttrycken låtsnickrande (Björk) eller att ett komp är en
byggkloss (Bok, 27) som skall fungera används. En stämma, ett komp eller en
melodi byggs enligt Alm, Bok och Dahlén. Exemplen visar uttryck som kanske
mer kan relateras till olika hantverk än färdigställandet av en komposition i
klassisk mening, även om de kanske beskriver likartade processer. Lärarna har i
sin yrkeskunskap i varje fall också erfarenheter av att använda olika former av
musikaliska skapande processer både från sin utbildning och sin undervisning.
Bilden av arrangering eller komposition som ett tillrättaläggande,
iordningställande och ett sammanfogande av delar till en helhet finns angiven
redan i de ursprungliga betydelserna av orden.
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5.1.8 Läraren som skapande förebild
Lärarna önskar också föregå med gott exempel. Att våga prova olika sätt att
musicera eller att uttrycka sig, att själv vara musikaliskt kreativ, ger förebilder
för eleverna inte bara musikaliskt, utan visar också på en personlig inställning till
musik och framförande som hör ihop med självförtroende. Att våga ta plats och
synas och höras, att våga uttrycka sig musikaliskt, är personliga kvaliteter som
lärarna vill uppmuntra och demonstrera för eleverna. Det innebär att det är
lärarnas eget musikaliska skapande som visas. De prövar olika vokala eller
instrumentala förslag till framförande i stunden och ger klingande förslag på
olika möjliga estetiska, instrumentaltekniska eller musikteoretiska lösningar som
eleverna kan ta ställning till.
Oj, oj, oj. Där [i klassrummet] måste man ju skapa hela tiden. Man måste
ju vara kreativ själv för att våga få eleverna att vara kreativa, faktiskt. Man
måste nog bjuda till och … kasta sig ut först. (Alfén, 10)

Med hjälp av pianot demonstrerar Dahlén olika sätt att förändra en melodi. Hon
sjunger med olika frasering och olika uttryck och rytmiskt fördrag. Hon
improviserar fram olika möjligheter som inspiration för eleverna och vill visa att
det går att göra nästan vad som helst med en melodi och med sin röst. Bok och
Björk presenterar tillsammans klingande exempel på olika sätt att spela på bas
och trummor som eleverna kan uppfatta som tunga när de instruerar
hårdrockgruppen B3. De föreslår och visar var för sig möjliga förändringar i
elevernas spel. Carlén spelar upp korta scener för att demonstrera skillnader och
förändringar i vokala uttryck och Alm visar exempelvis förslag på olika
basfigurer till ett komp i en låt som eleverna gjort.
Det goda exemplet återfinns också i sammanhang som har med lärarens egen
trovärdighet som musiker att göra. Att veta hur till exempel basisten eller
trummisen spelar för att det skall fungera i reggaestil eller i en rockballad och att
kunna visa det på instrumentet skapar självförtroende i yrkessituationen.
Lärarens musikaliska kunskaper härvidlag bidrar också till att skapa förtroende
hos eleverna menar lärarna.
Om jag ska hävda någonting om jag går in till killarna här inne, då måste
dom ha nåt slags förtroende för att jag vet vad jag pratar om och där är det
inte så dumt att jag nån gång visar att jag kan spela. (Alm, 56)

De lärare som ger konserter eller arbetar med musik också under sin fritid
menar att sådant arbete är viktigt, inte bara för att upprätthålla sina
musikaliska färdigheter. Det bidrar också med kvaliteter i deras undervisning
och ger dem trovärdighet som musiklärare.
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Att själv visa egna uttryck hör också till bilden av trovärdighet och är något som
kan inspirera eleverna.
Där måste man ju skapa hela tiden. Man måste ju vara kreativ själv för att
våga få eleverna att vara kreativa, faktiskt. Man måste nog bjuda till och ..
kasta sig ut först. .. Så upplever jag det i alla fall. Då .. vågar dom också.
Om man vågar bryta reglerna och visa att det är inte hela världen om det här
blir tokigt .. eller rättare sagt det finns ingenting, egentligen ingenting, som
blir tokigt om du bara provar olika saker. (Alfén, 11).

Dahlén resonerar på ett liknande sätt, men menar utifrån sina egna
erfarenheter att det också är något som skiljer musiklärarens arbete från
andra lärares.
Ja, jag tror, att via att undervisa i musik så blir det så mycket mera ja … du
håller det inte inom dig själv va? En som håller på med musik och
undervisar i det måste bjuda på sig själv så pass mycket mer än vad man gör
om man har svensk grammatik. (Dahlén, 13)

Det egna uttrycket är viktigt för lärarnas trovärdighet som musikalisk förebild
och inspiratör. Vid bedömning och betygsättning av eleverna kommer lärarna att
notera att också eleverna kan uttrycka sig musikaliskt.

5.1.9 Musikskapandets värde och syfte för eleverna
Värdet av musiken är enligt Börje i B2 att det är bra för kropp och själ. Han blir
glad när han får spela och sjunga. Bettina menar att ämnet behövs i skolan för att
inte eleverna, precis som i de andra ämnena, alltid ska sitta still och bara skriva.
På musiktimmarna behöver hon heller inte tänka på hur hon ser ut eller vad hon
får för betyg när hon deltar i aktiviteterna. Hon menar också att det är värdefullt
att lära sig något som hon har nytta av längre fram. Att kunna spela är viktigt när
man får egna barn eller om man får arbete som till exempel lärare, menar hon.
Dessutom anser hon att det är bra att kunna spela när man är tillsammans med
andra, för det är en del av vår kultur. Att kunna spela ger henne möjligheter att
göra egna låtar och säga sådant hon tycker är viktigt. Berit i B2 säger exempelvis
att
Men jag tror ändå att det betyder mycket .. alltså i längden betyder det ju
mest för en själv och sen om man skulle lyckas göra nånting med sin musik
så betyder det mycket för alla så där. (Berit, 67)

Musikens möjligheter till egna uttryck och kommunikation motiverar skapandet.
Också andra elever i andra grupper berättar om musikens betydelse för deras
välbefinnande. De håller på med musik för att de mår bra av det, för att de måste
få uttrycka sig.
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Flickorna i grupp A4 på Albinoniskolan menar att värdet ligger i att man som
elev får lära sig att tänka själv, vara kreativ och lära sig att hitta på något som är
bara är ens eget. Det ligger också ett värde i att göra något där man själv får ta
eget ansvar. Motiven rör alltså individens karaktär och personlighet i form av det
självständiga tänkandet, ansvarstagandet och den kreativa förmågan. Att göra
något eget kan förstås som att skapa sig själv, att bli någon, den som gör egna
låtar eller har ett särskilt intresse för en viss musikstil.85 Spelande och ett eget
skapande återges av eleverna som något som har med deras personliga resurser
och identitet att göra. Ameli och Amber i grupp A4 har tidigare berättat hur
kamrater på skolan talat om musiken de har gjort, och kommenterat deras
uppträdande. Amalia i samma grupp menar också att i skolan är skapandet till för
att man skall få tillfälle att visa att man kan använda det man lärt sig tidigare på
musiken. Det är något som inte skulle ske annars.
Skapandet har också effekter på elevernas uppfattningar av sin egen identitet.
Berits (B2) påpekande om vikten av att göra något eget upprepas av flera av de
gruppmedlemmar jag talade med och intervjuade. Att få arbeta med något vars
resultat märks och blir uppmärksammat och dessutom svarar mot kamraters
intresse för musik gör dem till någon i skolan. Särskilt bland de elever som
själva gör musik eller spelar i grupper märks detta tydligt i materialet. Deras
musikskapande blir en del av byggmaterialet för den uppvisade identiteten. Det
skänker också musikskaparen eller musikern en sorts prestige inom olika
grupper i skolan. Det är ett anseende som dock inte enbart är positivt. Ibland är
det starkt spänningsladdat på grund av olika musikgenrers representationer av
livsstil eller ideal.
Lärarnas och elevernas tal om värdet av skapande både skiljer sig åt och är
samstämmiga. I intervjuerna skiljer sig eleverna från lärarnas i två avseenden.
Det ena är att eleverna betonar vikten av de personliga karaktärsegenskaperna i
något högre grad än vad lärarna gör. Av intervjuerna framgår att
samarbetsförmåga, ihärdighet, arbetsvilja, intresse, att grupper fungerar,
engagemang och att våga uttrycka sina känslor och tankar, nämns ofta av
eleverna. Lärarna betonar i intervjuerna tekniska kvaliteter i spelandet och
sjungandet, instrument- och ensemblekunskaper. Dahlén inkluderar också
fantasi, påhittighet och vilja till uttryck i de aktiviteterna. Det andra är att de
flesta av eleverna inte direkt ser skapande i form av att arrangera, improvisera
och komponera, som något där de skall betygsätts. I de uppgifter där de skall
göra egna låtar eller spela andras låtar, är det ändå kvaliteter i spelet och sången
de talar om. Redovisningen är, med några få undantag, något som beskrivs som
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betygsgrundande. De flesta verkar inte inse att skapande aktiviteter under
processen kan ge läraren mycket god information om deras kunskaper i musik.
Det finns dock samtidigt elever som gör vissa strategiska val för att få utvecklas
i sitt musicerande och för att kunna delta i sammanhang där resultatet för
gruppen blir bra. Samstämmighet råder mellan lärare och elever när det gäller
betydelsen av de instrumental- och ensembletekniska motiven för skapandet. Till
de musikaliska motiven hör att delta i och få erfarenheter av musicerande. Dit
hör också att få kännedom om eller att lära sig att använda olika instrument och
att spela och sjunga. Eleverna säger att de i ensemblespelet lär sig att spela
instrument, att uppträda inför andra. Kvaliteterna i musicerandet som lärarna
bedömer som former av musikaliskt skapande, exempelvis personligt uttryck
eller kvaliteter i det musikaliska uttrycket, nämner bara några få av eleverna.
Eleverna menar att lärarna bedömer hur de har arbetat med låten och då främst
samarbetet och engagemanget och viljan att lära. Några nämner betydelsen av
hur deras tidigare kunskaper i spelandet används (B1, B8, C3). De flesta är
övertygade om att resultatet, om det låter hyfsat eller bra vid redovisningen, är
viktigt. Några nämner att det är som i andra ämnen på skolan, nämligen att deras
engagemang, intresse, aktivitetsgrad och samarbete under lektionerna, ligger till
grund för betygsättningen. De uppvisade förhållningssätten till lärandet,
samarbetet och det visade intresset nämns av eleverna ofta före de kreativa eller
musikaliska kunskaperna (A1, A7, B1, C3, D2).
Claes: … alltså eget skapande vad det var .. .alltså man kan inte ha så höga
krav på .. om man går tillexempel i nian och man inte har hållit på så
mycket med musik men ..
Clark: Dom sätter väl betyg på hur engagerad man är och hur mycket man
försöker och så där. Man behöver inte vara så jättebra men … (C3, 22)

Förutom att de blir betygsatta på proven och på olika redovisningar, menar
eleverna att de blir betygsatta i hur ambitiösa de är och hur bra de kan spela. Det
kan för några gälla hur bra solon man spelar eller hur bra man är på att spela i
grupp. Det är också viktigt att man tycker om att spela, vilket man visar genom
att vara aktiv och intresserad. Det räcker inte att spela för att man är tvingad till
det, utan man måste ”känna för det” och vara ”alert” och ”se glad ut” som
Bettina i B1 på Bachskolan uttrycker det (Bettina, B1, 29). Sådant sägs läraren
märka under lektionerna och framför allt under de perioder då eleverna mer
sammanhängande ägnar sig åt musik. Att man visar viljan att bli bättre hela tiden
är nödvändigt för ett högt betyg (B1, 29). Hon menar att man också måste visa
att man kan analysera musik som andra spelar och det man själv gör när man
spelar. Det gäller att kunna utföra något som visar vad man vill förmedla (B1,
31). Ett annat underlag för läraren vid betygsättningen, menar flera elever, är att
man vågar spela och sjunga för andra eller vågar stå på en scen.
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Betygen kan också vara ett hinder för det fria arbetet. Om eleverna i grupp B8
hade haft vetskap i förväg om att deras prestationer under det fria valet på
Bachskolan skulle betygsättas, hade de kanske valt andra låtar att spela. De
skulle, som Birgit säger, ha varit ”mer seriösa”, det vill säga gjort någon svårare
låt med ”fler instrument”, ”svårare ackord” och en mer ”seriös text”. Men det
hade i så fall ”inte varit lika roligt” (Birgit, B8, 21).
En garanti för att betygen blir rättvisa är att läraren förmår uppskatta det eleverna
gör, även om de gör sådan musik som eleverna vet att läraren egentligen inte
tycker om. Barbara menar att det är viktigt att lärare är neutrala vad gäller deras
musiksmak. Hon menar också att det är arbetsinsats, flit och resultat som
bedöms (Barbara, B8, 48, 15). Några elever, som exempelvis Cindy i
blockflöjtsgruppen (C1) på Clementi, menar att resultatet som visas upp till
exempel vid en konsert inte är så viktigt. I stället är det just arbetsinsatsen under
lektionerna som är viktigast. Det menar också killarna i metalbandet A2 på
Albinoni. De talar om engagemang, att ligga i, att visa att man vill arbeta och
lära sig mer som de flesta av eleverna, men tonar också ner betydelsen av
redovisningen.
Samarbetet menar många elever är viktigt som
bedömningsunderlag för deras musikskapande. Assar i grupp A5 på Albinoni
uttrycker det så här:
Om jag är jätteduktig på trummor och inte hjälper nån annan då tror jag
inte att jag får nåt bättre än G, till exempel. Men om jag hjälper dom andra
så kan jag ju få ett MVG kanske. För det är ju ganska viktigt att kunna
hjälpa, att lära ut av det man kan liksom. (A5, 22).

I musikskapande kan också de vanligaste arbetsformerna vara ett hinder. Under
intervjun med medlemmarna i C2 säger Carla att: ”Det är sant! Vi har faktiskt
aldrig gjort nånting individuellt praktiskt alltså” (C2, 27) och Carita fortsätter:
”Det är så. Man skall alltid komma överens med andra och du får aldrig riktigt
ta ut svängarna helt” (C2, 27). I gruppen för de en diskussion om möjligheterna
för lärare att sätta betyg på gruppverksamhet. De kommer sedan in på de
jämförelser och värderingar musikläraren troligen gör mellan musikklassernas
elever och de som går i de så kallade vanliga klasserna.
Carita: Du måste ju ha talang och tycka att det är kul
Carla: Ja, men det känns lite knäppt […] men det är så .. ja, det går som
inte att göra nånting åt det. Jag tycker det är väldigt synd att man inte bara
på den kunskapen man får i skolan ska kunna få MVG
Carita: Det står ju för kriterierna för MVG i musik så står det ju att man
skall kunna ett instrument ganska bra
Carla: Mm
Carita: och det har du sällan chans att lära dig särskilt bra i skolan. (C2, 24,
25)
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Några utgår från att betygen är både individuella och beroende på vilka grupper
de deltar i. Grupparbeten är svåra att bedöma för läraren, menar de. Om någon är
bra på att spela, men hamnar i en grupp där inte så många kan det, måste den
personen ändå få bra betyg. Några elever har också strategiskt bytt grupper i
början av projektet. Avsikten har i något fall, som nämnts ovan, varit att hamna i
sammanhang där de både får möjligheter att visa vad de kan och där resultatet,
den färdiga låten vid redovisningen, är bra. Vid de byten av grupper som jag
observerade angavs skälen ofta vara olika gruppers val av musikstil eller
kamraternas kunskapsnivåer.
I grupp B6 menar eleverna att konserterna ger ett bra tillfälle för dem som vill
visa upp vad de kan. Under lektionerna är det inte alltid att man får tillfälle att
göra det. Som tjej är det många gånger inte så lätt att hävda sig i klassrummet
om man vill spela slagverk, elgitarr eller bas eftersom killarna ofta lägger beslag
på de instrumenten. Man kanske tvingas spela instrument som man inte kan så
bra eller inte får spela det man vill. Tiden räcker inte för att man skall få
utrymme att visa mer individuellt vad man går för, tror de. Arbetet under
temaveckorna fram till konserten blir ett viktigt forum där man kan visa sitt
kunnande. Det är något som man inte ofta får tillfälle till under de vanliga
lektionerna. Under temaveckorna ingår också en presentation av arbetet inför en
större publik. Där ges ett tillfälle att visa att man kan och vågar uppträda. Men
det viktigaste är hur duktig man är på att spela. Vill någon ha ett MVG är
konstnärligheten det viktigaste. Det innebär för eleverna att man vet vad man
håller på med och att man är bra på det och visar något personligt i det. Att
skriva egna låtar kan vara något som ger ett högre betyg om resultatet är bra.
Flera av eleverna som har valt att arbeta med musik under temaveckan hör till
den lilla grupp elever som nämner kvaliteter i det egna uttrycket som viktiga för
lärarens bedömning.
Sammanfattningsvis menar medlemmarna i grupp B6 att MVG står för att man
är bra på att spela och intresserad av många saker i musiken. Ett godkänt menar
de står för att man kommer till lektionerna, engagerar sig och försöker (B6, 41 –
42). Kommentarerna visar att gruppen deltagit aktivt i samtalen om
betygskriterierna på skolan.

5.1.10 Sammanfattning
Lärarna talar övervägande om skapandets förutsättningar i termer av
nödvändigheten att behärska något eller flera instrument och gruppmusicerande.
Några lärare ser elevernas instrumentala färdigheter som nödvändiga
förutsättningar för att något skapande alls kan äga rum. De tidiga
styrdokumentens psykologiserande beskrivningar av skapandets nytta för
individen finns inte tydligt uttalade bland lärarna i mitt material. De av lärarna
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som också undervisar yngre elever för dock fram sådana argument i samband
med att de beskriver sitt arbete i de klasserna. I övrigt konstaterar lärarna att
musik är bra för eleverna. Det är bra för dem att få lära sig att uttrycka sig och att
få göra något eget. De blir då säkrare på sig själva och vågar uttrycka sig med
musik. De måste också få känna sig trygga i de grupper de arbetar i. Den
harmoniska människans behov av balans mellan teoretiska, manuella och
emotionellt och kognitivt laddade aktiviteter verkar rymmas i musiken och
musicerandet, där teorin sägs vara integrerad i den musikaliska praktiken.
Tudelningen mellan teori och praktik löses i skapande upp dels inom ämnet som
det praktiseras, dels i skolan som helhet, då som ett komplement till de så
kallade teoretiska ämnena. De skriftliga prov lärarna ändå ger i musikteori eller
musikhistoria verkar fungera mer som morot för eleverna i det arbetet eller som
en alternativ möjlighet att hävda sig för dem som inte lyckas med spelandet.
Elevernas individuella färdigheter i musicerandet och det musikaliska hantverket
beskrivs som nödvändiga eller önskvärda för ett lyckat musikskapande arbete.
Samtidigt är det i musicerandet som moment av skapande kan uppstå när
eleverna prövar sig fram, söker alternativ och värderar sina försök. De tidiga
texternas försök till improvisation och komposition och de ljudlaborativa
försöken har huvudsakligen ersatts av ett skapande som är integrerat med ett
gemensamt musicerande i spel och sång.
Lärarna definierar skapande utifrån den musikaliska praktiken. Under
observationerna och i samtalen med lärarna framkommer dock att de arbetar med
skapande moment som inkluderar andra konstarter än musik. De inkluderar
inslag i undervisningen som dans, drama, video och bild, alltså de områden som
redan från 40-talet och senare i grundskolans styrdokument och läromedel på
olika sätt rekommenderats i skapande. Det enda område som inte nämns av
lärarna är instrumentbygget.
Lärarna lyfter fram värdet av egna kunskaper i att spela eller sjunga och av ett
eget personligt skapande under lektionerna för att stötta och inspirera eleverna.
De ser sina egna färdigheter i sång och spel som viktiga för framgång i yrket när
det gäller deras trovärdighet i relation till eleverna och för de uppgifter och det
innehåll som prioriteras. När lärarna handleder sina elever föreslår de
tillvägagångssätt, instruerar, förebildar och demonstrerar speltekniker och
sångsätt.
När eleverna talar om syftet med skapandet och vad de lär sig där, talar de om
skapandes betydelser för individens utveckling och karaktär. I skapandet som
utgår från musicerandet nämns nyttoaspekter för framtiden, och många av
argumenten berör individen som person. Skapandet är bra för kropp och själ, det
utvecklar eller visar ansvarstagande och kreativ förmåga, självständigt tänkande
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och förmåga att kunna planera och genomföra det projekt som skapandet avser.
Engagemanget, aktiviteten, ihärdigheten och intresset hör också till denna
kategori, liksom modet att framträda och att stå för musiken man gör. Samtliga
dessa argument för skapande går att känna igen från 40-talets utredningar i
termer av individens fostran. De är också upprepningar av det mål som tydligast
återkom i 70-talets kreativa musikpedagogik.
Kunskaperna i skapandet riktas också av eleverna mot den musikaliska
hantverksskickligheten. Betydelsen av den är att elevernas spelskicklighet och
deras färdigheter i ensemblespel utgör grunder för deras skapande. Musicerandet
är också plattform för deras skapande. Eleverna hävdar samstämmigt betydelsen
av en hög nivå på de instrumentala färdigheterna och på ensemblespelet för
betygsättningen av skapandet. Några av eleverna inkluderar färdigheter i att
analysera musik och förmåga att uttrycka sig musikaliskt, personligt och
konstnärligt. Några elever i grupperna nämner i det sammanhanget möjligheterna
att göra egna låtar i form av komposition.
Vi har tidigare i redogörelsen för skapande enligt styrdokumenten och
läromedlen sett att formandet av individen på olika sätt haft syften såväl för
skolan som för samhället utanför. Elevens uppövande av sociala förmågor och
färdigheter har motiverat till skapande under musiklektionerna. Känslor av social
gemenskap, förmåga till samarbete och frimodighet i de egna uttrycken var några
exempel på nyckelord från de texterna. De återfinns också i materialet från
klassrummen och intervjuerna med lärare och elever. I det följande kapitlet
kommer lärare och elevers uttryck av skapandets sociala dimensioner att
behandlas.

5.2 Skapande och det sociala livet
Under rubriken redovisas resultat från den skolförlagda delen av studien som rör
mål och funktioner för skapande i relation till olika sociala mål. Syftet med
kapitlet är att beskriva diskursen om skapande med avseende på sådana mål och
funktioner. I texten redogörs för de yttranden om undervisningens
förutsättningar, medel och innehåll som lärare och elever gör med avseende på
skapande och som är av betydelse för det sociala livet.
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5.2.1 Frihet och atmosfär
En viktig förutsättning för skapande är de grader av frihet eleverna ges och den
känsla av frihet de upplever, när de arbetar skapande med musik. Det går inte,
menar lärarna, att skapa under tvång eller inom alltför snäva, föreskrivande
ramar. Gränser mellan vad som är rätt och fel, bra eller dåligt, måste vara öppna
för förhandling. Förutsättningarna för att ett skapande skall ske är att eleverna
inte måste följa färdiga mallar och spela på ett visst sätt, även om vissa ramar för
verksamheten kan underlätta. Elevernas frihet att i viss utsträckning själva välja
repertoar har betydelse inte enbart för skapandets innehåll utan också för hur
skapandet sker och för dess resultat.
Vad gäller andra förutsättningar för skapandet betonar lärarna kvaliteter i den
sociala gemenskapen och klassrumsklimatet. Situationen i klassrummet där
många elever arbetar tillsammans måste vara öppen och tillåtande. Eleverna
skall ges tillfällen att musicera i sammanhang där de vågar uttrycka sig
musikaliskt, inom gruppen eller i klassen. För att de skall våga krävs att klimatet
i klassrummet är tillåtande för elevernas olikheter, misslyckanden och
experiment. Alla lärare talar om vikten av att eleverna, för att kunna musicera
eller vara kreativa, känner trygghet och vågar uttrycka sig. Förutsättningar för
skapandet har också med självförtroende och tillit att göra, inre egenskaper som
flera av lärarna säger att de försöker befästa eller utveckla på olika sätt hos sina
elever. Det är viktigt att eleverna inte är så självkritiska, inte är rädda för att göra
fel utan inser att allt inte behöver vara perfekt jämt, för att de skall våga pröva
olika musikaliska uttryck. Det finns också en trygghet i att känna att man klarar
av att musicera och att det är möjligt att kunna uttrycka sig musikaliskt.
I det här fallet var det så svåra grejer, så att en del grupper måste få jobba
med det en stund. Men dom ska vara någorlunda stolta och trygga när dom
spelar upp det för kompisarna. (Alm, 60)

Under repetitionerna inför redovisningar och uppträdanden talar alla lärare om
betydelsen av att känna sig trygg. Det blir också ett av motiven för att repetera
koncentrerat till dess att alla medlemmar i gruppen behärskar sina stämmor.
Känslan av trygghet avser inte bara de enskilda medlemmarna utan gruppen som
helhet och stämningen eller atmosfären i den. Lärare och elever skall vara trygga
tillsammans.

Frihet som fritid
Spelandet upplevs av flera elever som roligt därför att det ger tid för dem att
vara tillsammans. De kan sitta tillsammans och prata med varandra, skratta och
umgås. Aktiviteterna i genomförandet av uppgiften att spela en låt kan blandas
med social samvaro som liknar korridorens, uppehållsrummets eller fritidens.
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Självständigheten i arbetet värderas av alla elever i studien som något positivt.
Några elever ger dock vid utvärderingarna av projekten uttryck för en önskan om
att få handledning oftare i sitt arbete. Lärarens tillgänglighet är viktig. Det märks
också under observationerna. Eleverna blir ibland irriterade över att läraren är
upptagen i någon annan grupp och inte kan hjälpa dem när de önskar.
I ensemblespelandet såväl som i kompositionsprojekten upplever flera elever
friheten som positiv. Det kan vara frihet från den övervakning eller de krav på
beteende som kan finnas i andra delar av undervisningen eller i andra ämnen.
Med frihet menas här något som liknar fritidens samvaro. Långa stunder, ibland
större delen av en lektion är läraren frånvarande. Lärarna kommer om eleverna
ber dem göra det, men en stor del av tiden är eleverna hänvisade till sig själva.
Här försiggår vissa perioder ett mer eller mindre koncentrerat eller målinriktat
övande, men också perioder där elever har möjlighet att ta chansen att göra andra
saker. De kan vara av mer privat karaktär som att kolla mobiltelefonen, skicka
SMS, läsa eller skriva mail på datorn, förbereda sig inför andra lektioner,
repetera inför en skrivning eller att samtala med kamrater om olika saker som
både berör skolan och fritiden. Diskussioner om filmer, artister, TV-program,
nyhetshändelser, sporthändelser, mode, saker som händer på skolan, vad andra
kamrater, föräldrar och lärare gör eller säger är samtalsämnen som eleverna i
studien nämner. Grupper av elever kan till exempel visa dansstilar för varandra
eller sparkar och slag från kampsporter. Detta försiggår ofta integrerat med de
mer skolmässiga eller musikaliska aktiviteterna. Några kan sitta och öva
stämmor eller skriva en text, medan andra håller på med sådant som inte direkt
hör till musiklektionen. Det finns möjligheter att gå ut från rummet om man
tröttnar eller måste göra något annat utan att be om lov. Friheten tillåter
rörelsemönster och placeringar i rummet som vid andra lektioner ofta är mer
reglerade. Språket är också mer ohämmat än under de mer lärarstyrda
lektionerna vad gäller till exempel svordomar, könsord och glåpord.
Lärarens skapande kreativitet som ett ”vi”
Musikskapande uttrycks av lärarna som en gruppaktivitet. I den räknar de också
in sig själva. ”Vi skapar musik tillsammans” (Carlén, 10) kan sägas vara ett
sammanfattande uttryck för en position där ”vi” ofta också inkluderar läraren,
som på olika sätt förbereder, sätter igång, organiserar och stödjer verksamheten.
Läraren uppfattar sig som delaktig i klassens eller gruppens arbete och
gemenskap. Tillsammans med eleverna förbereder läraren konserter och
redovisningar, och deltar ibland som musiker (Alm, Bok, Carlén, Dahlén).
Dahlén uttrycker det så att ”Vi har skrivit egna musikaler … barnen och jag”
(Dahlén, 27).
Upprepningen av orden tillsammans eller gruppen är typisk i talet om skapandet.
Endast vid ett tillfälle på Bachskolan har någon elev arbetat ensam med att göra
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egen musik och spela in resultatet av arbetet. Att eleverna ibland sinsemellan
fördelar uppgifter mellan sig och att någon individuell elev svarar för skapandet
av ett riff eller en text nämns ibland. Organisationen av skapandet utgår dock
huvudsakligen från mindre grupper i klassen och ses som en kollektiv aktivitet.
Även elever som på fritiden ensamma gör egen musik, ofta med hjälp av dator
eller de som skriver egen musik och egna texter, förs i skolan in i de
musikskapande grupperna. Där kan det material de producerat vara utgångspunkt
för gruppens skapande, där det omvandlas och utvecklas.

5.2.2 Elever om skapande som komponerande
De låtar elever helst vill arbeta med är sådana som hör ihop med de musikstilar
eller genrer de själva lyssnar på. Även om flera av dem säger sig ha en bred
musiksmak och lyssnar på många olika sorters musik, är det ändå någon eller
några speciella genrer som de nämner som mer betydelsefulla. Några säger att de
inte vill göra egna låtar men gärna spela, och några menar att de hellre uttrycker
sig genom att skiva dikter eller andra texter.
De som redan gör egna låtar gör ofta detta i en speciell genre som de har som
förebild eller ideal att sträva mot. Barbara gör låtar som anknyter till det hon
kallar undergroundrap, soul och rythm & blues (B5). Berit och Bettina i B2 utgår
från de stilar de lyssnar mest på och själva spelar. ”Man skriver ju sån musik
som man vill .. alltså lyssnar på”, menar de (B2, 44). Börje i gruppen gör
technomusik på sin dator hemma, en stil som han är bekant med och vars sound
han uppskattar.
Eleverna nämner i intervjuerna enskilda kompositörer som ideal, ofta artister och
kompositörer som hör hemma i de stilar de själva lyssnar mycket på, men också
namn som går utanför de gränserna. Det är då speciella egenskaper i låtarna eller
hos kompositören de uppskattar. Berit i grupp B2 föredrar att lyssna på och spela
punk och proggmusik. På frågan om det finns någon grupp eller artist hon skulle
vilja spelade in de låtar hon gör nämner hon John Lennon. Hon motiverar valet
med hans skicklighet som kompositör och musiker.
Berit: Kan man få välja en död person? (skratt)
I: (skratt) Ja
Berit: Ja OK Ja John Lennon. John Lennon. Han är så fruktansvärt bra ..
fruktansvärt bra.
I: Varför skulle du välja honom förutom att han är bra då?
Berit: Förutom att han är bra så är han en bra kompositör och han är en bra
sångare och han har en känsla att förmedla genom alla sånger, inte bara
sina egna. Därför. Det är väldigt .. Jag tycker att det är få artister som har
nåt att förmedla, inte bara text utan också känsla, utan det är bara typ
svänga omkring med ba .. med inga kläder och typ ..
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I: Mm
Berit: Och det är ingen känsla utan det är kroppsspråk. (B2, 27)

Några av eleverna har aldrig skrivit texter eller gjort musik i syfte att göra egna
låtar (B1). Men alla i gruppen har fått skriva dikter eller låttexter någon gång i
skolan under språklektionerna. Att i skolan offentliggöra texter man skrivit kan
vara känsligt. Flera av eleverna menar att när man skriver en text eller gör musik
visar man något av sitt innersta. Det kan vara tankar, känslor, erfarenheter eller
kunskaper som egentligen är privata.
Bettina: för det kommer jag ihåg från det att jag skrev min text på
engelskan att .. Jag ville inte läsa upp den inför min klass för att det kändes
som att just då var jag inte redo för att läsa upp nånting som jag hade lagt
ner .. alltså .. det var liksom min sak .. och det kändes jobbigt att läsa upp
det inför klassen alltså när det var sån .. alltså vi hade lagt upp det som en
tävling. Den som fick mest röster vinner. Och det kändes som det inte var
gjort för den grejen. Det blir inte samma sak som att man skriver en låt för
att läsa upp inför kompisar eller sätta musik på själv eller nåt sånt där. (B1,
10 – 11)

De övriga i gruppen menar att det är svårt att göra texter och att det man skulle
vilja säga i en text ofta stannar på tankestadiet, även om det finns värden i det.
Sångtexter, menar de, är ett effektivt sätt att förmedla budskap till flera
människor.
Boel: men man borde kanske göra det
Bonnie Ja egentligen så att .. men det finns ju mycket i huvet som man
liksom vill förmedla till folk, men det är bara det att
Bettina: Vi stannar där (skratt)
Bonnie: (ohörbart) svårt verkligen
I: Men varför borde man skriva låtar då?
Bettina: För att meddela saker. Folk lyssnar väldigt mycket på musik
nuförtiden. Så att då är det ju lättare att säga sånt än att vara .. till exempel
politiker .. och - Så här tycker jag! för det är ingen som lyssnar på
politiker längre (skratt). Nu är det så himla populärt att hålla med vad folk
tycker i texter och såna saker, så att det är mycket lättare att förmedla ett
budskap genom musik. (B1, 9)

Några av eleverna säger att de har gjort musik tidigare som exempelvis Carin i
C2, Bettina i B2, Brage och Brodde i grupp B7, Berit i B2, Barbara i B5 och
Dalia i D1. Samtliga av dem avfärdar resultaten på olika sätt, Bibbi (B8) med
orden ”det sög, man skäms ju.” (B8, 13). Bitte i samma grupp menar att
resultatet var dåligt för att hon var så liten då (hon gick i årskurs sex) och att det
bara var på skoj. Bettina menar att låtarna hon gjort tidigare var smörlåtar som
hon inte ville visa någon. Flera elever nämner att det är känsligt att prata om låtar
man gjort.
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Birgit: Det är väl personligt
Bibbi: Ja .. man vet inte vad dom andra ska tycka. (B2, 15)

Eleverna är kritiska till de låtar de gjort när de var yngre, framför allt vad gäller
texterna. Dessa handlade som exempel om ”min bästa vän” (Berit, B2, 51),
”hästar som hoppar omkring i en hage” och ”korvar ” (Birgit, B8, 14). Texterna
avslöjar tankar som de hade tidigare och som de inte riktigt står för idag eller i
varje fall inte vill visa för att det känns pinsamt och kanske barnsligt.
Nä, det var bara jag och E och så brukade vi typ ...dansa omkring och göra
olika danser till det där, vi gjorde en låt som Änglar i vår stad, jag minns vi
var på nåt .. typ möte med klasskompisar från fyran och dom bara: –
Kommer du ihåg Änglar i vår stad och jag bara typ
– Shit! Kommer ni ihåg den! Det var jättehemskt. Du får inte tro att jag
skriver så fortfarande! (Berit, B2, 9)

Flera elever uppger att texter kan vara mer känsliga att visa upp under
produktionsfasen än under spelandet. De visar gärna förslag och idéer när de
övar och hur de tänker musikaliskt, men flera av dem vill gärna gömma
textförslag och det som ratas i processen. Också den färdiga texten verkar lättare
att ställa sig tveksam eller urskuldande till än den färdiga musiken. Möjligen
upplevs texterna som lättare att tolka eller förstå för utomstående. Det kanske
krävs mer mod att uttrycka något som är mer bestående än snabbt utklingande
toner. Möjligen upplevs texten tydligare avslöja mer om upphovsmannens
intentioner. Texterna som skrivs av eleverna beskrivs dels som meningsfulla
uttryck för tankar, intressen eller känslor, dels som skämt eller inte allvarligt
menade. Eleverna kan i det senare fallet göra ironiska eller mer skämtsamma
texter och pastischer. I några av texterna som inte är avsedda att direkt förstås,
göms också betydelser och avsikter i underförstådda meningar eller metaforer.
Elevernas intresse av texter kan också ha en viss betydelse. Det verkar som om
de elever som upplever text som en viktig del av en sång själva vill göra mer
allvarligt syftande texter, medan elever som inte lyssnar i första hand till texterna
själva inte är så intresserade av att skapa egna.
Bruno: Alltså jag som inte är inriktad på texten och sånt där personligen ..
och liksom vad sångaren sjunger det har inte jag .. det tänker jag alltid inte
så himla mycket på
Brage: Nä
Bruno: Men man tänker ju på det men man tänker ju att låten är bara för
att det är en bra melodi, att det är bra ackordbakgrund och det är snygga
stämmor och sånt där
Brynolf: In Flames
Bruno: Ja In Flames. Där är sångaren, alltså han sjunger bara. Han bara
vrålar ungefär, men det är jättebra melodi och gitarrer. Melodin på sången
är ju ingenting men melodin på gitarrerna är ju jättebra. (B7, 19)
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Barbara i B5 däremot värderar artister och låtar bland annat efter om texterna
upplevs som viktiga eller värdefulla och försöker också själv skriva sådana.
Aisha och Aimo i A1, försöker skriva sina texter som speglar känsloupplevelser
de själva får när de lyssnar på andras musik och texter.
Förmodligen kan textinnehåll och form också ha att göra med skolkontexten.
Skrivandet kan ses mer som en uppgift som skall utföras och utformas med tanke
på relationer mellan eleverna i grupperna.

5.2.3 Estetiska preferenser och värdeval
Lärarna Alm, Asp, Bok, Björk uppger att de på sin skola eller i sin undervisning
har en klar inriktning mot pop, rock eller afro-amerikansk musik. Repertoaren
väljs ofta i samråd med eleverna och hämtas vanligen från traditionella visor
eller sånger och från låtar som de flesta elever redan känner till från
populärmusiken. Men även andra lärare använder ofta populärmusik i sin
undervisning, framför allt när det gäller klassrumsmusicerande. Det kan till
exempel vara visor, ballader, musikalsånger, äldre pop- och rockmusik eller
schlagers. Ofta är det eleverna som kommer med förslag på vilka sånger de vill
sjunga eller spela. När eleverna får välja hämtas repertoaren ofta från sådana
stilar (Carlén, Cypress, Ceder och Dahlén). Lärarna från Clementi- och
Debussyskolorna redovisar generellt en något bredare stilinriktning än de tydliga
pop- och rockideal som uppges forma undervisningen på Albinoni och Bach.
Den klassiska musiken, jazzen och folkmusiken verkar ges större utrymme där
vad gäller musikorientering och lyssnande. I de moment där eleverna själva
skapar musik är dock den musikaliska grunden populärmusik i form av rock och
visa. Ett tydligt undantag från detta utgörs av det ljudskapande i den kreativa
musikundervisningens anda som ingår i undervisningen på Debussy. Övriga
lärare nämner att de någon gång använder sig av ett sådant innehåll, men inte
som ett led i en övervägd progression, utan som mer tillfälliga inslag i
undervisningen.
Under ensemblespelet används på alla skolorna i huvudsak musik hämtad från
olika former av populärmusik. Instrumentuppsättningen är akustiska gitarrer och
rockbandets traditionella instrument med tillägg för olika klaviaturer, och
eleverna förväntas kunna delta i spel på samtliga instrument. I några klasser är
fler elever vana från tidigare skolår vid spel på instrument. Det gäller främst i de
så kallade musikklasserna (Albinoni, Bach) där eleverna kommit in efter ett
antagningsprov i sång, spel och musikteori.
Några lärare uppger också att de väljer bort repertoar som de finner svår att göra
rättvisa åt när de ackompanjerar. De kan också avstå från sådan musik som de
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menar att de vet för lite om för att kunna handleda så att resultatet blir bra. Det är
en av anledningarna till att stilar som techno och rap ofta väljs bort. Lärarnas
egna tekniska färdigheter på instrumenten har förmodligen också viss betydelse,
kanske främst vad gäller datoranvändning och digitala ljudbearbetningar i
exempelvis techno- och rapmusik. Funk eller reggae är också stilar som några
av lärarna menar är svåra för eleverna att spela rytmiskt så att det låter bra.
Värderingar av skilda genrer spelar antagligen en viss roll vad gäller det som
väljs bort eller ges mindre utrymme, även om alla lärare försöker tillgodose
elevernas val av låtar och vid handledningen hjälper dem att med råd om hur de
kan spela.
Ja, och ofta har ju dom andra intressen och jag försöker kanske tillgodose
sånt och spelar lite Iron Maiden och Black Sabbath ibland fast jag inte
tycker det är jättekul och så. (Ceder, 21)

Även de andra lärarna uttrycker på liknande sätt att deras egna musikpreferenser
ibland får stå tillbaka. Både spelet och skapandet utgår från relativt ny
populärmusik eller som en av lärarna säger, ”det handlar mycket om deras
musik, där vi är nu” (Alm, 79). Låtar som eleverna känner till eller som ligger
högt placerade på olika försäljningslistor och som spelas ofta på radio och TV,
hör till de låtar eleverna vill spela. Samtliga lärare påminner sina elever om
återhållsamhet med svordomar och andra uttryck som kan vara stötande när
eleverna skriver egna texter. Alm och Bok avråder ibland elever från att spela
vissa låtar när de menar att textinnehållet inte passar i skolan. De ber dem också
ändra i texterna om de är deras egna och innehållet olämpligt. Dahlén menar att
mycket av den musik som eleverna lyssnar på under sin fritid inte nödvändigtvis
behöver användas i skolan. Framför allt är det de yngre barnens repertoar hon
engagerar sig för och hon försöker finna ett urval som skall passa deras ålder.
Det innebär också för de äldre eleverna att uttrycken i de låtar eleverna gör och
sätter text till skall hållas inom vissa accepterade ramar.
Värdemässigt och med stöd i tolkningar av läroplanen och skolans lokala
styrdokument väljs låtar ibland även bort på grund av sitt textinnehåll. Det kan
gälla texter som till exempel betraktas som rasistiska, nazistiska,
kvinnoförnedrande eller som innehåller ord som kan vara kränkande och
stötande. Att en artist har en image som inte accepteras av läraren kan vara ett
skäl att avstå från att inkludera sånger gjorda av artisten ifråga. Dahlén är
tydligast av de deltagande lärarna här.
Jag tycker inte att dom passar i skolan alltid. Det måste man ju säga till
dem. Så är det ju med deras låtar som dom lyssnar på. Vad står de här
grupperna för? Det accepterar inte jag att ha i skolan. Det får dom lyssna på
hemma. Textinnehållet och sen så själva gruppen. (Dahlén, 22)
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Ibland är lärarens omedvetenhet om de värderingar artisterna förknippas med
eller om texternas innehåll, avgörande för att en låt accepteras. Också en
tidsfaktor sägs spela in. Läraren hinner inte sätta sig in i alla genrer. De
prioriterar ibland musiken i sig och ibland elevernas musikaliska val före texten.
Då är det elevens val eller lärarens bedömning av om låten är bra eller möjlig för
eleverna att klara av att spela, som blir styrande för repertoaren.
Ur den enhet som text – musik utgör i originalet prioriteras musiken ibland före
texten, som behandlas som något mindre väsentligt i det fria ensemblespelet.
Spelandet isoleras på så sätt från relationen text – musik. I repertoarlistorna från
de mer offentliga konserter som har arrangerats på skolorna inkluderas dock låtar
från grupper som till exempel Linkin Park, Metallica, Clash, Mega Death,
Nirvana, Public Enemy, Ebba Grön, Ozzy Ossbourne, LL Cool J, Black Sabbath,
Iron Maiden, och Village People. Exemplen representerar artister och grupper
som på olika sätt nämnts av lärare under intervjuerna och samtalen som
tveksamma när det gäller repertoarval för ensemblespel i klassrummet. Skälen till
detta anges vara olika artisters negativa image, textinnehållet i vissa av deras
låtar eller att en viss musikstil inger negativa associationer. Liknande reflektioner
kring låtar och artister inom den generellt accepterade och bredare mittfåran av
olika stilar, finns inte i mitt material, även om också dessa förmedlar olika
budskap om etnicitet, kön, ideologi och etik.
Det som prioriteras är pedagogiska hänsyn i form av musikaliska, estetiska,
etiska och moraliska värderingar, elevernas önskan att spela en låt och lärarens
överväganden om deras möjligheter att lyckas. Musiken i sig och elevernas
preferenser sätts av lärarna ofta före musikens textliga innehåll och andra värden,
även om lärarna försöker undvika mer flagranta övertramp mot skolans
övergripande mål.
Riktiga instrument och live
Att spela på ”riktiga” instrument musik som är gjord för att spelas, och inte bara
är beroende av ”teknik”, är uttryck som kanske visar att rap och techno inte har
högsta prioritet i lärares val av musik i klassrummet (Alm, 42). Ett
sammanfattande intryck av samtliga lärares beskrivningar av spelandets och
skapandets stilmässiga inriktning, ges av Bok: ”Man kan förmodligen inte ha det
här jobbet med nån sorts självkänsla om man utgår från att allt intressant hände
fram till 1982” (Bok, 30). Stilarna används, men att göra dem rättvisa uppges av
flera lärare som svårt. Dahlén beskriver närmare med rap som exempel:
Då gör jag ett sånt där enkelt hip-hop komp: du-du tju-du du-du-ta-ka, du
du takataka takstaka Det funkar ju bra! Det lyfter. Sen får dom lägga lite.
Ja, jag tycker att det har gått bra. Fast det är lite svårt att veta vad som blir
det snygga svänget. Det är svårt, tycker jag. Det skulle jag själv vilja bli
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bättre på. Att kunna hitta i deras låtar det där som är karaktären för låten.
(Dahlén, 18)

Techno, house och rap är exempel på stilar som inte så lätt låter sig spelas live
med den vanliga klassuppsättningens instrument. Gemensamt för dem är att
digitalteknik och samplingar av ljud används som ljudredskap. Flera av lärarna
uppger att de inte känner sig lika säkra med de instrumenten som med de mer
traditionella. Det är också här de eftersöker fortbildning för att få hjälp med ny
teknik och nya musikstilar. Även om det finns många likheter mellan dessa stilar
och annan modern populärmusik med avseende på utrustning för inspelningar
och uppträdanden är produktionsteknikerna olika. Delar av musiken behöver inte
framföras live på scenen vid en konsert. Här spelar möjligen också lärarens egen
värdering av en musikstil viss roll. Kompositionstekniken bygger på att klippa
och klistra, det vill säga att sammanfoga musikaliska delar vid dator eller
mixerbord. Den färdiga musiken uppges vara ”bara teknik” (Alm, 45). Bok
menar att eleverna inte behöver förstå vad de gör för att arbeta med sådan teknik.
Bok: Och där är ju den här moderna tekniken,.. ja hur löjlig den än kan
vara ..Om man tänker dom här eJay-programmen som är jättepopulära ute
.. som ju .. det låter ju så fantastiskt bra även fast du inte vet ett smack vad
du sysslar med va. Du kan ju bara plocka in ett antal pusselbitar och slänga
ut dom och det låter snyggt men det är …
I: Men då har du underlag direkt
Bok: Visst .. Men … [axelryckning]. (Bok, 10 )

House- och technolåtar samt raplåtar kan av pedagogiska skäl vara tveksamma
och avvisas på grund av kompositions- eller produktionstekniken. Här finns en
åtskillnad mellan lärares uppfattningar av bra musik och vissa elevers
preferenser. Önskemålen som vissa elever har om att arbeta med sådan musik
skulle flera av lärarna vilja uppfylla på något sätt i klassrummet.
Idén att musik bör spelas live i klassrummet på vanliga orkesterinstrument,
exempelvis gitarr, trummor och bas, och även elektroniska klaviaturer och andra
digitala instrument, omfattas av alla lärarna i min undersökning. Några lärare
öppnar för musik framförd med andra instrument i skolan, medan de flesta ser
sådan musik, exempelvis musik som görs med hjälp av datorer, som något som
görs under elevernas fritid. Bachskolan har scratch- och mixerbord samt
samlingar med eJay-skivor för rap och techno som eleverna får använda. Dessa
verktyg finns tillgängliga för de elever som är intresserade, men ingår inte som
redskap för musikskapande för alla elever i klassen.
Vissa musikstilar väljs också bort på grund av att musiken, enligt läraren, saknar
musikaliska kvaliteter i klang, melodik eller harmonik. Musikaliska kvaliteter
har låtar med jazz- eller symfoniska inslag, västkustrock, eller artister med mer
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konstnärliga och seriösa ambitioner inom populärmusiken. Exempel på sådana
artister och grupper är Peter Gabriel, Steeley Dan, Toto, Frank Zappa och Sting
och viss jazzmusik (Alm, Bok, Ceder, Dahlén). Ofta får elever i de så kallade
musikklasserna och duktiga instrumentalister arbeta med de stilarna i syfte att
lära sig mer musik och utveckla sin instrumentalteknik. En uttalad avsikt med
det är att hjälpa dessa elever in på något musikgymnasium eller förbereda dem
för andra estetiska linjer i gymnasieskolan (Alm, Carlén). Cypress menar
exempelvis att ”precis som man har NO, så fastnar vissa för det och blir ..
kemister, så kanske man skall lägga en grund här för att få duktiga musiklärare
och musikanter” (Cypress, 48). Stilarna och de speciella övningarna ses av
lärarna som positiva utmaningar för de elever som betraktas som duktiga sångare
och instrumentalister. Sådana val av repertoar kan betraktas som ett led i en form
av studie- eller yrkesförberedande undervisning. Valet av musik och speciella
övningar för vissa elever innebär samtidigt en anpassning till de krav som ställs
för inträde till högre utbildningar.

5.2.4 Hänsyn till elevers smak och val
Det verkar som om det är viktigt för lärarna att ta hänsyn till elevernas
förväntningar på de egna prestationerna. Musiken skall när den presenteras av
eleverna leva upp till, eller i alla fall närma sig, både lärares och elevers
idealföreställningar om hur den skall låta. Det är viktigt att eleverna lyckas med
detta för att de skall kunna känna självförtroende och för att nästa gång våga
mer. Låtar kan väljas bort för att lärarna bedömer att eleverna inte kommer att
klara av spela låten, eller för att det inte går att närma sig originalet på ett för
eleverna acceptabelt sätt.
Skälet till att acceptera låtar grundar sig också på det faktum att eleverna känner
till dem och tycker om dem, och att de därför också kommer att tycka att det är
roligt att spela dem. Kännedom om hur en sång låter ger ramar för det
musikaliska uttrycket och skapar trygghet hos eleverna. Elevernas egna val antas
då motivera dem att arbeta mer med spelandet eller sjungandet (Alm, Alfén,
Bok, Carlén, Dahlén). Det roliga och bra behöver inte alltid innebära den
dagsaktuella eller något äldre populärmusiken, men ofta relateras de epiteten till
musik som redan är känd och uppskattad av grupper av elever.
Oftast så vill dom ju göra det som dom har hört, för att det är det som är det
roliga, tycker dom. Men definitivt kan man ju lyssna på vad dom vill
sjunga för låtar. Dom vill oftast sjunga sånt dom känner igen. Dom tycker
inte det är lika roligt att sjunga låtar som dom aldrig har hört.
– Varför får vi inte sjunga såna där låtar som vi känner igen? (Alfén, 28:
24)
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Valet blir också beroende av huruvida läraren kan ackompanjera en sång så att
det låter bra när klassen skall sjunga. Lärarens uppfattningar om sina egna
möjligheter att instruera ensemblespel så att det blir stiltroget har också en viss
betydelse. Lärarens intresse och kunskaper inom vissa stilar kan också styra
valet, liksom lärarens krav på variationsrikedom i repertoaren. ”Om det blir för
roligt då blir det ju löjligt. Jag kan ju inte bara ha kärleksballader” (Dahlén, 21).
Alm och Ask spelade upp och sjöng delar av låtar föreslagna av eleverna som
repertoar till en konsert. De fick på så sätt eleverna att uppmärksamma att
förslagen huvudsakligen bestod av ballader, varefter de kom med ett nytt förslag
till ett mer musikaliskt varierat program.
Flera av lärarna spelar i orkestrar av olika slag, i några fall i flera orkestrar, och
uppträder regelbundet i olika ensembler med repertoarer som huvudsakligen har
populärmusikalisk eller afroamerikansk inriktning. Några är aktiva körsångare
eller körledare. De besöker jazz-, rock- eller folkmusikfestivaler och konserter på
fritiden eller spelar själva vid sådana evenemang. Trots detta upplever flera av
dem att det är svårt att musikaliskt täcka in alla de stilar som är populära bland
eleverna idag.
Några av lärarna lär känna den aktuella musikrepertoaren genom det egna
spelandet i olika orkestrar. En annan källa som nämns är exempelvis TVkanalerna MTV:s och ZTV:s videor samt radions kanal 4 och Radio NRJ. Några
av lärarna uppger att en källa till kunskaper om ny musik är deras egna barns och
deras vänners musiklyssnande. Ytterligare en annan viktig källa för samtliga
lärare är de samtal som lärarna har med eleverna om olika artister och låtar.
Eleverna bidrar till att ge dem uppslag till en möjlig repertoar i undervisningen.
Det gäller för samtliga lärare att, som Alm säger, vara nyfiken på vad som sker
och lära av eleverna.

Lärarens motiv för repertoaren
Elevernas val av låtar avgörs slutligen av läraren. Motiven för att utesluta låtar
kan vara pedagogiska, organisatoriska och beroende av förutsättningarna som
finns i klassrummet. De kan även vara värdegrundade orsakade av lärarens
värdering av elevernas förväntningar. Ett pedagogiskt motiv är, som tidigare
sagts, att låtarna bedöms som för svåra för eleverna att göra. Om vokalstämman
har för stort omfång, är tekniskt avancerad eller om det är för många svåra
ackord eller för snabba ackordbyten i låten kan den diskvalificeras. Bedömningar
av elevernas förkunskaper avgör ibland repertoarvalet. Förutsättningarna i
klassrummet kan också utesluta låtar. Som vi sett väljer några lärare bort rapoch technolåtar. Lärarens antaganden om elevernas förväntningar på att musiken
skall låta likt originalet är också ett underlag för om något är möjligt att göra i
klassrummet. Om resultatet av spelandet inte närmar sig förlagan kan det leda till
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besvikelser. De föreställningar lärarna har om att lektionen eller lektionsserien
skall fungera och målet att eleverna skall bli nöjda med arbetet, nämns också av
lärarna.
Inför större konserter och andra evenemang görs programsättning, val av
eventuell konferencier, urval av elevgrupper och spelordningar ofta upp i samråd
med eleverna. Lärarna fattar dock de slutliga avgörandena själva eller
tillsammans med sina kollegor. Urvalskriterier kan vara möjligheterna att få en
spelordning som inte kräver alltför många instrument- och mikrofonbyten. Det
finns också en strävan efter att minimera antalet nya ljud- och effektsättningar
vid mixerbordet när grupperna avlöser varandra. Publikfriande nummer eller
grupper som presenterar något med högre musikalisk kvalitet eller som skiljer
sig markant på andra sätt, styr också spelordningen. Det finns också en strävan
efter omväxling mellan mer och mindre akustiska grupper och variation mellan
långsamma och snabba låtar som påverkar programsättningen. Samtliga lärare i
min klassrumsstudie vill också undvika att i samband med att fastställa ett
konsertprogram utesluta några elever som gärna vill delta. De vill bereda så
många elever som möjligt plats på scenen. Repertoarlistorna från de konserter
och redovisningar jag följde består nästan uteslutande av populärmusik från 60talet fram till idag.

Elevernas förebilder enligt lärarna
Idag har elever många olika erfarenheter av populärmusik i olika former. Några
lärare menar att detta för med sig att eleverna kan mer om musikteori än tidigare
och att lyssnandet också utvecklar deras gehör.
Alltså det, jag tycker att gehörsmässigt är dom bättre. Jag tror att dom
lyssnar mer, att dom lyssnar mer på musik än vad vi gjorde för att det går
som dygnet runt. Och sen, tycker jag det märks speciellt på dom här hiphopparna som aldrig har sett en notbild i hela sitt liv. Men dom kan tala om
för mig att det ska va en punkterad sextondel i bastrumman på det stället.
Alltså, dom säger det inte så, men dom kan sjunga bastrumman för mig och
visa exakt att – Nä den där bastrumman ligger inte rätt. Det ska vara DaDoong [härmar trumljud] i stället. Ja, dom har ju inte språket, men dom vet
hur dom vill ha det och hur det saka låta. (Bok, 8)

Många av de elever som lär sig att sjunga eller spela instrument, vill pröva att ta
ut låtar och försöka göra solon eller sjunga som sina förebilder. Lärarna
bedömer flera av de elever som spelar i grupper på sin fritid som duktiga
instrumentalister. De menar att standarden bland dem som är duktiga generellt
är högre idag än för tio eller tjugu år sedan (Alm, Bok, Carlén, Dahlén).
Jag tycker faktiskt att det märks att det man lyssnar på det går in. Därför att
till exempel så är ju musik mycket vanligare idag än vad den var för .. 15 år
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sedan och det är inte svårt för dom att göra dom där wailarna. Medan för
någon som är 15 år äldre, 20 år äldre än dom är, är det jättesvårt att sjunga
så där. Det är tekniskt svårt och det kan ju inte vara så att deras stämband
och deras muskler har lättare för att göra dom här grejerna, utan det är för att
dom har sjungit till skivor, att dom har tagit in det här språket. Därför kan
dom göra det. Dom sjunger ju till skivor och så. Jag tror att det är jättebra
lärare. Jag skulle vilja uppmuntra alla till att göra, och även mig själv, att
lyssna och liksom härma. Jag tror inte att härma är en mot .. alltså nånting
som går emot att skapa eget […] Man får idéer och man får tonspråket om
man härmar. Jag tror absolut att man skall härma. Man lär sig tekniska
grejer av att härma. (Alfén, 31-32)

Olika media är viktiga för elevernas förhållande till populärmusiken. Kanalerna
VH-1 och MTV nämns av flera lärare som betydelsefulla för elevernas
kunskaper om olika musikstilar och artister, liksom radiokanalerna NRJ och P4.
Också det föräldrarna lyssnar på hemma kan ha betydelse för vilken musik
eleverna föredrar, menar några av lärarna. Musiken blir för några av eleverna en
del av deras identitet. De upplevelser eleverna får av viss musik och av vissa
artister gör att de själva vill och vågar pröva att göra en låt (Alm, 56). Lärarna
menar samstämmigt att elevernas intresse för musik utanför skolan gör att de lär
sig mycket om den som går att använda och bygga vidare på i skolan.
Också rörelser, kroppsuttryck och dans påverkas av förebilderna från media. Det
försöker Ask arbeta med som grund, som något eleverna kan utgå från när de
skapar egna rörelser. Syftet här är att bryta mot att göra exakt som förebilderna
och i stället hitta på något eget. Han menar att eleverna ofta låser sig själva i
föreställningen att de måste göra precis som i förlagan (Ask, 36).
De musikaliska förebilderna är ofta olika grupper med rockens
standarduppsättning: trummor, elbas, elgitarrer och olika klaviaturinstrument. På
många inspelningar med sådana grupper är besättningen utökad med blås- eller
stråksektioner, körer och extra slagverksinstrument förutom trumset. Det innebär
att arrangemangen reduceras i klassrumsmusicerandet eller att stråkar, körer och
blås instrumenteras för klaviaturer. Det gör det lättare att organisera en klass i
grupper med de i klassrummen vanligen förekommande instrumenten gitarr,
trummor bas och olika klaviaturinstrument.
Ensemblemusicerandet i sig kan alltså ses som en skapande aktivitet i kraft av att
musik tolkas och spelas och på så sätt produceras. Det innehåller i en
idealsituation flera moment av eget musikaliskt skapande i form av olika
estetiska val angående vilken låt som skall spelas, hur musiken skall låta, vilken
form den skall ha och hur framförandet skall göras. Ensemblemusicerandet kan
också ses som en förberedelse för eget mer personligt, självständigt
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musikskapande, vilket då anses
erfarenheter av sammusicerande.

förutsätta

instrumentalkunskaper

och

Under repetitionerna och inför konserterna används av både lärare och elever
terminologi och uttryck hämtade från det moderna (populärmusikaliska?)
konsertväsendet och skivindustrin som till exempel proudly presents, releaseparty, on tour och rådda (ställa i ordning scen och utrustning inför ett
framträdande). Ord som back-stage eller sidoscen kan avse ett grupprum intill
musiksalen. Tekniska uttryck som PA, back-foldhögtalare, medhörning, loopa,
sound-check, pads, sing-back och play-back blandas med musikaliska uttryck
som ös, gung, tryck, tight, groove, drive, känsla, soul och feeling.
Musikteoretiska termer hämtade från populärmusiken som till exempel outro,
bridge, intro, break och fade, används i undervisnings och
handledningssituationer. Nyare musikaliska, mer gengrebestämda begrepp som
wailing, waila, rhyme, beats, MC, crew, förekommer i lärares och vissa elevers
tal under arbetet. Ensemblemusicerandet ger med de valen av begrepp eleverna
en orientering om termer som är hämtade från mer professionella sammanhang.
Dessa begrepp visar på närheten till verksamheter som uppskattas av och
intresserar många elever. Repetitionerna kan kanske framstå som mer ”på
riktigt” än som delar av en utbildning.

Val av låtar
I vissa situationer kan det vara enklare att läraren själv väljer sitt
lektionsmaterial. Det är då möjligt att använda sådant som redan finns färdigt
och som är utprövat av läraren. På samtliga skolor finns samlingar med underlag
för ensemblelektionerna som eleverna kan titta i och välja låtar från.
Samlingarna bygger på låtar som läraren har använt tidigare i sin undervisning
och som har fungerat i olika sammanhang. I exemplet nedan utgår lärarna när de
oväntat måste sätta samman ett program för en konsert från elevernas förslag på
vad de vill spela. De gör utifrån det ett urval av låtar från samlingarna som
eleverna sedan får välja ifrån.
I det här fallet så var vi lite i panik, vi hade kort om tid, så att vi la upp fem
eller sex låtar och bara spela upp som jag och Ask hade tittat igenom .. i
olika genrer och i och för sig är det här låtar som dom har pratat om redan
och sen fick dom lista sig. – Det här vill jag testa! Det här vill jag testa! Så
att där hade dom ett eget val då. (Alm, 29)

Att elever är aktiva i valet av repertoar är viktigt också ur en tidsaspekt.
Ifrågasättandet av repertoaren minskar, motivationen att arbeta med låten kan
vara större när de själva känner att de är delaktiga i besluten om vad som skall
spelas.

290

Elever kommer på eget initiativ med inspelningar av låtar. De ombeds också
ibland av läraren att ta med särskilda inspelningar av låtar, eller söka rätt på dem
på Internet för att använda dem i klassrummet. Syftet är att lärare och elever ska
få ett underlag för hur en låt kan göras. Dahlén berättar exempelvis att eleverna
får ta med sig egna låtar till en kabaré de gör på skolan, så att hon kan förbereda
arrangemangen och hjälpa dem med spelandet. Möjligheter att med
nätuppkoppling lätt komma över underlag i form av texter, noter eller
ackordanalys samt klingande förlagor, sägs underlätta lärarens arbete. Det ger
också eleverna möjligheter att själva ta fram sitt material.

Repertoarval enligt eleverna
I de tillfälliga grupperingarna i klassrummet samlas elever med olika
musikaliska preferenser. I en grupp (A4) finns exempelvis fem flickor som
”hatar West Life”, ”inte har någon speciell musiksmak”, ”bara Red Hot Chili
Peppers”, heavy metal”, ”gillar typ allt” (A4, 26 – 29). Inom gruppen väljer de
stil och enas om vad de kan göra. Att själv vara delaktig i att göra en låt har ett
värde i sig, och de egna musikaliska preferenserna får stå tillbaka i gruppen.
Ameli: Nej ... men .... Jag sitter ju inte direkt och spyr galla över den och
tycker det är liksom fel stuk på den men .. Jag säger så här att jag älskar
inte våran låt direkt, stuket på den.
Amy: Jag tror att det är lite annorlunda också när man gör det själv också,
när man sitter och är med, än om man bara ska lyssna på det som nån
annan har gjort
Amber: Det är alltid roligare att höra på nåt man själv har gjort. (A4, 30)

Andra grupper har gemensamma preferenser som exempelvis B7 där
medlemmarna var och en nämner namn på hårdrockgrupper som Guns N’
Roses, Metallica, AC/DC.
Under lektionerna i ensemblespel är repertoarvalet från början styrt av lärarna.
När eleverna behärskar de mest elementära grunderna tillåts eleverna i större
utsträckning välja material själva. För eleverna framstår denna valfrihet som
positiv. Men valen är inte helt oproblematiska för eleverna eftersom vissa
musikstilar de skulle vilja spela på olika sätt kan uteslutas av kamrater eller
ibland av lärare. Eleverna säger ändå att möjligheten att påverka innehållet är
något mycket positivt, och några säger att de inser att alla låtar inte är möjliga att
spela. Att det inte finns så mycket heavy metal-låtar att välja mellan på
Bachskolan förklarar flickorna i grupp B1 (33) med att alla under lektionerna
måste kunna vara med och spela. Det går inte för en lärare att anpassa låtarna
bara efter dem som är bäst på att spela. Det måste också finnas låtar för
nybörjarna. Möjligheterna att välja skall dock inte hindra att valen är rättvisa.
Det innebär att de som helst lyssnar på heavy metal får sin vilja igenom ibland,
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de som lyssnar på rap eller vanlig popmusik vid andra tillfällen. Låtar eller
genrer som inte är populära hos flera elever i klassen eller i gruppen kan vara
svåra att vinna gehör för. Ett exempel är sådana som inte har så starkt stöd inom
ungdomskulturerna, som folkvisor eller viss dansbandsmusik och schlagers. Ett
annat exempel ger Berit.
De flesta i min klass är ju hårdrockare. Liksom om jag vill ha en låt med
Little Richard, då: – Oh no! Då är det helt fel. (B2, 53)

Valet av musik upplevs av flera elever inte som fullständigt fritt jämfört med
fritidens spelande. De hänsyn som tas till klassen som grupp begränsar friheten.
Nä alltså, med tanke på att vi i stort sett bara spelar .. alltså att vi får en låt
och så spelar vi den på musiken, så det man gör hemma det känns lite mer ..
personligt, för att då kan man välja mer själv vad man kan göra och om man
vill göra det. För på musiken så brukar vi rösta. Och den som flest vill köra
den spelar vi. Då har man liksom inget val. Då har man .. då får man välja
mellan att sitta vid keyboard eller bas eller nåt sånt där och så gör man det,
men när man är hemma då kan man ju välja vilken låt man vill köra, hur man
vill köra den och om man vill köra den överhuvudtaget. (B2, Bettina, 18)

Även om preferenserna av stilar och instrument är olika accepterar de flesta
eleverna situationen i klassrummet. Vad som bidrar till detta är spelandet i sig,
samvaron och arbetet med kamraterna och att resultatet skall användas på något
sätt i klassen eller skolan. Även att de flesta tycker att det är roligt att göra musik
tillsammans och tilldelas uppgifter som de klarar av och som upplevs som
betydelsefulla för helheten har betydelse. Flera elever berättar att de inte alltid
behöver spela den musik de själva tycker om utan att de kan anpassa sig efter vad
de kommer överens om i gruppen. De gör ändå något eget av materialet. Som en
elev säger efter en konsert: ”vi förändrade allt. (skratt) Det är inget som är kvar”
(A11, 26). ”Vi har alltid gjort om dom [låtar] som vi har kört” (Bettina, B2, 7).
En del låtar väljs bort av eleverna för att artisten eller gruppen som gjort låten
känd, av olika skäl anses som dålig. Artisten kan anses töntig eller se löjlig ut
eller ha ett beteende på scenen eller i videor som inte är accepterat av alla (A1,
B2, C2, D3). Andra låtar väljs bort när eleverna tycker att de verkar för svåra.
Eleverna diskuterar och frågar ibland läraren ifall låtar de tänkt spela kan ha för
många snabba ackordbyten eller svåra rytmer. De kan avfärda låtar för att de har
för mycket stämsång eller ger ett intryck av att vara för svåra. Även låtar som i
original tydligt bygger på mycket teknikmanipulationer som till exempel olika
technolåtar, hamnar i den kategorin.
Eleverna menar att det faktum att läraren är öppen för att låta dem spela olika
musikstilar, bidrar till att lektionerna blir roliga. Det gör också att
musiktimmarna skiljer sig på ett positivt sätt från annan undervisning på skolan.
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Eleverna menar också att valet av låtar görs under eget ansvar. Är låtvalet för
några inte viktigt skall de inte heller lägga sig i valet. Några av eleverna menar
att det ändå blir rättvist på sikt genom att alla röster blir hörda och att alla har
möjlighet att påverka genom förslag och omröstningar.
Det är inte bara val av musikstil och låt som är viktigt utan också att det finns
möjligheter att välja sådant som utvecklar instrumentalkunskaperna. Val av låtar
kan vara grundat på viljan att lära sig spela något instrument bättre eller att lära
sig mer om inspelningsteknik. I valet ligger en önskan om någon form av
utmaning. För Britta i det andra exemplet nedan går hennes önskan om att få så
mycket praktik på trummorna som möjligt före valet av musikgenre.
Bonnie: Men alltså det finns ju mycket skitlåtar här i det där stället dom
har, men det ju mycket som är lättspelat och enkelt så visst det är ju jättebra
att man har dom låtarna, men
Bodil: Men man vill utvecklas också
Bonnie: Man kan ju inte spela samma låt med ett G ett C och ett F ackord
hela tiden, för det blir ju till slut bara tråkigt. (B1, 34)
Britt-Inger: Ja, jag säger en låt som jag vill spela och sen dom bara –
Mmmm. Brigitte har inte hört dom och Britta hon vågar inte säga ifrån. Så
då blir det dom jag vill spela (skratt)
Brigitte: Du vill spela bra låtar. (skratt) Det är bra
Britta: Det spelar ingen roll. Jag bara spelar och ser glad ut. (B6, 12)
Barbara: Datagruppen var det enda där jag fick hålla på med rap. Jag håller
på lära mig tekniken där nu. (B5, 31)

Valet av låtar ägnas lång tid av många grupper. Under en temavecka där eleverna
valt att arbeta med musik, bildas grupper av elever framför de repertoarlistor
läraren har satt upp (Bachskolan). Listorna omfattar låtar som är utskrivna för
ensemblebruk med text, tabulatur för bas och gitarr och ackordanalys.
Diskussioner om de olika låtarnas värde är många gånger intensiv. Vissa låtar
utesluts direkt av en del medlemmar, andra förhandlas det om. Om alla i gruppen
inte känner till låten sjunger de för varandra eller ger referenser till liknande låtar
eller andra låtar som gjorts av ett band eller en artist. Diskussioner om låtarna
förs också mellan medlemmar från olika orkestrar. De kan sjunga texter utantill,
göra dansrörelser från videor, berätta om artisterna och ge uttryck för egna
värderingar om dem och om olika genrer och stilar. De som är inriktade mot
speciella genrer ägnar sig ibland åt name-dropping och citat ur både texter och
melodier eller solon. Mitt material inkluderar i några fall vid sådana
valsituationer expressiva framställningar av olika låtars eller artisters sound,
ibland kompletterade med rörelser som till exempel luftgitarrspel eller
dansrörelser.
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Eleverna studerar eller bläddrar ofta i de musikböcker som finns i skolornas
musiksalar. Som nämnts används även Internet av eleverna för att komma åt
texter och ackordanalys under och till lektionerna. De som spelar hårdrock
använder sig ofta av tabulatur, såväl i skolan som under fritiden. De söker
material som gör att de kan ta ut de melodier de vill lära sig spela. När det gäller
texter är det främst rapparna och de som är intresserade av punk eller hardcore
som söker på Internet (A2; B7, 56; B6, 19: B4, 7; B7, 6; C3). Hårdrocklåtarna
som spelas har oftast tagits fram av eleverna själva, i några fall med hjälp av
läraren. Vissa av låtarna har eleverna själva tagit ut på sitt instrument, andra har
de sökt på Internet. De vill helst finna underlag skrivna i form av tabulatur.
Internet används också som en källa av några elever för att ta reda på mer om de
artister, grupper eller musikgenrer de är intresserade av (A2; B 9, 19; B1:8; B 8;
D2).
Även på de andra skolorna engagerar låtvalet eleverna på liknande sätt. Inför en
temavecka på Clementiskolan lämnade eleverna in förslag på låtar de ville arbeta
med, varefter de fick rösta om vilka låtar som skulle ingå i en mindre konsert.
Samtidigt sattes de olika ensemblerna samman. När några av grupperna ville
byta låtar ägnade de stora delar av de följande lektionerna åt diskussioner om
vilka låtar som de skulle spela. Här var också frågor om instrumentalteknik
intressanta. Vissa låtar gav tillfällen åt goda sångare att få sjunga tillsammans i
stämmor. Andra var möjliga för att det fanns en duktig gitarrist i gruppen som
exempelvis skulle kunna klara av att göra ett bra solo i låten. På en annan skola
ägnades mer än en lektionstimme åt att få fram repertoar och grupper under
förberedelserna inför en konsert.
Grupp- och repertoarval innebär för de enskilda eleverna att de under skolåren
möter en blandning av olika stilar. Bibbi i grupp B8 har under de friare studierna
spelat låtar av Ebba Grön, Håkan Hellström, The Hives och Bob Marley (B8,
32). Medlemmarna i grupp B1 har på olika konserter spelat låtar av Stefan
Andersson, Marie Fredriksson och Eagle Eye Cherry. En del val är strategiska,
till exempel när flera grupper väljer att spela sådant som de framfört vid tidigare
redovisningar.
Ja, Catch the Moon spelade vi förra terminen och den kan vi jätteväl, så att
.. den var liksom ganska självklar i princip. (Bonnie, B1, 6)

Den här gruppen gör något den redan kan relativt väl, och trots att en av
medlemmarna från tidigare gruppindelningar ersatts av en ny, går repetitionen
relativt snabbt. Det gör att de kan framträda med två låtar på konserten de övar
för. When Mermaids Cry röstas bort efter en gemensam överläggning på grund
av att en tidigare inspelningar av den inte blivit bra. Mixningen av Asps röst kom
under konsertinspelningen att bli för stark och när låten senare spelades in på CD
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sjöng hon därför tystare. Vid mixningen lyftes ändå rösten fram av ljudteknikern,
vilket flickorna inte tyckte blev bra. Effekten av att den tyst framsjungna
melodin lyfts fram till förgrunden och blir starkare än instrumenten, upplevs som
att inspelningen inte gjorde rättvisa åt deras intentioner (B1, 7). Istället väljer de
Marie Fredrikssons Tro som andralåt eftersom flera i gruppen tycker om den
eller accepterar den.
En grupp på Albinoniskolan spelar under tre år vid olika konserter utvecklade
eller förändrade versioner av sin egen heavy metal-låt och väljer ur sin egen
repertoar från fritidsorkestern andra låtar som komplement. Ofta får
medlemmarna i gruppen spela med i andra orkestrar och hjälpa till att
ackompanjera skolkören eller folkmusikgruppen. Det gör att de trots sina
återkommande heavy metal-val under ensemblelektionerna och under fritiden
ändå ges möjligheter att vara med i andra stilsammanhang.
Valet av låtar ger, tycks det, elever möjligheter att visa för varandra vad de kan
om de musikstilar de föredrar att lyssna på. De påverkar med musikvalet också
möjligheter att lära sig mer om olika instrumentaltekniker och olika
musikgenrer, och att anpassa svårighetsgraderna efter de förutsättningar eller
ambitionsnivåer de har. Att hamna i en viss grupp kan också ge möjligheter att få
umgås med de kamrater man har intresse av att träffa. För dem som redan spelar
i egna grupper på fritiden blir lektionerna delvis en fortsättning på en påbörjad
verksamhet, där de kan fortsätta repetera de låtar de håller på med. Valet av
grupp och låtar innebär också för en del elever en möjlighet att göra strategiska
val. De kan repetera något de hållit på med tidigare för att kanske göra en bättre
version av det materialet. Det blir också lättare för dem att kunna göra fler än en
låt under en konsert och spara tid under repetitionerna.

5.2.5 Lärarnas roll enligt eleverna
Hjälpen från lärarna uppges vara betydelsefull, särskilt för de elever som inte har
någon större vana att spela instrument. Att kunna välja vilken musik som spelas
under lektionerna är viktigt för många elever. I utvärderingar av temadagar eller
temaveckor nämns den möjligheten som positiv, ofta till skillnad från de vanliga
musiklektionerna. Dessa upplevs som mer styrda på olika sätt, även om flera
elever menar att friheten också där är större än i många andra av skolans ämnen.
Lärarna fungerar som handledare i större utsträckning än under vanliga lektioner
och eleverna upplever att det är lättare att påverka arbetet. Generellt ger eleverna
uttryck för att det är roligare att spela det man själv vill och det hjälper till att
motivera spelandet. Lärare som låter eleverna vara med och påverka vad de vill
göra uppskattas också av eleverna.
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Ja, han sätter igång. Det är inte bara mig han sätter igång. Han frågar ju de
flesta. Vad vill ni hålla på med, la-la-la. Han frågar oss. Dom flesta lärarna i
andra ämnena dom säger att - Nu gör vi det här, jag bryr mig inte om vad du
tycker. Men på musiken frågar dom - Vad vill ni hålla på med och hur ska
vi gå till väga för att få det att funka? […] Det jag gillar med musiklärarna
det är att dom inte .. om typ vi skulle säga att Bok inte gillade hip-hop då ..
alltså han talar inte om för mig att hip-hop är inte bra, utan han försöker, du
vet .. Han sänker som inte en musikstil. Det är bra om man är lärare. Annars
skulle jag ta åt mig om han bara typ -Neää –typ –Vad är det för nåt?
Liksom. (Barbara, B5, 22, 33)

Den genretoleranta läraren, alltså den lärare som accepterar flera musikstilar och
inte ser ner på de elever som tycker om viss musik, uppvärderas, enligt Barbara.
Hon menar att en lärare som inte kritiserar henne för de val hon gör får henne att
vilja anstränga sig och att känna sig accepterad. Lärarens tolerans kan visserligen
vara ytlig, men har betydelse för elevernas känsla av en rättvis behandling.
Jag tror ändå at läraren tycker det är roligare så här också. Som Bok, han
tyckte det var kul att spela Ebba Grönlåten. Kanske han inte tycker det är
lika kul att spela nån annan låt i en annan grupp men han gör det ändå. Jag
tycker det är jätteroligt.(Britt-Inger, B6, 51)

På skolorna finns musiklärare från den kommunala musikskolan eller
kulturskolan, som elever kan vända sig till om de vill ha hjälp med
instrumentalspel i genrer eller på instrument som skolans ordinarie lärare inte
behärskar. På Bachskolan finns i gruppen av musiklärare också en lärare som
kan mycket om musikteknik, vilket uppskattas av de elever som vill hålla på
med rap- och technomusik. Men det finns också lärare som eleverna nämner som
viktiga för att de hjälpt dem att utvecklas inom särskilda musikgenrer, detta trots
att läraren själv inte var så kunnig i genren. Det kan exempelvis vara att läraren
har förmedlat kontakter till folkmusikgrupper, körer, kurser i breakdance eller till
DJ:s och speciella rockföreningar. De elever som spelar uppskattar också att
skolan ger dem möjligheter att använda lokaler och utrustning på fritiden.
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5.2.6 Skolan som musikalisk mötesplats
Skolan fungerar i flera fall som en musikalisk mötesplats där musik diskuteras
och utövas. För några av eleverna erbjuder skolan möjligheter till spelande och
grupprepetitioner. Här finns tillgång till utrustning och lokaler. För dem som just
börjat spela innebär detta en enkel väg att komma igång. Många svårigheter med
att skaffa en replokal och att kanske också tvingas betala för den försvinner.
Fritidsgårdarnas betydelse för orkesterverksamheten på skolan nämns i mitt
intervjumaterial av några lärare. I några fall delas skolans lokaler och utrustning
med fritidsgården och i andra fall ingår fritidsledare i arbetslagen eller har annat
samarbete med musiklärarna (Alm, Bok, Björk, Carlén). Fritidsgårdar har sedan
60-talet upplåtit lokaler för olika gruppers spelande och även erbjudit scener.
Som en konsekvens av de senaste årens ekonomiska nedskärningar har flera av
gårdarna lagts ned eller prioriterar annan verksamhet, så skolan får i dessa
avseenden en kompletterande funktion. De möjligheter till samverkan med
fritidsgårdarna som funnits tidigare har därmed beskurits.
Musikverksamheten på skolorna sägs vara betydelsefulla för gemenskapen på
skolorna. Den används vid festligheter och samlingar och fungerar som en sorts
PR för skolan i offentliga sammanhang. Offentliga framträdanden befrämjar
också kontakter med samhället utanför skolan enligt lärare och rektorer. De
frivilliga orkestrarna, körerna och klassernas musikgrupper utgör basen för den
klingande musikverksamheten på skolan. Olika former av redovisningar av mer
eller mindre offentlig art sker på alla skolorna.
Värdet med konserterna är enligt lärarna, att de tillför skolan som helhet något
som skapar gemenskap och sammanhållning. Konserterna anses viktiga för
skolans inre liv. De större och mer offentliga konserterna kan också engagera
och öppna för kontakter utanför skolan. Eleverna visar i konserterna upp sig för
varandra. Återkommande konserter anses skapa en tradition där eleverna
förbereds på att det som görs på musiktimmarna inte enbart är något har relevans
för ämnet musik. Skolarbetet blir på så sätt inte bara en isolerad övning i
klassrummet. Det blir också en angelägenhet för fler att tala om och
kommentera, såväl före som efter konserttillfället.
Sen som fenomen så tror jag också det är bra, för att det är ett lyft. Till
exempel om vi nu har en konsert, en revy eller någonting med musik så är
det nåt som eleverna .. tycker om. Alltså musik är roligt. Musik är
någonting som dom har hemma i vardagen. (Cypress, 4)
Dom lyssnar på musik, vissa spelar musik på fritiden och genom att ha
musik på skolan med konserter och alla såna uppvisningar, så tror jag det
blir ett lyft. Alltså det blir en bra stämning. Det är nåt som är roligt.
(Cypress, 4)
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Konserterna ger musiklärarna möjligheter att offentligt visa upp resultat från den
undervisning de bedriver i form av evenemang som engagerar flertalet elever
och lärare på skolan. Ibland kan uppträdandena bli till prestigefyllda evenemang.
Läraren Bok uttrycker det så: ”Jag har väl alltid upplevt att jag haft en .. position
på skolan eller en .. roll på skolan att ena och göra gemensamma saker, med
många elever” (Bok, 38). Skolämnet musik synliggörs i skolan och kan samtidigt
bli skolans ansikte ut mot samhället. Konserterna kan fungera som en sorts
marknadsföring av skolans verksamhet, kanske särskilt för de skolor som har
musik bland profilämnena eller tar emot elever från andra upptagningsområden.
Verksamheten kan inkludera föräldrar och närsamhälle och integreras då också i
talet om relationer mellan hem och skola.
De redovisningar som finns i konsertform på skolorna är uppspelning inför
klassen, klasskonserter med speciellt inbjuden publik, lunchkonserter inom
skolan samt skolkonserter och shower. De senare evenemangen hämtar oftast sin
publik från närområdet som består av föräldrar, syskon och släktingar, men kan
också ske ännu mer offentligt för en än större publik. Olika grupper från
skolorna kan uppträda i andra sammanhang än sådana som arrangeras av skolan
som exempelvis i kyrkor och på fritidsgårdar. Ett syfte med de mindre
framträdandena är att ge tillfällen för mer opretentiösa eller kravfyllda
uppspelningar av resultaten från ensemblelektionerna.
Om man jobbar för en konsert eller för en .. ja för att visa upp det för
föräldrar eller någonting .. att den används till någonting, då blir det kanske
också att .. kören en funktion så att säga. (Dahlén, 23)
Just dom här .. spel, vad ska man säga, bruksspelet, har vi haft svårt som
hitta en form för att få visa. Vi har körkonserter och vi har en konsert på
hösten där dom får spela blås och dom får visa lite allt möjligt, men
konserterna blir ofta mastodontlånga i fall dom ska spela, så vi hittar for ..
Så vi brukar ha på vår skola någonting som vi kallar för lunchmusik där
dom får spela i matsalen och visa lite såna saker, men vi letar efter nån
vettig form .. ibland på föräldramöten så har vi visat så där och det tycker
dom är jättekul. Stolta. […] Vi har en liten scen just för det där, för vi vill
ha möjlighet bara att snabbspela nåt eller – O vad duktiga dom här var eller
– Vad kul, kolla vad ni gjort, ställ er på scen! Och så får dom som råkar gå
förbi lyssna. (Carlén, 17 – 18)
Den minsta redovisningsformen, dom får alltid spela upp det, det är alltså
för klassen bara. […] I andra hand spelar vi upp för skolan. Alltså en typ
lunchkonsert. I tredje hand är det liksom shower eller konserter eller nåt
sånt va. Och så gör vi skivinspelning med dom. (Alm, 59–60)
Det var två uppträdanden med riktiga scengrejer mera genomtänkta med
konferencierer och med ljus och rök och hela baletten. Och då tänkte jag att
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i det här sammanhanget så ville vi köra en lite nertaggad variant. Alltså
musikcaféet upplever vi som en mindre taggad variant. (Bok, Obs, 11)

Konserterna blir på alla skolorna både ett medel och ett mål för att
undervisningen i musik skall kännas meningsfull för eleverna. Lucia samt juloch skolavslutning är sådana tillfällen där konserter blir ett naturligt inslag. De
offentliga konserterna vid andra tillfällen ställer delvis andra krav. När den egna
gruppen uppträder är kanske publikens uppmärksamhet riktad mot just dem och
deras prestationer, mer än under årets traditionella högtidsstunder. Eleverna skall
ha ett mål att sträva mot som ställer vissa krav på dem (Alm, Bok, Carlén, Ceder,
Cypress, Dahlén). Den kommande konserten blir en sporre för eleverna och det
som motiverar och gör övandet överblickbart i tid.
Även mer informella uppträdanden i mindre format har ett värde i att eleverna
får visa upp vad de gjort. Ibland bjuder de in lärare från personalrummet eller
någon annan klass till musiksalen.
Och det räcker på nåt sätt för att känna: – Titta vad vi har gjort! Ja, så det är
dom alltid väldigt ivriga på. Och jag tycker det är viktigt på nåt sätt att …
Inte så där att dom måste få en belöning och så, för att jag tror att
belöningen i sig .. alltså dom är så nöjda över det dom gör själva, så dom
behöver inte den där lilla applåden så där, men att ibland att få visa, få
känna att man gör det för någonting. Det är så mycket i skolan som bara
produceras för sin egen skull. Alltså man vill det ska ha någon mottagare på
nåt sätt. (Carlén, 15)

En konsert eller mindre redovisning av arbetet sätter ramar för verksamheten och
gör den överblickbar. Eleverna måste arbeta effektivt för att hinna färdigt i tid till
redovisningen. Också temadagar eller temaveckor med musik sätter sådana
gränser för dem.

5.2.7 Sammanfattning
Till förutsättningarna hör att musikskapandet i klassrummen med ytterst få
undantag behandlas som något annat än bara en gruppverksamhet. De önskemål
om ökad elevaktivitet och mer självständiga elevgrupper som uttrycktes i 40talets skolreformer och i läro- och kursplaner verkar ha fått stort genomslag i
musikundervisningens skapande. Här framställdes också elevernas eget skapande
som ett viktigt verktyg för förändringen och de estetiska ämnena som lämpliga
för att arbeta på det sättet. I diskursen om skapandet idag kan vi se att de
självinitierade och självstyrda grupperna utgör en norm för hur skapande skall
bedrivas.
Verksamhetens innehåll och arbetsformer bestäms och formas i stor utsträckning
av både lärares och elevers musikaliska preferenser. Den öppning mot
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hänsynstagande till elevernas musikintressen som förordades från och med Lgr
69, har fått stort genomslag. Genrebredd i betydelsen olika stilar från skilda
tider, epoker och kulturer utanför de populärmusikaliska, framstår som dock
begränsad när det gäller urval av förlagor eller inspirationskällor för elevernas
skapande. I diskursen om skapande har det under den studerade perioden skett en
förskjutning från den tidiga estetiska fostrans innehåll mot en ny form av sådan
fostran. Den innebär att andra uttryck än populärkulturernas marginaliseras och
bland läromedlen för sång och ensemblespel överväger också sådan repertoar. I
den breddning av metod- och aktivitetsrepertoarer i skolan som inleddes under
50-talet ingick flera olika skapande aktiviteter som pedagogiska verktyg. Dessa
tilldelas nu uppgifter i vilka populärmusik i olika former utgör det huvudsakliga
materialet för skapande och bidrar därmed till den senaste varianten av estetiska
fostran. Det centrala och huvudsakliga innehållet är i dag, enligt
klassrumsstudien, musicerandet som integrera med skapande.
Lärare och elever ger uttryck för stilpreferenser som nästan uteslutande rör det
populärmusikaliska området. Många elever verkar ha stor kännedom om sådana
stilar, artister och grupper, och gör värderande omdömen om dem som påverkar
val och innehåll av det som skapas. Några få av eleverna uttrycker mer
obestämda åsikter om stilars olika värden. Hierarkiskt ordnade stilpreferenser
påverkar dock lärares och elevers värderingar och musikskapandets resultat.
Schlager, techno och rap är de stilar som utesluts eller som lämnas till de
speciellt intresserade eleverna att arbeta med.
Skolan har social betydelse som musikalisk mötesplats för elever med olika
musikintressen.
Flera av eleverna har träffat kamrater som de sedan under fritiden kan spela
tillsammans med. Sådana möten kan vara viktiga för undervisningens resultat
och för vad som skapas under musiklektionerna. Sammantaget ger elevernas
redovisningar och de repertoarlistor läraren låter eleverna hämta material från, en
relativt bred bild av olika populära stilar. Låtar från 50-talet och framåt ger en
sorts historisk exposé över populärmusikens historia. Här redovisas exempel
från den tidiga rocken, från progg, indie, punk och soul. Lärares egna preferenser
och erfarenheter samt pedagogiska hänsyn påverkar, tillsammans med elevernas
intressen, med stor sannolikhet det urvalet.
Atmosfären i klassrummet och de självstyrande gruppernas agerande gör att
elevernas arbete i klassrummet antar former som liknar fritidens. Olika typer av
orkestrar, både sådana som också existerar utanför skolan och sådana som är mer
tillfälligt sammansatta under musiklektionerna, bidrar till skolans kulturella liv.
Det sker främst i olika former av redovisningar och uppträdanden. De
kamratgrupper som bildas kan utöva ett stort inflytande på den musikaliska
bredd och de musikaliska kvaliteter skolan kan redovisa också mer offentligt.
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Det sociala samspelet mellan deltagarna skapar lärandesituationer som i
övervägande grad ses befordra upplevelser av gemenskap.
Musikskapandet kräver frihet och en särskild atmosfär i klassrummet som
karaktäriseras av trygghet och öppenhet. Det är förmodligen inte unikt för någon
miljö eller annan aktivitet i skolan, men de förutsättningarna framstår som något
mycket betydelsefullt i de sammanhang som studeras här. Eleverna skall i
skapandet prövande uttrycka sig i närvaro av andra. Musikskapande är som vi
sett tidigare också nära förknippat med individens inre liv och identitet. Samtliga
lärare betonar vikten av elevernas känslor av trygghet i grupperna för att våga
uttrycka sig musikaliskt. Omsorgen om eleverna och den sociala fostran som de
tidiga texterna talade om är invävd i argumenten om musicerandets och
skapandets förutsättningar.
I viss utsträckning är även elevers identifiering av sig själva som tillhörande
olika musikgenrer bestämmande. Det gäller främst några av hårdrockarna och
elever som också i yttre attribut visar tillhörighet med olika heavy metal- och
hiphopkulturer, samt de svartklädda och sminkade gotharna. Klädstilar och
rörelsemönster hämtade från olika ungdomskulturer och musikgenrer används i
klassrummen under repetitioner och vid redovisningar.
Musikskapandet formas av samtida populärmusikaliska ideal. Både elevers och
lärares estetiska preferenser har ett avgörande inflytande på val av innehåll,
arbetsmetoder och redskap samt på det musikaliska resultatet. Aktiviteterna
bekräftar också många elevers musikpreferenser i det att de utgår från och
behandlar den samtida populärkulturen och vissa av dess stilar som ett väsentligt
läromedel. Musikskapandets arbetsformer möjliggör formandet av
musikkulturella arenor för ungdomars musikaliska omvärldsorientering.
Samtidigt används dess resultat som gemenskapsbildande underlag för skolans
inre liv och för kommunikation med omvärlden.
Till förändringarna bidrar debatten om den samtida konsten och konstens värden
och funktioner under 60- och 70-talen vilket också ger avtryck i
lärarutbildningsreformerna under 70-talet. Forskning om ungdomskulturer och
om musikens betydelser för ungdomars identitetsbildning ger enligt den
nationella utvärderingen av musik (NU 03) motiv för skapande aktiviteter i
skolan som utgår från samtida populärmusik. Hierarkierna mellan högt och lågt
eller bra och dåligt manifesteras i form av estetiska preferenser och i lärares och
elevers personliga val av verktyg och mål för skapandet. Lärarens möjligheter att
för musicerandet välja annan repertoar än sådan som attraherar eleverna beskrivs
vara små. Lektionerna skall fungera och upplevas som roliga och meningsfulla
av eleverna.
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Kommunikationen av det som uttrycks i skapandet sker fortfarande i hög grad
inom skolans väggar, även om vissa möjligheter till annan kommunikation
utnyttjas. Det som skapas kan spridas via offentliga framträdanden, skolornas
hemsidor och skivinspelningar. Offentliga framträdanden där kan kompletteras
med skivinspelningar och läggas ut på skolornas hemsidor. Här kommuniceras
även bilder av skolans kvaliteter och de särskilda inriktningar som den kan
erbjuda och där skolans interna kulturliv kan kommuniceras. Framträdandena
bidrar också till en speciell kultur på skolan i vilken exempelvis goda resultat,
duktiga och engagerade elever och lärare, gott samarbete och en god miljö kan
exponeras.
Skapandets klingande resultat görs till en del av skolans marknadsföring.
Datoriseringen i samhället och Internet erbjuder också möjligheter som i viss
utsträckning ersätter tidigare läromedel. Innehållet i det som kommuniceras kan
huvudsakligen relateras till uttryck av personlig identitet. Här återspeglas
kunskaper, erfarenheter, färdigheter och egna ställningstaganden och idéer.
Även idéerna om förändringen av katederundervisningen och de lärarroller som
relaterades till den ingår idag som ”naturliga” inslag och som förutsättningar för
skapandet. I 70-talets dialogpedagogik förordades ett klassrumsklimat där
relationerna mellan lärare och elever präglades av öppenhet för elevernas idéer
och förslag. Det gjordes även i den kreativa musikundervisning som lanserades
för lärare i de estetiska ämnena och i vilken sådana lärar – elevrelationer
eftersträvades och tränades med hjälp av övningar i skapande. Den goda och
trygga atmosfär i klassrummet och de goda relationer mellan lärare och elever
som eftersträvades, utgör också de idag sådana förgivettagna inslag i
beskrivningarna av skapande. Nyckelord som trygghet, att våga, självsäkerhet,
gemenskap, tillsammans, samarbete och skapandet som ett ”vi” i materialet
indikerar detta.
I det självinitierade och självstyrda arbetet i skapandet uttrycks olika
föreställningar om elevernas frihet och om frihet som en förutsättning för
skapande aktiviteter. Elevernas frihet yttras i det jag kallar för ”frihet som fritid”.
Undervisningsformerna för skapande aktiviteter i skolan, som de redovisas från
mina observationer, hämtar idéer från många ungdomars musicerande under
fritiden utanför skolans väggar. Den relativa frånvaron av lärarens direkta
kontroll öppnar också för handlingar som liknar elevernas privata och sociala liv
utanför skolan.
Vi skall nu se närmare på vad de skapande verksamheterna i klassrummen
betyder för lärandet i musik och för det musikaliska hantverket. Vi har sett hur
lärarna betonat elevernas musikkunskaper i form av att hantera instrument och
grundläggande musikbegrepp, och att några av dem även använt sådana kriterier
för att definiera skapande. Det får konsekvenser för hur undervisningen planeras
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och organiseras. I beskrivningarna har även tidsaspekter varit avgörande. En
närmare redogörelse för hur detta påverkar förutsättningarna för skapande
inleder det följande kapitlet. Därefter följer beskrivningar av olika
kompositionsprocesser från olika musikaliska förlagor och sätt att organisera
undervisningen. Vi får därefter närmare följa några elevgruppers arbeten när de
arbetar skapande och redovisar resultaten av det.

5.3 Skapande och musiken
En svårighet som några lärare uppger är heterogeniteten i många klasser. Vid
övergången till årskurs 7 görs i flera fall nya elevgrupperingar och flera elever
som kommer från olika skolor kan komma att ingå i en och samma klass.
Lärarna vill försäkra sig om att alla elever har en gemensam grund för det som är
det centrala i ämnet, klassrumsmusicerande och skapande, enligt den gällande
kursplanen. Utifrån de teoretiska utgångspunkterna är lärarens organisation och
planering av undervisningen delar av diskursen om skapande. Det gäller även
lärares och elevers handlande i klassrummet. Detta kapitel utgår från detta och
avsikten är att ge läsaren en bild av hur praktik i skapande gestaltar sig i
klassrumspraktiken. Jag har därför gjort beskrivningarna av processerna i
elevernas skapande relativt fylliga. I mitt urval har jag valt exempel där elever
har olika musikaliska erfarenheter och grader av kunskaper. Jag har också sökt
exempel där elevernas utgångspunkter för deras skapande har varit olika.

5.3.1 Skapandets verktyg och hantverket
Musicerandet i klassen avser bland annat att ge de grundläggande verktygen eller
redskapen som behövs för elevernas musikaliska kunskapsutveckling och
skapande (Alm, Ask, Bok, Björk, Carlén, Dahlén).
Någon slags förståelse häremellan [pekar på orden teori och musicerande]
för att liksom se verktygen dom kan göra för att välja i alla fall att göra
egna låtar. Så att det här är i alla fall grunden. (Bok, 6)
Vi har ju så pass mycket vanliga klasser så att .. Och där har vi nåt slags
långsiktigt tänk. Det går ju långsammare, givetvis, men där går sjuan åt till
i stort sett att försöka få så många som möjligt att bli lite van med
instrumenten. I åttan bygger vi på med lite teori alltså åt det håll som
sjuorna, alltså musikerna har passerat, men med nån slags förståelse.
Fortsätter att öva. Spelar mycket, sjunger, för att sen i nian snäppa upp det
så att dom är inne på kvintcirkeln och dom redskapen. Och sen nians
examination det är att alla gör egna låtar och framför för varann. (Alm, 72)
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Alltså först är det ett litet hantverk, så där, för att det ska kunna leda till att
det blir musik. (Carlén, 74).
De måste också få tid att pröva instrumenten så att de kan använda dem när
de gör sina skapelser. För när de spelar upp det de gjort måste de kunna.
(Dahlén, Obs 2)

För Bok och i viss mån Alm uppstår skapande först när de gör något eget av
kunskaperna eller när de kan använda dem musikaliskt, även om spelandet i sig,
som hos Alm, kan innehålla moment av skapande inslag. Verktygen eller
hantverkskunskapen leder till att det senare kan bli musik.
Hantverkskunnandet kan exempelvis vara att behärska några ackord och någon
enkel kompmodell på trummor eller att hitta toner på basen. Det kan innefatta att
eleverna kan räkna fram hur ett ackord skall tas på gitarr eller klaviatur (Alm).
Det inkluderar även ensemblefärdigheter, som till exempel att förstå inräkningar,
att kunna lyssna på sig själv i relation till de andra i gruppen och att kunna
korrigera felspelningar eller att hitta rätt i låtens form.
I introduktionsfasen av ensemblespelet är arbetet mer inriktat mot att eleverna
skall nå målet att få ihop låten relativt snabbt. Samtidigt skall de lära sig systemet
med hur man läser ut och spelar efter ackordanalys så att det fungerar i
klassrummet. Samtliga lärare beskriver planeringar av undervisningen där detta
övas under skolåren. Senare lämnas det mer öppet för eleverna att ta egna
musikaliska initiativ. Glädjen över att klara av att spela en låt acceptabelt
tillsammans är viktig.
Det handlar om att få byggklossar att fungera för dom. Byggklossen kan
vara ett trumkomp till exempel. Nästan alla elever sitter och spänner sig
bara för att hålla ihop den egna lilla byggklossen, och speciellt om det
handlar om trummor så blir det att missar dom, så välter ju hela klassen.
(Alm, 24)

Alm menar att det tekniska kunnandet och behärskandet av hantverket, att spela,
är förutsättningen för skapande. När eleverna behärskar exempelvis
ackompanjemang i en viss stil så väl att de inte behöver tveka, är de redo att
börja förändra och komma på egna variationer och göra något eget.
Ett av målen med musikundervisningen är att eleverna skall förvärva grunderna i
instrumental- och ensemblespel. Detta kan dels uppfattas som en musikskapande
aktivitet i sig, dels ses som en förutsättning för att eleverna själva senare skall
kunna skapa musik. Spelandet i klassrummet kan utföras på flera sätt och med
olika innehåll. Av intervjuerna och klassrumsobservationerna framgår att
klassen, vanligen som helgrupp eller delad i mindre grupper, i ensemble tränar
detta genom att tillsammans spela låtar.
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Målet är att vi ska nå så långt att dom spontant alltså kommer och plockar
och gör sina versioner av, i olika typer av uppsättningar också.
Instrumenterar dom olika och … alltihop det här, så att än så länge i det här
fallet, så är det ju mest … att plagiera, men du måste ju kunna det för att
också förändra va. (Alm, 29)

Under lektionspasset skall eleverna hinna lägga en grund för ett fortsatt arbete
med en låt eller kunna visa upp ett acceptabelt resultat av arbetet i slutet av
lektionen. De skall tycka att det är kul att arbeta med låten och redovisningen bör
vara av sådan kvalitet att eleverna accepterar resultatet.
Om det i sjuan skulle vara att lära sig grunderna i ackord och rytmer och få
det att sitta ihop i låtar. Dom hinner spela tio låtar på mina lektioner. En per
spellektion per elev .. Femton blir det nog föresten per år då. (Bok, 11) […]
Sen nian då, det handlar ju då om att fortsätta att hålla liv i spelet. Det är ju
fortfarande det dom vill helst. Så är det ju samspel och dom har verkligen
ingenting emot att jag står mitt i klassrummet och ger order och bestämmer.
Därför att dom vet att på 45 minuter, så kommer dom att spela någonting
som låter kvalitetsmässigt skitbra. (Bok, 17)

Ett skäl till spelandet av kända och enkla låtar är att de fungerar i en progressiv
utveckling av elevernas grundläggande instrumentalkunskaper. Ett skäl till
spelandet av coverlåtar är att det är tidseffektivt. Syftet är att träna grunderna i
gruppspel och att tillsammans i ensemble få ihop låten så att den sitter och att
sedan framföra den.
När dom har spelat på mina vanliga lektioner, när vi spelar fjorton, femton,
sexton stycken, då hinner dom ju precis lära sig låten och dra igenom den
två gånger på försök, två gånger med alla där med rubb och stubb. (Bok,
23)

En liknande planering finns även hos övriga lärare där lärandet av de
instrumentala grundkunskaperna först är innehåll i undervisningen. Elevernas
mer självständiga arbete med låtarna kommer senare när eleverna behärskar
grundkunskaperna. Skapandets förutsättningar är elevernas kunskaper och
färdigheter i instrumental- och ensemblespel.
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5.3.2 En tidsrationaliserad arbetsgång
Sättet att arbeta med ensemblespel är ofta beroende av den tid som står till
förfogande. Att använda ackordanalys eller tabulatur är ett snabbare sätt att ge
eleverna möjligheter att spela mer självständigt än att använda noter. Att de
redan känner till låtarna de skall spela eller sjunga är också en fördel, eftersom
tiden att göra materialet bekant för eleverna och för genomgångar av melodi och
text då minimeras. Även om repertoaren under perioder av mer självstädigt
ensemblespel utgår från elevernas egna val, måste läraren ofta tillrättalägga
materialet. Det tar tid att göra underlag till ensembletillfällena och anpassa
tonarter och harmoniseringar efter klassens förutsättningar (Alm, Ask, Bok,
Björk, Carlén, Ceder, Dahlén). Sådana underlag arkiveras ofta av lärarna för
senare återanvändning eller som förslagsunderlag för andra elever.
Alla lärare uppfattar lektionstiden som alltför kort. Om de kan ställa lokaler och
utrustning till förfogande uppmuntrar flera av lärarna elevernas eget spel på
håltimmar och efter skolans slut.
Lärarna ser gärna att svårighetsgraden är anpassad till vad de bedömer att
eleverna kan klara av tekniskt, och att den inte är högre än att det finns
möjligheter att kunna redovisa resultatet med godtagbar musikalisk kvalitet
under ett eller några lektionspass. Tonarterna anpassas ofta efter vad som anses
lättare att spela på gitarr, bas eller klaviatur. Det skall vara möjligt att snabbt
byta mellan ackorden på de olika instrumenten. Ackorden, från början vanligen
treklanger, spelas ofta i grundlägen på klaviaturer och med hela ackord på gitarr.
Läraren tillrättalägger ofta mer komplexa ackord så att till exempel Cmaj 9, när
det skrivs i elevernas ackordunderlag, skrivs som C, Em7/C eller G/C. På
klaviaturerna används klingande hel- eller halvnoter som ackompanjemang
oftare än brutna ackord och mer rytmiserade ackompanjemang, vilka kräver mer
av eleverna tekniskt.
För basisten används oftast ackordanalysen så att ackordets grundton spelas.
Eventuellt byggs detta på med kvintbas, ters- eller oktavsprång. Kortare stegvisa
rörelser mellan olika ackord skrivs ibland ut i basistens material. Snedstrecket i
analysen G/C blir en markering för basisten att spela tonen C. Gitarristerna skall
hitta ackorden efter grepptabeller, öva på att byta mellan de olika ackorden och
tillsammans på olika sätt kunna kompa låten. Oftast sker det med raka slag över
strängarna som en pulsmarkering. Klangmässigt och rytmiskt fungerar
ackompanjemanget mer som ackordmattor till sången.
Vanligt är att utgå från ackordanalys och olika varianter av tabulatur eller
besiffrad bas, ibland i kombination med noter för riff och viktigare melodislingor
utskrivna i elevmaterialet. Ibland finns texten till låten också för
instrumentalisterna. Noter eller skriftliga underlag för trumslagarna är mer
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sällsynta. Ackompanjemang på trummor lär sig eleverna oftast på gehör och
ibland med hjälp av rytmstavelser (Alm, Bok, Carlén, Dahlén). Sådana
rytmstavelser används ibland också när lärarna instruerar eleverna under deras
repetitioner. För trummorna använder lärarna rytmstavelser med betoningar av
som till exempel ”Ulla-Bella” eller ”Kata-rina” och ”Lång–kalsong” som
minneshjälp för olika komprytmer (Alm, Bok, Carlén, Dahlén). De använder
också rytmiska ljudhärmningar av de olika instrumenten, som Bok när han
instruerar trummisar med exempelvis ”Bom-tjafs” och ”Boom-tss-kat-tsssBoom-tss-kat- tsss” för att beskriva spelet och hur de skall spela på de olika
trummorna.86 (Obs, B, 12).
Med undantag för någon enstaka lärare använder lärarna i sin undervisning
någon form av minneskoder för att eleverna själva snabbt skall kunna tolka
analysen. Eleverna får, om de inte vet hur man tar olika ackord på
klaviaturinstrument, lära sig att själva räkna ut vilka toner som ingår i ett ackord.
De får då utgå från ackordsbeteckningen som anger grundtonen i ackordet.
Exempelvis kan de vid klaviaturen räkna 4 + 3 halva toner från grundtonen för
att få fram också durtersen och kvinten. Minnesregeln är 43. Är beteckningen
Dm eller D- vänder de på grundformeln 43 och räknar i stället 34. Grundtonen
hittas på klaviaturen ofta med hjälp av tonnamn som är skrivna på tangenterna
eller med hjälp av remsor vid sidan av tangentraden. Metoden innebär att
eleverna själva, utan större insatser från läraren, kan arbeta med att ta ut
ackordtoner och börja öva på ackordbyten i låten. De gör sig samtidigt bekanta
med det underlag, ofta i form av ackordsymboler och taktstreck, som de utgår
ifrån. Detta ger tid för läraren att instruera övriga instrumentgrupper i ensemblen.
Att använda ackordanalys i stället för, eller som komplement till, noter innebär
en sorts tidsrationalisering. Lärarna motiverar också användningen med
hänvisning till elevers framtida behov. Få elever kommer att bli så duktiga på att
använda noter i eget musicerande att de har praktisk användning för sådana
kunskaper, menar de. För det fordras tid och kontinuerlig träning, vilket inte ges
i skolan. Däremot kan alla elever relativt snabbt lära sig använda ackordanalys
för att använda som enkelt ackompanjemang. De lär sig samtidigt något om
samklanger och om hur musik görs av många musiker. Alla elever deltar i
klassundervisningen, inte bara de som i de kommunala musik- eller
kulturskolorna valt att spela något särskilt instrument. För de som redan kan
noter blir ackordsymbolerna ett komplement. Den arbetsgång som beskrivits
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Rytmstavelser har under lång tid funnits som pedagogiskt hjälpmedel och metod både för melodiskt och
rytmiskt lärande. I pedagogiska sammanhang i Sverige är kända benämningar Ta, Ta-te, Ta-va-te-ve för olika
notvärden. De kunde användas vid lärandet av de rytmiska grundformer som var utgångspunkter för elevernas
improvisationer enligt Lgr 62. Sådana övningar kunde inspirera till elevers egna musikaliska uttryck. Arne Aulin
(1965) menar i sin beskrivning av skolmusiken och lärarutbildningarna att dessa så småningom kan leda fram till
kompositionsförsök (s. 71f). Rytmstavelser eller ljudhärmningar används också som minnestekniskt hjälpmedel
och för beskrivningar av musikaliska uttryck inom exempelvis folkmusik, jazz och rock.
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ovan är betingad av pedagogiska tillrättalägganden i klasser där flera av eleverna
har små kunskaper om instrumental- eller ensemblespel. Även i de så kallade
musikklasserna är tillvägagångssättet liknande. Också här gäller det att få
eleverna att behärska grundläggande spel på trummor, bas gitarr och klaviaturer.
Att känna till vanliga musiktermer som till exempel namn på olika notvärden,
kan vara nödvändigt för att förstå vad som sägs i samband med ensemblespelet i
klassrummet. Undervisning i musikteori och ackordanalys relateras till den
musikaliska praktiken. Det går snabbare att få ett acceptabelt musikaliskt resultat
med ackordanalys än med noter. Även musikteoretiska benämningar väljs på
grundval av deras betydelse för att få musicerandet att fungera i klassrummet. Ett
acceptabelt resultat på kort tid verkar vara viktigt som delmål. Det hör ihop med
antaganden om elevernas lust och motivation. Bok rationaliserar ytterligare ett
steg när han planerar att ägna mindre tid åt notkunskap i sina klasser. Även Alm
resonerar på ett liknande sätt när han beskriver sin undervisning i de klasser som
inte särskilt har musik som profil.
Det finns elever som inte fattar ett dugg hur ett notsystem fungerar som
dom aldrig kommer att använda eller se något i hela sitt liv. Jag funderade
på att dra dom slutgiltiga konsekvenserna utav det här och liksom sopa bort
det där fullständigt. Det enda jag ville behålla .. det är för att jag inte kan
klara mig utan det, det är att dom måste kunna vad notvärden är. Jag måste
kunna säga: – Spela åttondelar i basen eller spela helnoter i syntarna på
versen och refrängen. Det måste jag kunna säga, men i övrigt alltså. Gklaver och F-klaver och sånt där, det är en relik som inte håller längre.
Alltså, jag kan inte ägna tid åt det och jag vill säga att jag har inte ägnat
många minuter åt det dom senaste åren, men jag funderar faktiskt på att
sopa bort det helt. […] Eleverna blir duktigare på att läsa så att säga
ackordanalys, vilket gör att jag kan slänga in betydligt svårare låtar, med
flera ackord i samma takt eller med ibland .. ja .. det kan vara snårigare
ackordgångar om man säger så och vad det gäller syntar då, fler ackord
med svarta tangenter. (Bok, 13 – 14)

Önskan att, som i citatet ovan, använda ”svårare låtar” och ”snårigare”
ackordföljder hör samman med en musikertradition och kan också förknippas
med en sorts ideal från musikhögskolorna. Att kunna spela alltmer tekniskt svåra
och komplexa verk definierar också en skicklig musiker. Det sker alltså ett urval
av terminologi och innehåll av det som betraktas som funktionellt för
ensemblesituationen i klassrummet, för elevernas förmodade framtida behov och
deras möjliga förutsättningar. Musicerandet som aktivitet styr på så sätt delar av
innehållet i undervisningen inom områden som tidigare utgjorde självständiga
moment i kursplanerna. Musiklyssnandet och musikteorin integreras i spelandet
och i val av låtar eller i det egna framförandet av musik. De vanligaste
teoriavsnitten med klart förmedlande avsikter som förekommer i mina
observationer är genomgångar av hur ackordanalys och tabulatur kan läsas ut
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och användas samt genomgångar av kvintcirkeln.87 Den används av samtliga
lärare som en introduktion till kompositionsuppgifter.

5.3.3 Textskrivande
Att utgå från text som underlag för musikaliskt skapande känns igen från de
föreslagna metoderna i de tidiga utredningarna och styrdokumenten och
läromedlen. Vi har sett hur skapande i form av improvisationer inkluderat och
utgått från text i exempelvis U 55, fungerat som inspiration till egna
arrangemang i Lgr 62 och 69. I Lgr 80 hör texter samman med att komponera
egna melodier, i läromedel som inslag vid egen komposition och för övningar
som exempelvis i Skolsångboken (Aulin, et al., 1958) eller Hip-Hop boken
(Håkansson & Andersson, 2005). Det har rört sig om alla typer av befintliga
texter, allt ifrån prosatexter och lyrik till texter som eleverna skrivit på egen
hand eller med lärarens hjälp. Att sätta musik till text eller text till musik är
något som finns nära den musikaliska praktiken. Sådana aktiviteter ingår också i
en musikpedagogisk tradition. Begreppen skapa musik, tonsätta, komponera och
göra låtar inkluderar ofta text. Det Cypress beskriver nedan kan stå som exempel
på några av de metodiska rutiner som förmodligen också används av andra
lärare i musikskapande sammanhang.
Cypress: Det andra skapandet det är när väl man försöker jobba med ..
alltså direkt skriva musik eller text och då har det känts som att text har
varit ett naturligt sätt att börja. Till exempel skriva ny text till en befintlig
låt, har jag gjort ibland. Det är ju en form av skapande eller att .. skriva en
helt ny text och melodi. Då har jag ibland gjort så här till exempel att jag
har klippt sönder en låt eller gett som en massa ord bara och låtit dom sitta
och pussla med ord först och ändå haft texten som det första och sedan
kanske gett som ackord att sätta ihop en ackordföljd med … och sedan som
ett nästa steg föröka hitta en melodi till dom där orden som passar med
ackordföljden. Så det har varit ett sätt att jobba med nåt mer konkret
skapande
I: Varför känns text som mer naturligt?
Cypress: Det har jag inte reflekterat över varför .. om det har känts mer
naturligt. Det har känts som ett lätt sätt och en bra ingång att börja där. Kan
ha att göra med att dom gånger jag har försökt skapa för mig själv, så tycker
jag ofta att texten är det svåraste, så det är kanske därför som jag har börjat
… för mig har det varit lättare att skriva en låt om jag har haft en text
tillexempel och så försöka sjunga den och så försöka hitta … så det kanske
har att göra med min egen erfarenhet. (Cypress, 11- 12)

Blues och visor ges som exempel på vad lärarna använt tidigare som underlag för
textskrivning. Idag är det också rapmusiken som utgör ett sådant underlag när
lärarna ger exempel på musikskapande där texten är viktig. Men att använda rap
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Kvint- eller kvartcirkeln är en grafisk figur från vilken harmoniska funktioner och ackordsläktskap kan utläsas.
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är för flera lärare svårt, dels för att de själva inte kan så mycket om musikgenren,
dels för att utrustning ofta saknas i klassrummen. Avsaknad av scratch-bord eller
utrustning för att bearbeta inspelat ljud och möjligheter att enkelt sampla ljud är
en av anledningarna till att rapmusik inte ofta används. En annan orsak är att
eleverna, enligt dessa lärare, oftast inte har tillräckliga kunskaper på slagverk och
bas för att rytmiskt klara av att spela så tight och rytmiskt intrikat som stilen
kräver för att det skall låta bra. Däremot nämner flera av dessa lärare att eleverna
själva gör sådan musik och skriver egna raptexter på fritiden eller under den
organiserade fritiden utanför skolan. De får ibland också visa upp sitt resultat
därifrån under lektionerna eller vid olika elevframträdanden. Även när utrustning
finns på skolan är det oftast eleverna själva som arbetar med raplåtarna.
Dom gör egna texter och dom gör .. dom försöker komponera ihop breakbeats av existerande olika delar, en basgång här från och en .. trumbeat
därifrån då då .. Dom här nya programmen som sitter i datorerna, vi
använder ju Q-base VST då, dom gör ju .. dom ger ju så stora möjligheter
att .. ändra EQ-kurvor och sånt där, så att trum-beatet som ligger som ..
redarnedladdat i datorn, det låter ju plötsligt helt annorlunda bara du jobbar
med EQ:t Så på det sättet så .. skapar dom ju nya sound också av redan
existerande grejer. (Bok, 2)

Underlaget för textskrivandet kan också vara en poplåt eller en visa som skall
förses med ny text för att passa in i ett tematiskt arbete, till någon musikal eller
revyföreställning. Textskrivning kan användas för att få fram den helhet som
representeras av både text och musik i en låt.
Läraren Ceder utgår från text när han låter eleverna göra egen musik. Han har
inte vidare reflekterat över varför han oftast låter dem börja med text när de skall
göra egna melodier, men när han själv gör musik tycker han att det kan vara
lättare att ha en text som underlag när melodin skall tas fram. Dessutom menar
han att den ger ledtrådar till hur musiken kan låta.
Nedan följer några exempel från de olika skolorna på olika sätt att arbeta med
musikskapande. De avser inte att beskriva existerande skillnader mellan de olika
skolornas och mellan de olika lärarnas arbetssätt, utan enbart att exemplifiera
olika möjligheter att komponera eller skapa.
5.3.4 Komposition med olika utgångspunkter
Komposition ses av alla lärarna som en form av ett svårgenomförbart skapande.
Det är något som tar tid från annat möjligt innehåll under lektionerna. Det kräver
längre sammanhängande tidsrymder för att eleverna skall komma in i arbetet.
Tiden är egentligen för kort om lektionerna är 30 eller 40 minuter långa, menar
lärarna. Eleverna hinner inte komma igång ordentligt med uppgiften eller blir
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avbrutna i arbetet. Organisationen av undervisningen i korta pass om 30 till 60
minuter blir ett hinder för skapandet.
På samtliga skolor genomförs kompositionsuppgifter i form av längre eller
kortare tematiska projekt.
På Bach ges möjligheter för eleverna att komponera egna låtar under perioder
med elevens val, där arbetet kan ske koncentrerat under en vecka per termin. På
de övriga skolorna används 40-minuterslektioner för sådana aktiviteter. Albinoni
ägnar nästan en termin åt eget komponerande, medan lärarna på Clementi och
Debussy använder 3 – 6 veckor till detta.
Grupparbete ses av lärarna som den lämpligaste arbetsformen vid komposition i
klassen. De stora elevgrupperna i klasserna gör det svårt att dela in klassen i så
små undervisningsgrupper som de skulle önska. Arbetssituationen upplevs av
lärarna som besvärlig.
Men nu har jag märkt att i och med att du har de här stora grupperna. Du
hinner inte med. Bara en sån sak som det här skapandet nu. Låtskrivningen,
då ska du ha en grupp extra. Nu är det ju alltså tjugu stycken. Om det nu är
fyra stycken kanske i gruppen, eller fem stycken, då blir det ju fem grupper.
Du vet du får ju springa ihjäl dig. (Ask, 65)

Även Bok och Björk som arbetar tillsammans under temaveckorna menar att det
känns stressigt och svårt att hinna med alla grupper. Trängseln och ljudnivåerna i
övningsrummen bidrar också till de upplevelserna. Dahlén som vanligen arbetar
ensam, menar också att det blir svårt att hinna hjälpa alla elever på de sätt som
hon skulle vilja.
Det är också svårt att arbeta praktiskt med skapande på grund av att det inte finns
lokaler som är lämpliga. Att skapa eller komponera i grupp är problematiskt
eftersom grupperna stör varandra om det inte finns tillräckligt med grupprum.
Flyttandet av instrument och utrustning och iordningställande av lokalerna tar
tid.
Vad gäller förutsättningarna för musikskapandet framhålls av lärarna betydelsen
av tid för de skapande processerna. De hävdar även betydelsen av gruppernas
storlek, tid för egen planering och iordningställande av undervisningsmaterial
och utrustning samt betydelsen av lämpliga salar och grupprum. I detta skiljer de
sig inte i någon mening från vad lärare enligt de nationella utvärderingarna av
musikämnet ansåg utgöra begränsningar av musikundervisningen, nämligen tid,
gruppstorlekar och utrustning, elevernas förkunskaper och lokaler (NU 92, NU
03). När det gäller elevernas eget komponerande nämns dessa förutsättningar
som särskilt avgörande för verksamheten. Det är egentligen inte möjligt att hålla
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på med skapande i skolan menar Bok (Obs, 3), ändå är det något som han
tillsamman med de övriga lärarna i studien ändå gör.
Komposition är också svårt därför att många av eleverna saknar de
grundläggande förutsättningarna i instrumentalspel. De flesta är heller inte vana
att använda noter eller ackordanalys och kan för lite musikteori. De som
behärskar noter strävar ofta efter att använda dem som det ära skrivna och är
ovana med improvisation, egna utvikningar eller förändringar av materialet.
Att komponera eller att göra egna låtar kan ske på flera olika sätt. I skolan sker
sådana aktiviteter på uppmaning av läraren som ofta utgår från vissa specifika
förslag till eleverna om hur de skall bära sig åt. Eleverna får hjälp med att
organisera sitt arbete och förslagen ramar in möjliga förfaringssätt med avsikt att
underlätta arbetet för eleverna. Nedan följer några exempel på hur
kompositionsarbete kan gå till. Här ges också några kortfattade beskrivningar av
olika steg i processen.

Komposition med harmonier som utgångspunkt
Lärarna på Albinoniskolan har ibland utgått från harmoniska bakgrunder som
eleverna sedan skall sätta melodi och text till, dels så att texten användas som
stöd för att göra melodin, dels så att melodin ger underlag till texten. ”Nynna
eller sjung melodier till kompet och försök komma på något som passar, då
kommer texten också, eller skriv textrader och börja där, då kommer melodin”,
lyder instruktionen till eleverna (Albinoni, Obs. 5).
Jo men kör vi igång med hela grupper det är vad vi har gjort så vi har inte
kommit igång riktigt. Ja det är en grupp som håller på att göra
ackordföljder. För dom börjar med det och känner sig för lite .(Ask, 69)

På Albinoniskolan är kompositionsperioden planerad så att eleverna får ett
förslag på ett möjligt tillvägagångssätt. Grupperna får, enligt den planeringsram
de erhåller, en tänkt progression och tidsplan som de kan (skall) följa. Planen
visar på ett arbetssätt som utgår ifrån kompositionens harmonik och form. Vilka
ackord som är tänkbara anges i form av bilder på kvintcirkeln, vilken förklaras
under ett teoripass. Eleverna får veta att i många melodier används ett begränsat
antal ackord och att de är relaterade till varandra så att vissa kombinationer låter
bättre eller är mer vanliga än andra. De får se att dessa ackord är grupperade nära
varandra i cirkeln. Exemplet illustreras med hänvisningar till låtar som eleverna
själva spelat tidigare under instrumental- och ensemblelektionerna och som är
harmoniserade med de tre huvudtreklangerna i dur. Parallelltonarterna i den
”inre” cirkeln ges som exempel på ackord som också passar bra och går att
använda som kompletterande, extra ackord för de som vill. Eleverna kan också
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utgå från de tre mollackorden och använda ackorden i den yttre cirkeln som
komplement. De sex ackorden benämns ”tårtbiten” och är ett förslag på det
förråd av ackord som eleverna på ett enkelt sätt kan utgå ifrån när de börjar
arbeta.
Den första uppgiften blir att skriva in egna ackord i en mall de får av läraren. Den
består av en A4-sida med taktstreck och plats för fyra takter per rad. När de
lämnar in papperet till läraren skall de också markera och ge ett förslag på vilka
ackord som hör till låtens olika formdelar. De anges som en tänkt introduktion
(I), vers (V), refräng (R), brygga eller stick (S) och eventuell outro eller coda
(C). När de spelar ackorden, antingen i början för att välja ut dem eller senare när
de börjar träna att spela låten tillsammans, skall de sträva efter en sorts karaktär
på spelet, ett stuk på kompet som ger låtens stil. Förslag på text och melodi kan
de fundera på, men det behöver inte vara klart i det här stadiet. Under
repetitionerna arbetar de tillsammans och fördelar ibland arbetet mellan sig. Det
finns ett flexibelt sista datum angivet när allt detta bör vara färdigt. Arbetet kan
göras så att texten skrivs först och melodin senare eller så att en melodi tas fram
först till vilken gruppen sedan skriver en text. Text och musik kan också göras
samtidigt. När text och melodi är klara kan det innebära att låtens form och
ackompanjemanget måste förändras. I slutet av perioden före konserten ägnas
repetitionerna åt den egna kompositionen. Detta kan enligt Bok sägas utgöra
underlaget för grundkursen i att göra låtar. Avvikelser från schemat är fullt
möjliga, men oavsett hur gruppen arbetar skall dessa formulär fyllas i och lämnas
in till läraren. De utgör också ett första underlag för elevernas spel och kommer
att ändras kontinuerligt under processen eller lämnas in när låten är klar. Figuren
nedan visar schematiskt arbetsgången för uppgiften.
1

2

3

4

Utgå från
Harmonik
(kvintcirkel)

Bestäm
Form
(I, V, R, S, C)

Pröva olika
komp och
bestäm
karaktär

Ta fram melodi Eventuella
och skriv text
förändringar
stil,

5

6
Repetitioner
inför
redovisningen

Figur 8 Processen för komposition med utgångspunkt från kvintcirkelns harmonik.

Resultatet blir i de flesta fall låtar som håller sig inom ramen för huvud- och
bitreklangerna i en tonart, men de blir av olika karaktär. Eleverna gör låtar som
inspireras av en mängd olika musikstilar. Vid redovisningen kan de som följt
förslagen till arbetsgång visa upp country & western-låtar, rockballader, visor,
progg- och schlagerlåtar samt reggae. De som redovisar exempelvis hårdrocklåtar eller låtar med drag av punk arbetar oftare enligt modellen i avsnittet här
nedan. De lämnar i ett tidigt skede kvintcirkeln som stöd och försöker i stället
hitta melodislingor eller rytmiska figurer de kan utveckla och sätta samman.
Förändringar av de ursprungliga förslagen sker i de flesta fall under hela
processen ända fram till genrepen. Ruta 5 i tabellen avser dels förändringar som
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görs innan de egentliga repetitionerna börjar, dels sådan som sker under
repetitionerna. I praktiken börjar några grupper tidigt med att göra text och prova
olika melodier och låter texten bestämma tonart, ackordföljder och form.
Kvintcirkeln ger en utgångspunkt för vilka ackord som kommer att fungera
tillsammans och minskar antalet harmoniska valmöjligheter. Den tjänar också
som mall för eleverna när de försöker hitta nya ackord. Lärarna som använder
den för kompositionsuppgifter menar, att den är ett utmärkt sätt att integrera
musikteori och musikalisk praktik.
Komposition med särskilda musikstilar som utgångspunkt
På Bartokskolan gör oftast eleverna inte några egna kompositioner i organiserad
form under de vanliga musiklektionerna. De elever som vill spela och själva
forma sin musik erbjuds att göra det koncentrerat under de fria perioderna eller
under temaveckorna på skolan. Bland dem som väljer temat finns de som spelar
ensamma eller tillsammans med kamrater på fritiden mer för nöjes skull.
Ytterligare en grupp utgörs av elever som inte deltar i sådant musicerande men
som blivit intresserade av musikämnet och av att spela tillsammans med andra
under musiklektionerna. De är inte medlemmar i någon fritidsorkester utan
spelar tillsammans bara i skolan. Form och uttryck i det som skapas blir i de
valda verksamheterna mer beroende av elevernas musikinriktningar mot olika
genrer och av elevernas önskemål om vad de vill spela. Läraren redogör också
här för kvintcirkelns funktioner och eleverna får ett arbetsblad där den visas.
Eleverna utgår från ackordanalys enligt modellen ovan eller som nedan från
olika former av skapande där harmoniska förlopp inte är direkt avläsbara i
kvintcirkeln eller där riff och ostinaton utgör viktiga beståndsdelar. Några av
dem använder egna anteckningar om form eller spelsätt för att minnas.
Några av eleverna och flera av de bildade elevgrupperna kommer inte att
använda kvintcirkeln. Detta gäller främst de elever som vill komponera i stilar
som rap, techno och hårdrock. Här är musikstilen redan bestämd och styrande för
kompositionen. Rapmusikerna utgår från de texter, rhymes, de gör och från de
ljud och rytmer de sätter samman vid datorn och scratch-bordet. Ingen av de
grupper jag följde kombinerade det som de gjorde med andra instrument än de
egna bearbetade och sammansatta ljuden. Hårdrockarna utgår från bluesscheman
eller från melodiska och rytmiska riff eller kompfigurer som de sätter samman
inom de olika formdelarna i låten. De få elever som arbetat med technomusik har
gjort det i hemmet. I det arbetet sätter de samman melodiska och rytmiska
fragment till helheter som de sedan mixar på olika sätt med överlagringar och
reduceringar av de olika ljuden. Börje i B7 beskriver en del av processen så här:
Börje: Men det ska inte vara nån text. Det ska det inte Det skall vara build
ups och loose-downs och sånt
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I: Vad är Loose downs?
Börje:
Det är när man .. Alltså build up det är när man
dududududududududu (ljudar starkare och allt snabbare) så att man bygger
upp i en ganska lång period och så släpper man det. Och sen börjar man om
på nytt
I: Ah, Det är då du lägger lager på lager
Börje: Ja. Som att du lägger som ett lager först typ trummor som blir som
ett komp. Sen kan du lägga på saker och så kan du lägga på ännu mer och
ta bort och sen börjar du om (B7, 20)

Flera av eleverna ägnar alltså mindre uppmärksamhet åt kvintcirkeln och
harmoniföljder. För den vanliga visan eller poplåten följs här, liksom på Debussy
och Clementi, mönstret i exemplet från Albinoniskolan. För andra stilar arbetar
eleverna oftare på andra sätt. Dessa utesluter inte varandra. Exempelvis kan
modellen där den färdiga produkten växer fram samtidigt med elevernas eget
spel gälla för alla stilar. De redovisade huvuddragen ovan finns dock tydligt
representerade i mitt material. Texten verkar vara mindre betydelsefull för de
elever som orienterar sig mot techno och hårdrock, än för dem som riktar sig mot
punk, hardcore eller progg och rap. Med musikstilen som förlaga blir elevernas
kännedom om stilen styrande för arbetet. Kompositionen bygger på erfarenheter
från elevernas eget spel i stilen i fråga, men också på deras lyssningserfarenheter
när de orienterar sig mot stilen.

Komposition med musik eller text som förlaga
Carlén framhåller att en sorts komponerande sker under alla
ensemblerepetitioner och spel. Det sker i form av improvisationer, arrangering
och i arbetet med musikaliska uttryck. Det beskriver hon med ett exempel från
arbetet från år 4 – 6.
I en låt som vi spelar med klassen, så kan det finnas ganska mycket utrymme
för komposition, inom låtens ramar. – Du fröken får jag spela .. hur ska jag
spela på dom här slagverksinstrumenten? Också i hel grupp så provar vi oss
fram och så får dom komma med lite idéer. Där kan det ju vara en större
grad av skapande så. (Carlén, 8)

I ensemblespelet kan eleverna komma på nya rytmer och melodier när de spelar
ett komp eller sjunger själva. De kan pröva olika förslag till stämmor och körer
och vilka instrument som skall vara med. De kan också skriva egna texter. Här
finns en tänkt progression från de tidigare skolåren som skall vara en grund för
eleverna under den senare delen av grundskolan.
Så arbetar hon också ibland under ensemblelektionerna med högstadieeleverna
när de skall göra en viss låt. Hon försöker under handledningen ge dem tillfällen
att pröva och komma med egna förslag om hur de skall spela. De lyssnar
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tillsammans på originalinspelningen eller på förslag från medlemmarna i
arbetsgruppen och prövar sedan hur de skall spela. I gruppen söker eleverna
kompstilar och lyssnar efter hur något spelas eller sjungs och prövar om det går
att göra. De gör rearrangeringar som skall passa gruppen.
På Clementiskolan har lärarna inte arbetat så mycket med att låta elever
komponera eget material i de klasserna som inte är så kallade musikklasser. När
de gör det så utgår de exempelvis ifrån elevernas texter och använder sedan
deras instrumental- och ensemblekunskaper för att få sångerna färdiga. Ceder
vill att texten skall ge ett underlag som eleverna kan arbeta vidare ifrån. Han ger
exempel på en text som eleverna får som underlag. Textskrivningen sker i
mindre grupper och resultaten spelas eller läses upp under påföljande lektion.
Därefter får eleverna fortsätta att arbeta med ackompanjemang och
instrumentering. Resultatet av det skall också spelas upp inför kamraterna. Ceder
vill att eleverna skall arbeta med korta delar av en låt så att de känner att de blir
färdiga. Ramarna kan vara att skriva refräng eller verser och sedan fortsätta att
bygga på formen om de vill.
I de så kallade musikklasserna gör eleverna egna kompositioner. De utgår från
”tårtbiten” i kvintcirkeln, det vill säga det segment av den som visar de sex
huvudtreklangerna i moll och dur, men skiljer sig i presentationen av uppgiften
från Albinoniskolans. När uppgiften presenteras av läraren är friheten i
ordningsföljden mellan de olika utgångspunkterna form, text, melodi och
harmonik i presentationen större. I det praktiska arbetet finns dock stora likheter
eftersom eleverna tenderar att behandla de föreslagna ordningsföljderna relativt
fritt.

Komposition som progressivt bestämda projekt
På Debussyskolan kallar läraren Dahlén elevernas arbete med att sjunga, spela
och göra egna låtar för att de gör musikskapelser. Eleverna har innan de börjat
göra egna låtar på högstadiet vana att framträda för varandra och redovisa texter
och sånger som de repeterat. Hon förbereder dem genom att redan under de
första skolåren under musiklektionerna ge dem möjligheter att skapa. Det
innebär att de får dramatisera, hitta på egna berättelser, melodier, rörelser och
rytmer som också kan innehålla dramatiseringar av och till musik. De spelar
rytmorkester och gör egna arrangemang och ackompanjemang till sånger.
Arrangemangen tecknar de ibland ned med olika grafiska partitur, symboler
eller noter. Deras musikskapande i form av komposition, improvisation och
arrangering utgår således från såväl rörelser och texter som dramatiseringar och
annan musik. De yngre eleverna arbetar också med skapande i form av
ljudlaborationer och ljudbakgrunder till bilder och texter av olika slag. De prövar
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även att använda klaviatur- och stränginstrument i små ensembler till sång och
dans och dramatiseringar av olika slag.
Dahlén utgår i kompositionsuppgifterna för skolans år 6 eller 7 från två- och treackordslåtar till vilka eleverna gör korta texter och/eller rytmackompanjemang.
När de lärt sig mer på klaviatur och gitarr får de melodisätta rundgångar. Hon
använder sig av ackordföljden G-Em-C-D7 för gitarristerna och samma
rundgång i C-dur för pianisterna. Med rundgången som ram och
ackompanjemangsunderlag får eleverna på instrumenten göra egna melodier som
de sjunger eller spelar. Här är inte samspelet det väsentliga, utan att eleven med
ett instrument som stöd för pröva att göra en egen melodi. Arbetet är kombinerat
med musikteori i form av notkunskaper och notvärden. Hon repeterar och bygger
på teoripasset under lektionerna med genomgångar som bygger på elevernas
frågor. De skall förstå treklangernas uppbyggnad och bli säkra på att hitta dem
på gitarr och piano. Här utgår hon från ackordanalys och kombinerar som
tidigare teoripassen med ensemblespel och sång.
Dahlén redovisar en progressivt ordnad och åldersanpassad studiegång i
skapande. Hon utnyttjar flera av de metodiska aktivitetsmodeller och -innehåll vi
mött tidigare i texterna från styrdokument och läromedel fram till idag. Hon har
en strävan efter att, särskilt för de yngre eleverna, integrera de olika
konstuttrycken. Drama, bild, rörelse, dans, text och musik är inspirationskällor
och utgångspunkt för skapande. Ambitionen till integration mellan musik och
andra konstnärliga uttryck är påfallande i beskrivningarna. De äldre elevernas
skapande påminner om det jag kallade ”Komposition med utgångspunkt i
harmonik” i texten ovan. En skillnad är att Dahlén kombinerar skapandet med
notlära för alla elever.

5.3.5 Redovisningar och konserter
Uppträdandena inför publik, vare sig de sker inför den egna klassen, årskursen,
skolan eller mer offentligt, har pedagogiska syften. De ger tillfällen att vidga
repertoaren utanför klasspelets vanliga urval. Låtar som eleverna kanske inte
skulle välja att spela kan göras till föremål för undervisningen. De är möjliga att
motivera med att en publik kommer att tycka om det som görs även om låtarna
inte skulle vara elevernas första val. Folkvisor och barnvisor kan hamna på
programmet, heavy metal-gitarristen kan bjudas in som ackompanjatör till kören
och den i sin tur får sjunga till orkesterackompanjemang.
Den publika redovisningen motiverar också ett mer intensivt och koncentrerat
repetitionsarbete. Att arbeta med till exempel körklang, att nöta fraser på sitt
instrument eller öva uttryck skulle vara svårt om resultatet inte fick visas upp
eller redovisades särskilt (Ask, Carlén, Ceder, Dahlén). Konserten eller
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redovisningen blir sporren som motiverar att ett musikstycke övas om och om
igen så att alla kan det ordentligt. Det gäller såväl det individuella övandet som
det gemensamma. Den kommande redovisningen hjälper eleverna att
koncentrera sitt arbete och känna ett avslut på arbetet.
Ja dels att man nöter, men också en bredare repertoar än den man bara
tycker om själv. För det här är det någonting som vi ska göra. Det är ändå
flera i kören som tycker det här är bra och vi gör det här
tillsammans.(Dahlén, 24)
Jo men det är viktigt. … Att få göra klart. Därför vill jag ha nån sorts
uppspelning eller redovisning, för att annars blir det så lätt att man känner ..
jag kan dom här ackorden, nu kan jag den här låten eller så resonerar
tonåringar ofta. – Ja men jag kan ju det här nu. – Ja, men vi ska kunna det
tillsammans! Man skall kunna spela hela låten igenom och man skall kunna
göra det tillsammans med alla, i sammanhanget. Då är man klar. Ofta så är
dom stressade och vill vidare. – Nu kan jag det här. Jag måste lära mig nåt
mer. (Ceder, 52)

Konserter och klassredovisningar är en del av elevernas lärande i
musikundervisningen där inte bara specifika musikkunskaper utan även
allmänna färdigheter tränas, som till exempel att handskas med nervositet, att
framträda för andra och våga ta plats och synas. Det finns en sorts progressivitet
i tanken på att låta eleverna börja med redovisningar för mindre grupper som
känns trygga för dem. Gradvis får eleverna framträda i större, mer offentliga
sammanhang som kopplas ihop med elevernas utveckling mot att de vågar visa
mer och mer av sig själva och sina uttryck.
Det är en viktig träning i att få träna på att uppträda och så där. Att våga stå
på en scen och att våga stå framför folk och spela. Det tror jag är nyttigt för
de allra flesta. (Ceder, 54)
Och det syns i deras out-put och det syns i deras sätt alltså. Och ändå är dom
ju bara i början va, men det har skett en enorm utveckling va. För i början då
var det verkligen snällt (skratt) då dom började i sjuan. (Alm, 66)

Lärarna Alm och Ask använder mim-övningar i grupp i år 7 som en enkel,
prestigelös metod för att träna kroppsliga uttryck, timing och framträdanden.
Alm säger att han alltid tyckt att det varit fult att använda playback eller singback. Han menar att artister skall spela eller sjunga själva på scenen. I skolan,
med syftet att öva framträdanden och att våga göra sig till, ser han mim som
frigörande metod när den används som förberedelse inför olika framträdanden.
När eleverna redovisar låten de övat in gör de det inför den egna klassen. Några
av grupperna har klätt ut sig och andra framför låtarna med koreograferade
dansrörelser som de övat in. Sången mimas egentligen inte, eleverna sjunger
samtidigt med originalljuden från CD:n, men överröstas delvis av dem. Alm
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påpekar att det samtidigt är en övning där eleverna avdramatiserar sjungandet
inför varandra. Under sina repetitioner sjunger de också inför varandra.
Arbetet mot ett gemensamt mål skapar känslor av gemenskap och samhörighet,
inte bara inom ensemblegruppen utan även inom klassen eller skolan.
Förutsättningar för arbetet är glädje och lust, men sådana värden blir också en
del av resultatet av konserterna enligt lärarna. Att ha arbetat mot ett mål och
klarat av att nå det ger en personlig tillfredställelse för eleverna. Att våga och
klara av att redovisa, inte bara för den lilla kamratgruppen i klassen utan för
kanske flera hundra människor i en publik är något som också stärker självkänsla
och självförtroende. Det ger en ”kick för eleverna” där ”de får ta för sig” (Alm,
17 och 62), och skapar en gemensam förståelse för vad det innebär att uppträda
med musik. De större konserterna eller musikalerna blir, som vi sett tidigare,
något som flera elever minns många år efteråt.
För några elever blir konserten och spelandet en del av förberedelserna
inför gymnasiet eller en del av en yrkesförberedelse.
Bra utrustning ger möjligheter för eleverna att få lära sig att handskas med
professionella verktyg. Inte bara instrument utan även scenutrustning som
ljus och mixerbord, förstärkare, PA-anläggningar, effektenheter och
inspelningsutrustning. (Carlén, 33)
det som är skillnaden nu mot då det är ju att vi har utrustning att göra det
själva. Så man sitter här ett par kvällar med elever och bygger ljus och
bygger ljud som man aldrig gjorde förut, utan det lät man nåt proffs göra.
(Carlén, 36)

Alm och Ceder ser redovisningar och konserter som ett mål för eleverna som
motiverar och inspirerar dem till spel och sång i klassrummet. Ett syfte med
framträdandena är att de ger tillfällen för bedömning av eleverna.
Av allt det praktiska skapande vi har det står för drygt två tredjedelar av
våran bedömningsgrund och sen har vi en teoribit, förståelse där på en
tredjedel ungefär. (Alm, 93)
Konserter och uppspelningar tycker jag är jätteviktigt. Dels är det viktigt
som redovisningsform för sig själv, vi har inget prov på att spela, eller vi
har inget prov i körsång vi har inget .. utan att delta i konsert eller .. det kan
vara bara en uppspelning för klassen. (Ceder, 51)

Konserter och vissa redovisningar dokumenteras med kameror och inspelningar.
Filmerna används senare som underlag för samtal i klassrummet. Bearbetningen
kan gälla exempelvis framträdandets musikaliska kvaliteter, gruppers sceniska
uttryck och kommentarer om särskilda händelser under konserten. Många
kommentarer fungerar som bekräftelser på värdet av det eleverna gjort och ger
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stöd och uppmuntran. Upplevelser av misslyckanden kan modifieras av lärare
och kamrater. Eleverna får möjlighet att se sin del av arbetet i den helhet som
konserten utgör. Har ingen gemensam generalrepetition genomförts blir
bearbetningen ytterligare ett tillfälle att ta del av de andra gruppernas arbete.
Arbetet med en konsert tar som nämnts ovan mycket tid, men det ger också
mycket tillbaka till läraren. Konserten och arbetet inför den blir en gemensam
upplevelse där lärare och elever tillsammans bidragit till resultatet.
Återupprepningen av framträdandet blir också ett sorts bekräftelse av ett
gemensamt utfört arbete och de erfarenheter de delar.

5.3.6 Skapande som ensemblespel
En fråga som ställs av lärarna är huruvida återskapande av färdiga låtar kan
betraktas som skapande eller ej. En annan sådan fråga rör kvaliteter i elevernas
ensemblespel. Här nedan redovisas exempel på skapande som de undervisande
lärarna i samtal med mig i anslutning till lektionerna karaktäriserar som olika
former av mer eller mindre skapande. Skapandet finns i elevernas förslag och
idéer, i deras prövande och experimenterande och i de val de gör i spelet eller i
repetitionssituationen.
… i form av en cover
Att spela en cover innebär för eleverna ofta att göra den så att den i flera
avseenden liknar originalet. Det betyder att arrangemang, stämmor, instrument,
tempo, sound och uttryck från originalet ofta är kända av eleverna. Det färdiga
resultatet skall kännas igen som den låt en viss artist eller grupp har gjort. I
klassmusicerandet finns originalet med hos eleverna som en sorts klangmässig
förebild redan när de väljer låt eller när de håller på att arbeta med den.
Under de repetitioner som leds av läraren tar han eller hon ansvar för att stötta
elevernas instrumentala övande. Det kan också handla om att hitta alternativ till
sådant som är för svårt för en del elever och att i stunden anpassa ett
arrangemang, att rätta anslag eller fattningar av plektrum och trumstockar. Det
kan också gälla att hjälpa dem att komma igång med övandet och visa vad som
är viktigt att öva och hur det kan göras. Läraren stödjer också ofta övandet med
ackompanjemang eller sång. I en ensemblesituation tar läraren oftast över
ledarskapet och avbryter spelandet eller låter gruppen öva vissa delar av låten
speciellt. Läraren hjälper också till att räkna in instrument eller på olika sätt visa
formdelar eller tempon. Under spelandet riktas lärarens stöd ofta mot både
individer och instrumentgrupper och till hela ensemblen. När eleverna spelar
själva får de tillsammans ta ansvar för detta arbete.
De flesta elever i de ”vanliga klasserna” har inga större erfarenheter av
ensemblespel. Under repetitionerna behöver de längre tid innan de kommer
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igång med ett gemensamt repeterande än grupperna med mer erfarna
ensemblemusiker. Repetitionerna föregås av olika förberedelser. I början av
lektionerna upptas tid för eleverna att söka text- och ackordutskrifter, hämta
instrument eller att ställa i ordning mikrofoner, förstärkare och kablar så att de
fungerar för gruppen. Det tar dessutom tid för många att dra sig till minnes vad
som gjordes under den föregående lektionen, att vid instrumenten erinra sig de
hur skulle spela. De frågar varandra och ofta får de som inte är så duktiga hjälp
av kamrater som kan mer. Det innebär att de prövar att spela och att hitta ackord
eller toner, prövar ackordväxlingar eller rytmer, lyssnar igenom melodier eller
sjunger. De flesta lektionerna inleds, efter att rummet är iordningställt, med en
blandning av enskilt övande på instrumenten och övande tillsammans med någon
eller några kamrater. Detta kan pågå under en stor del av en lektion. Att sätta
igång samspelet när många i gruppen sjunker in i eget spelande eller övande kan
vara svårt ibland, även om det finns elever som tar på sig den uppgiften.
Ensemblespelet är beroende av initiativ och ledning eller en gemensam strävan
mot att spela tillsammans. Om någon i gruppen kan räkna in och de övriga då
riktar uppmärksamheten mot det gemensamma spelandet, fungerar repetitionerna
bättre och stannar inte vid det enskilda övandet. Det är många olika individuella
projekt som pågår i klassrummet samtidigt. Övandet blir ibland också en kamp
om ljudutrymme där de får svårt att höra vad kamraterna säger om de inte har
mikrofon.
Lyckas nybörjarna och de som saknar orkestervana med att spela ackorden, och
med få basfigurer eller rytmiskt ackompanjemang att fungera tillsammans med
sång, verkar de ofta nöjda. Det är ofta läraren som hjälper dem att finna de
betydelsefulla inslagen i musikstilen och hjälper dem att hitta sätt att utföra dem
på. Det kan vara ett särskilt komp på trummorna eller gitarrerna, en basgång eller
att ta ut en viktig melodislinga till ackompanjatörerna. Mycket tid ägnas oftast
det instrumentaltekniska. Det kan gälla att hitta tonerna på instrumentet och att
lära sig spela dem. Färdigheter som behövs för att kunna utföra till exempel ett
ackordbyte, en kompstil eller en melodislinga, måste dessa elever öva relativt
länge för att speltekniskt kunna klara uppgiften. Att få låten att sitta, att få
övergångar mellan formdelar, text och harmonik att hamna rätt och att lära in
detta tar också mycket tid. Det gäller särskilt för de elever som är ovana att läsa
text, ackordanalys eller tabulatur och samtidigt överföra det till spel. Att
därutöver göra allt detta tillsammans med andra i ett musikaliskt sammanhang
kräver mycket övning både enskilt och tillsammans i gruppen. En sådan
repetition kan gå till som följer.
Några av flickorna i grupp C2 på Clementi är vana att spela tillsammans. De har
gjort det tidigare i skolan och även hemma hos varandra. Några av dem går i
musikskolan eller spelar instrument själva på fritiden, där de också träffas ibland
för att spela tillsammans. Under repetitionen i musiksalen byter de instrument
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med varandra och växlar mellan att spela på de olika instrumenten. De växlar
mellan vem som räknar in och är öppna för förslag på vad de skall öva. En
relativt stor del av lektionen ägnas åt ett gemensamt spelande, blandat med
kortare stunder av enskilt spelande och diskussioner.
De skall tillsammans spela och repetera två låtar. Den ena är Walking in
Memphis som de lyssnat på i sångerskan Chers version. Text och ackordanalys
har de fått av läraren. Den andra är en sång av Lisa Miskovsky. Cajsa sitter vid
pianot och spelar tyst ledmotivet från filmen ”Blåsningen”. Efter en stund börjar
hon spela kompet till Walking in Memphis med höger hand medan Carita och
Carin börjar öva ackordbyten på akustiska gitarrer. De övar byten mellan
ackorden och Cajsa och Carla prövar att ta Bm med barré. Carla kopplar därefter
upp basen men får inget ljud och tar hjälp av sina kamrater. Cajsa kommer inte
ihåg hur läraren sagt att de skall spela. Medlemmarna försöker först var för sig
spela ackorden och sedan tillsammans, men lyckas inte få det så bra som de vill.
De enas om att i stället spela Miskovsky-låten. Alla har inte hört den och
gruppen kan inte enas om melodin, men de beslutar att sätta kompet så länge.
Carita och Carin hjälper varandra med bytet mellan ackorden E och Bm. Carita
säger att hon skall öva hemma och Cajsa räknar därefter in. De kommer av sig
flera gånger. Första gången är det inte klart om de spelar från början av
introduktionen eller om de har börjat direkt på versen. Därefter glömmer några
repristecknet efter versen och de inser att de inte är eniga om hur breaket i
bryggan skall utföras. Lärarens formschema med ackordanalyser tolkas
gemensamt av dem. De talar med varandra om hur gitarrerna skall slås an och
stängarna dämpas och prövar samtidigt. De diskuterar om den som spelar
klaviatur skall kompa ”så här” (visar) eller ”så här” (visar), det vill säga med
fjärdedelar eller halvnoter (C2, 5). De avgör om något instrument låter för starkt
samt om eventuella repriser på formdelar skall spelas eller inte och i vilken
ordning de egentligen skall spelas. Mot slutet av lektionen kommer de igenom
kompet på hela låten.
Läraren kommer in i klassrummet och frågar hur det gått och ber dem spela. Han
ger förslag på hur trummorna kan spela under breaket. Eftersom eleverna inte är
säkra på melodin erbjuder han sig att sjunga låten och ber eleverna sjunga med.
Han kompar med hjälp av gitarr och tillsammans tar de sig igenom låten efter en
korrigering och några korta instruktioner från läraren om hur breaket skall
utföras. Eleverna upplever att det som de åstadkommit är ett skapande. De har
från ingenting gjort något som blev en låt. Låten skall bara repeteras in så att den
sitter ordentligt till framträdandet om några veckor senare.
Några elever håller på att skriva låtar mer aktivt. Pojkarna i hårdrockbandet B7
har gjort låtar länge, men det har inte riktigt blivit färdiga låtar. Både Brynolf,
Bruno och Brodde har sparat material på datorn, skrivit ner eller spelat in för att
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ha kvar. (B7, 37, 44). När de gör sina låtar använder de gitarr. De sitter oftast
ensamma och spelar eller ”leker” och ibland kommer de på något bra, de får en
idé och sitter sedan och spelar det nya riffet en stund. Därefter gör de ibland en
del av refrängen, men säger att det blir stopp efter det. Stick och mellandelar får
de inte riktigt ihop. Låtarna de nu försöker göra byggs upp på samma sätt som de
låtar de tycker om att lyssna på och spela. Det är de låtarna som ger idéer till de
riff de gör ”utan att för den skull sno dom” (B7, 46). Riff och kompfigurer utgör
stommen i kompositionerna och är de delar som de arbetar med och förändrar
mot ett resultat de tycker blir bra. Komponerande kan sägas bestå i att göra en
del av en låt bra. Den skulle kunna användas för en hel låt, men medlemmarna i
gruppen säger att de inte riktigt vet hur de skall foga samman olika delar som har
olika tonarter eller olika karaktär. De har ingen strävan mot att göra eget material
i form av färdiga låtar. Grupperna de spelar i har varit inriktade på att göra
covers och de har inte rutiner för att presentera egna låtar när de träffas för att
spela.
I A2 har några av medlemmarna presenterat eget material och idéer för de andra
i gruppen. De har sedan börjat bearbeta idéerna gemensamt. Alla tycker att det är
roligt att kunna göra eget material vid sidan av att göra covers. Ofta går
processen till så att de spelar olika delar de gjort tidigare och prövar olika sätt att
sätta ihop dem.
Adolf: Men det är ju som nu med dom låtar vi gjorde klara förra året … Då
började vi bygga .. Ja, OK vi kanske tar bort den där delen och lägger till
läckrare .. kanske .. Man byggde hela tiden så där
Adel: Det gör vi med den där låten vi har tagit upp nu alltså som jag och J
gjorde fast nu försöker vi lägga på så att den ska bli bättre .. och alla hjälps
åt
Adolf: Finslipa och
Adel: Ja
Adolf: få det tight först och främst, så att det låter bra. (A2, 37)

När de sitter hemma och leker med idéer kommer de till ett stadium där de
tycker att låten är så färdig att den går att presentera för de andra. Adrian säger
att låten är färdig när han har en klar bild av hur den skall vara när han spelar
upp den för kamraterna. Men han vet också att den sedan kan komma att ändras
under repetitionerna. En låt som Adrian har gjort spelas upp och de andra tycker
att den är bra och de börjar bygga på den med egna idéer. Adolf visar ”en
specialgrej” på trummorna som de försöker finna en plats åt i låten (A2, Obs 2;
A2, 40). Alla är med och beslutar vad som skall vara med eller inte och kommer
med förslag och har synpunkter även på hur andra instrument än de egna skall
spela.
Adolf: Om Adi har gjort låten eller om jag har gjort låten, så att om jag
tycker att inte nåt ska vara så … om vi säger att det är en lugn del och så kör
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Adrian slap på de då säger vi – Nä, det kanske inte .. Nog för att man kan
nästan ingenting om bas men man har ju i huvet ungefär hur det ska låta. Så
då kör man lugnare- Det är som, när dom säger åt mig att du kan inte köra
dubbeltramp där, för det låter som hispigt … så att det spelar som ingen roll
(A2, 41)

Gitarristen Adi, som har gjort låten, har ofta en klar uppfattning om hur den
andra gitarristen skall spela och lär honom det. Men det finns alltid möjligheter
till förändring och gruppen ges oftast möjligheter att komma på egna saker att
spela. Basisten gör sina egna basfigurer och trummisen sina. Oftast vet de redan
när de hör låten hur de skall spela för att det skall bli bra. De andra menar att
trummis och basist har viktiga uppgifter i bandet för att deras spel ger mycket av
karaktär och stil åt låten. Mycket tid ägnas åt samspelet mellan trummor och bas
när gruppen repeterar för att få låten tight. En viktig del av såväl deras spelande
tillsammans som deras komponerande menar de är att de känner varandra
musikaliskt och att de har hårdrocken som gemensamt intresse. Stilkännedomen
är viktig för det gemensamma resultatet. Värderingar av vad som är bra och vad
som fungerar musikaliskt diskuteras, prövas och avgörs under repetitionerna
Adolf: Alltså huvudsaken att man lär känna varandra och hur man spelar.
Alla vet att ja OK … till slut kan jag nästan räkna ut precis vad Adel eller
nån ska göra för att jag känner dom så väl så att jag OK .. Det är som när jag
hör på låtar .. OK nu spelar han det här i två takter till .. och sen är det precis
som jag tänkt mig. (A2, 65)

När gruppmedlemmarna tränar tillsammans gör de allt oftare mer tekniskt svåra
låtar. De prövar tillsammans att sätta ihop olika kombinationer av taktarter och
att spela mer komplicerade riff och kompfigurer. De strävar både efter att bli
bättre på sina respektive instrument och att få gruppen som sådan att bli mer och
mer samspelt eller tight. Det finns ett intresse hos alla i gruppen att pröva nya
och svårare saker att spela, men det känns viktigt för dem att de alla är på
ungefär samma nivå. Ju mer samspelta de är och ju mer teknik de behärskar,
desto intressantare låtar kan de göra tillsammans, säger de.
I grupp B7 har Brage och Brodde gjort ”massor av låtar” hemma, men säger att
ingen är klar (B7, 11). Brage har inte tänkt på att det han gör när han sitter och
spelar och kommer på saker som låter bra kan bli till färdiga låtar, medan Brodde
mer medvetet gör egna kompositioner. I leken med instrumentet finner han idéer
som han kan vidareutveckla till en låt. Han arrangerar det han gör för att få ett
färdigt resultat.
Jag vet inte jag sitter bara och så kör jag komp Jag hittar väl nåt och så
spelar jag nåt som jag tycker låter bra och sen jobbar jag runt det. Om vi
säger att det är en leadstämma (spelar ett riff i två olika lägen) då kollar jag
först bastonerna till det och så tar jag en kompgitarr och så kör jag det
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antingen med distat ljud och hårda powerackord eller (visar svagt på gitarren
komp) för att köra akustiskt mot det. Ja då jobbar jag bara runt det och så
fortsätter jag med vers kanske och har det där som intro riff och refräng.
(Brodde, B7, 12)

Han använder dator hemma med ett arrangeringsprogram för att arrangera de
olika stämmorna och spela in dem. Han gör hela låten stämma för stämma och
bygger upp den från ackord och kompfigurer. Han är fri att byta formdelar och
använda delar han gjort på olika ställen i låten. Inte heller han presenterar det
han gör för den grupp han spelar i. Övergångarna mellan de olika delarna i en
medley med heavy metal-låtar som gruppen spelar under en period med elevens
fria val har Brodde gjort på det sättet, och därefter har gruppen tillsammans
gjort korrigeringar och anpassat spelet efter medlemmarnas olika färdigheter när
de repeterat sitt medley. Spelandet är det centrala för medlemmarna i gruppen
de bildat i skolan, liksom i fritidsbanden de spelar i. De skriver inte några texter
därför att man ”har väl inte lust” , ”vill spela för att det låter bra” (Brage, B7,
20), ”man känner inte för det”, ”vill inte ha fram nåt särskilt budskap” (Brynolf,
B7, 20), ”jag är inte så poetisk av mig” (Bruno, B7, 20).
Berit i B2 har fått en akustisk gitarr av sina föräldrar och intresset för att göra
låtar har ökat, även om hon inte tycker att de har blivit så bra hittills. Hon övar
på instrumentet både hemma och i skolan och under de fria perioderna, det vill
säga elevens val, väljer hon musik för att kunna bli bättre på instrumentet. För
tillfället övar hon olika skalor för att kunna ta ut melodier bättre på gitarren och
göra solon. Processen när hon gör låtar beskriver hon så här:
Det blev som att man sitter ner och spelar och sen så .. hur ska man förklara
det här nu då ... men om man sitter ner och spelar en låt till exempel, nån
annans låt eller nån låt jag har gjort tidigare för att man måste alltid ha
någonting att spela på från början. Då blir det att man avbryter den låt man
håller på med, sen kommer en melodi upp i huvudet medan man spelar
andra ackord. Man kan bara liksom sitta och pilla på olika ackord och så
där och blir det bara att det kommer en melodi i huvet för mig .. och .. då
blir det att jag skriver. Då brukar det bli som att jag bara .. orden bara
kommer. Jag skriver inte ner nånting men .. jag tänker inte först, utan det är
som att medan jag spelar så börjar jag sjunga och då kommer det en
melodi, det kommer bara. Det är inte så att jag sitter typ att – OK nu ska vi
ha ett A moll och sen ska vi ha den här tonen (sjunger en hög ton). Så gör
man inte, utan för mig är det så att det bara ska komma helt automatiskt
annars är det helt värdelöst. Det blir alltså inget bra om man bestämmer att
nu sätter man sig ner och skriver en låt. Det funkar inte så. (Berit, B2, 7–8)

Det är spelandet och ackordföljderna som är utgångspunkten för skapandet och
det som gör att det dyker upp melodier och ord i hennes huvud. Skapandet skall
vara oplanerat och komma av sig själv som ingivelser eller plötsliga idéer för att
det skall bli bra. Att mer intellektuellt kombinera ackord och toner ger ett dåligt
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resultat. Det är melodierna hon ”får” och texterna som ”kommer av sig själv”
som styr hur låten blir (Berit, 76). Kommer det inte av sig själv har det inget
värde, menar hon. Formen tänker hon inte på när hon gör låtar, den ändras hela
tiden under arbetet. Hon utgår alltså inte från någon speciell form som en refräng
eller en vers, utan ackordföljderna och hennes eget spelande är i fokus i början
av processen. Spelandet ger inspiration till ny melodi, text och nya ackord.
Ibland spelar hon in det hon gör på band, men hon spelar hela tiden över det hon
gjort. Inspelningarna är bra för att kunna minnas låtarna hon arbetar med, men är
inte så viktiga att hon vill spara dem för framtiden. De fungerar mer som ett
arbetsinstrument för kortare tid och inspelningarna kan hon glömma sedan. Hon
menar att det är bra att kunna ”lyssna på dom, döda dom, skapa nya” (Berit, B2,
25).
Texterna med ackordanalys skriver hon däremot ner på papper. De kan uttrycka
samhällskritik eller känslor och upplevelser. De mer personliga texterna gömmer
hon genom att låta någon annan ge uttryck för dem eller maskerar innehållet på
andra sätt. Texterna skall vara meningsfulla. Hon vill inte göra ytliga texter som
handlar om kärlek eller om människor som lämnar varandra. Hon säger att det
finns för många sådana texter och för få låtar med texter där det finns en tydlig
mening bakom vad som sägs och som därför är intressanta. Kärlekstexter
framstår, menar hon, som producerade för att sälja och saknar därmed den
mening, äkthet och det samhällsengagemang som hon önskar att texter skall ha.
Hon ger exempel på flera artister och låtar från olika genrer som inte lever upp
till de ideal hon söker (Berit, B2, 19).

… i form av repetitioner av en egen låt
Grupp A6 på Albinoniskolan har gjort det harmoniska underlaget till sin låt och
började förra lektionen öva att spela det tillsammans. Den har samlats i
klassrummet under lektionen för att repetera sin låt. Alma spelar piano och skall
sjunga senare när texten är klar, Alvina spelar piano, Alfred basgitarr och Algot
trummor. Under tiden Alma skriver upp ackordföljden på tavlan gör andra i
ordning salen. De hjälper varandra med frågor som: Hur gör man nu igen? Hur
var det vi spelade? Ska jag spela det här? Hur tog man D?
Alma spelar på el-pianot och vänder sig om för att se på det hon skrivit på
tavlan. Hon ställer sig vid tavlan igen och prövar att sudda ut taktstreck mellan
varje ackord på refrängen, sätter tillbaka dem igen. Hon står och tittar på
ackorden och smånynnar för sig själv, spelar med handen i luften och tar bort
strecken igen.
Under tiden frågar Algot om Alfred har hunnit lära sig gitarrgreppen än. Alvina
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undrar om de har en text, och Algot svarar att det finns ett förslag som de ska
titta på senare. Han fortsätter att öva snurrandet av trumstocken och att slänga
upp den i luften och fånga den igen för att sedan direkt spela sitt komp. Efter en
stund frågar han vem som ska sjunga, men får inget svar från gruppen. Han
fortsätter sitt övande med att snurra stocken och prövar nu att följa upp med att
spela olika fills. Alfred kommer in i rummet och säger att han går för att söka
basen. Alvina övar ackord fortfarande men nu efter det som står på tavlan. Alma
behöver inte vända sig om för att titta på tavlan utan spelar ackordföljderna utan
underlag. Efter en stund vänder hon sig om och sätter ut ett taktstreck också på
refrängen så att det blir:

Vers: Am
Refr: A
E
Stick Am

IF
ID
IF

D

IG
I
IAm

IC

I

IF

I (A6, Obs)

Flickorna börjar spela tillsammans men de kommer av sig vid övergången till
sticket och börjar om igen. Alfred kommer tillbaka till klassrummet och säger att
han kommit på en ny rad till versen på låten. Han berättar samtidigt att han inte
har hittat basen. Den bas som hänger på väggen vill han inte använda då han
tycker att den är för dålig. Alvina och Algot pratar med honom om att de måste
få ordning på slutet på låten och att soundet måste bli bra. Alfred går ut för att
hämta läraren och fråga var den riktiga basen är.
Alvina spelar ackorden med höger hand och med raka fjärdedelar på sin
klaviatur. Alma tar upp ett textblad ur fickan och säger att ”Nu kör vi” och börjar
spela tillsammans med Alvina. De avbryter spelet efter någon minut på refrängen
där deras ackordbyten inte kommer samtidigt. Efter flera uppmaningar om att
”Nu kör vi!” får hon med sig antingen trummisen eller Alvina igen, men spelet
avbryts varje gång vid övergångarna mellan vers och refräng eller mellan refräng
och stick (A6, 7 – 12). De övar var för sig en stund och efter ytterligare en
uppmaning från Alma att börja spela tillsammans och med en tydlig inräkning
börjar de spela tillsammans alla tre.
Drygt femton minuter av lektionstiden har gått och tio minuter senare har Alfred
kommit tillbaka med en basgitarr och kopplat upp den. Under den tiden har
Alma spelat kompfiguren på pianot ensam och Alvina och Alfred har lämnat
klassrummet för att hämta läraren. De återvänder tillsammans med läraren Alm.
Han frågar om de skall fortsätta att arbeta med texten på låten. Eleverna svarar
jakande och Alm vill att de skall börja spela. Alm ställer om ljudet på basen och
när Alma frågar hur de skall spela ger han ett förslag med hjälp av några takter
komp från pianot. Algot stönar och säger att han inte kan hänga med, det går för
fort. De börjar om lite långsammare och spelar några takter innan de avbryter
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igen. Algot undrar hur fort låten egentligen skall gå och läraren svarar med att
visa i ett ännu långsammare tempo. Alma säger att det är OK och hon räknar in
med 1, 2, 3, 4. Hela gruppen spelar tillsammans för första gången under
lektionen.
Efter ett avbrott diskuterar de hur formdelarna skall sättas ihop medan läraren
endast lyssnar. Efter en stunds diskussioner säger alla att de förstått hur det skall
vara. Några använder privata benämningar på delarna som skall förstås av alla
som till exempel ”Efter refrängen så är det versen. Och sen ska vi spela i
mellanrummet?” (A6, 17), ”Nä det är det här ding, ding” (A6, 17). Ibland blir
förslagen också komplicerade:
Alma: Vi kör vers två gånger, sedan refräng, stick, refräng och sen vers,
stick och refräng, refräng och slutar med det vi börja. (A6, 17)

De bestämmer sig för att under lektionen spela vers och refräng med repriser och
därefter sticket för att återgå till refrängen igen. Alma skriver på tavlan: V V R R
S R och får en nick från läraren (A6, Obs, 3). Han gör en inräkning när Alma
kommit tillbaka till sin plats och gruppen kommer tillsammans igenom verserna
och refrängerna två gånger, mellanspelet och refrängen igen utan avbrott. Det
görs med hjälp av lärarens tecken att fortsätta när någon kommer av sig och
muntliga påminnelser om nästa del. Därefter gör de om samma sak igen, nu efter
förslag från läraren, med inräkning från Alfred trumstockar och ytterligare en
gång med hjälp av lärarens egen inräkning. Han visar ett förslag på trumkomp
under sticket som blir en kontrast till de övriga formdelarna. Under tiden börjar
Alvina spela sin stämma själv medan Alma och Algot tittar på textpapperet och
pratar med varandra. Alm säger att de bör jobba med texten för att ”det börjar
brinna i knutarna” och ”ni är nog redo för det nu” (A6, 22). När läraren går ut
föreslår Alma att gruppen skall ”köra allt igen så att vi får in det” (A6, 22). De
gör så och därefter är lektionstiden slut och överskriden med fem minuter. De
ställer i ordning salen genom att hänga upp gitarrer på väggarna och släcka
förstärkare och mixerbord. Alma och Alfred pratar med varandra om texten när
de går ut. Alma sjunger delar av texten tyst och de skrattar.
Beskrivningen visar hur svårt det kan vara för eleverna att själva organisera sitt
arbete så att det blir effektivt. När läraren handleder dem genom låten och
förbereder dem på vilka formdelar som kommer härnäst fungerar det ofta bättre.
Repetitionsrutiner som exempelvis att bestämma att någon räknar in låten, att
alla lystrar till en inräkning och reagerar på den saknas ofta. Alla kan inte heller
orientera sig i formen på låten så att omtagningarna inte behöver ske från början.
Ofta är de inte förberedda på vilka delar som kommer och i vilken ordning när
de spelar. Även om eleverna får instruktioner av lärarna före och under passen,
är det svårt för många av dem att klara detta själva. Beskrivningen visar också att
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det är svårt för läraren att veta vad de olika grupperna egentligen håller på med.
Lärarens påpekanden om tiden är ett uttryck för att han vill att de skall hålla
tidsschemat inför redovisningen. Hans påpekande om att det är dags att börja
göra texten klar visar samtidigt, att han inte vet att gruppen snart är färdig med
sin text. Den tempoanvisning han ger grundar sig på kunskaper om elevernas
spelförmåga, i högre grad än på någon värdering av låtens karaktär. Han vill att
alla skall ha en möjlighet att klara av att spela sina stämmor. Den tid eleverna får
för handledning är ofta kort och de får sällan hjälp när de verkligen behöver, om
de inte själva ser till att läraren kommer till rummet där de övar eller har tid att
vänta.
På Bachskolan låter lärarna under en temavecka eleverna välja olika ämnen som
de får studera mer koncentrerat under en längre period. Bland de aktiviteter som
erbjuds denna termin finns möjligheter att fördjupa sig inom olika områden som
exempelvis lacrosse, snowboard och skateboard, friskvård, friluftsliv, slöjd,
teknik, bild, teater och musik. På hemkunskapen bakar eleverna bröd till en
förening, dramagruppen spelar en pjäs och det finns utställningar gjorda av
språkgruppen och textilslöjden samt en utställning som gjorts efter läsning av
Om detta må ni berätta. De som valt musik (41 elever uppdelade i spelgrupper
och studio- och scenarbete) får förbereda en konsert som ges under temaveckans
sista dag. Åtta grupper spelar covers och två gör egna låtar.
Den ena av dem spelar hardcore och black metal och framträder med en låt där
texten inte går att höra. Texten till låten är kontroversiell i skolsammanhang
menar lärarna när de får se en utskrift av den. Den diskuteras av lärarna och
släpps med tvekan igenom efter att ordet ”Hail!” (sic!) har strukits. I övrigt
följer den tematik i texten som är vanlig inom genren med djävulen som ledare
för den sista striden där kristenheten skall gå under. Den andra är en rapgrupp
som av båda lärarna Bok och Björk fått en påminnelse om att inte använda fula
ord.
Hårdrockgruppen utgår från en komprytm från en av gitarrerna, och låten byggs
långsamt upp med hjälp av flera genomspelningar där instrument läggs till
instrument och prövas. I gruppen förkastas och godtas förslag eller idéer
kontinuerligt. Det görs genom att förslag ignoreras eller att de övriga uttrycker
sitt missnöje på olika sätt. Förslaget faller om det bryter karaktären på låten
eller inte fungerar rytmiskt eller harmoniskt. Trumkompet görs på olika sätt tills
det accepteras av alla i gruppen. De kommer också under tiden med förslag som
de luftspelar och gör rytmljud till. Resultatet kommer att fungera som vers och
senare kommer refrängen till på samma sätt, men nu har man en text att utgå
från. Övergång mellan vers och refräng övas länge. Den skapar svårigheter
eftersom kompet där ändrar karaktär. Mellan försöken spelas andra låtar som de
flesta verkar känna till. Elever från andra grupper kommer in då och då och
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lyssnar. Introduktionen till låten blir en trumfigur som växer i styrka och tempo.
Efter ett break sätter kompgitarristen tempot. Buxbom, en språklärare med
rockbandserfarenheter, är ofta inne i rummet och kommer med förslag på hur
gruppen skall öva och uppmuntrar dem när de är på väg att ge upp. Bok hjälper
trummisen och kommer med en del förslag till variationer av kompet och ger
synpunkter på balans mellan instrumenten. Han berättar också om konserten
och om praktiska detaljer under temaveckan. Det gäller redovisningsblanketten
som skall fyllas i varje dag av eleverna, utvärderingen de skall göra, hur salen
skall ställas i ordning och vilka som skall hjälpa till att flytta instrument och
annan utrustning till lokalen de skall ha konserten i.
Rapgruppen B4 arbetar under en temavecka på Bachskolan med att göra egna
låtar. Under denna vecka har Bo möjlighet att helt få ägna sig åt sitt stora
intresse rapmusik. Han säger att rapmusik inte förekommer ofta i skolan och att
han därför är glad att få arbeta med det. I gruppen finns ytterligare två
medlemmar, Boris och Bob. Boris har inte hållit på så mycket tidigare med
stilen förutom ett framträdande under den föregående terminen, medan Bob har
varit med på flera framträdanden. Bo är den som kan mest om olika grupper,
artister och substilar och har mest vana att uppträda. Han är också den som
ringer ihop de personer som behövs för att göra texter, repetera och spela in
bakgrunder före ett framträdande. De har under tidigare temaarbeten uppträtt
tillsammans på skolan, då också med en break-dansare och har gjort en ny låt
till den konsert som avslutar den aktuella temaveckan.
De texter han gör hemma handlar om livet i kommunen och bostadsområdet.
Alla texterna är på engelska och beskriver det han ser hända runtomkring
honom eller upplevelser han har haft. Han säger att han är den som hållit på
längst med rap på skolan. ”Alla vet att jag är hip-hop. Det vet dom alltså” (Bo,
B4, 16:3). En av hans texter är en sorts biografi över hans karriär som rapartist.
I den berättar han om vilka han uppträtt med och hur andra försökt få honom att
ändra stil, men att han håller fast vid sin stil och det som hör ihop med den. Det
gäller kläder, sätt att vara, att umgås inom och mellan olika grupper, hip-hop,
break dance, sammanhållningen i gänget och med dem som ingår i hans crew.
Idéerna till texterna får han från det som händer i världen och nära honom själv.
Den första politiska text han gjorde handlar om sprängningen av Word Trade
Center. Han förklarar de sista textraderna med att det visserligen händer saker i
USA, men att man också måste tänka på sådant sker på andra ställen i världen
(Bo, 29).
Andra texter handlar om the street law, det hårda livet på gatan, om att visa
respekt och inte skryta om man inte har täckning för det. Han rappar en text som
illustrerar hur man kan dissa, det vill säga förringa och misskreditera någon, och
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lägger till att dissandet på scenen är accepterat. Han visar fler låtar som handlar
om vapen, gatuvåld och brott och berättar att det inte bara är i Bronx sådant
händer, utan också där han bor.
En sång handlar om en avbruten relation med en tjej och de effekter det hade på
hans skrivande. Det privata, om det nu finns någon verklighet bakom texten,
görs offentligt. Händelsen görs i resten av texten till en förklaring, för dem som
saknat honom på hip-hopens scener, till att han inte uppträtt med nya låtar på
länge. ”Then we broke up/Damned, I lost my rhyme” är textraden som beskriver
detta (Bo, 76).
Bo har spelat med flera olika grupper och de har uppträtt på olika discon som
ordnats på skolor. Ofta har det varit på det han kallar ”småbarnsdiscon” och
”mellanstadiediscon” men de har också uppträtt mer offentligt på större
konserter (B4, 15). De berättar att de då ofta i förväg får lämna in för granskning
de texter de tänkt framföra.
Under repetitionen ger han råd till de övriga och leder arbetet.
Gruppmedlemmarna använder hela tiden det kroppsspråk de har på scenen.
Armarna betonar rytm och överdelen av kroppen vaggar fram och tillbaka eller
sidledes. De visar breakdance-rörelser för varandra och prövar olika betoningar
och rytmiska dragningar i texten. De rappar också texter av andra artister
emellanåt. Då blir det ofta långa och intensiva diskussioner om värdet i olika
rapstilar och om olika artisters karaktärer och göranden. Bilden av artisterna och
deras liv som presenteras på flera av musikkanalerna på TV återges och
värderas. De berättar historier om dem och kommenterar videor. I gruppen
utmanar de varandra i att hitta rimord och Bo visar sina kunskaper i free form
eller free-style. Där gäller det att rappa improvisatoriskt utan längre tid för
eftertanke och planering. Han ber mig föreslå ett ord och sätter genast in det som
slutord i en fras och rimmar på det. De övriga i gruppen utmanar Bo och
varandra på samma sätt. En del av repetitionen förvandlas till en tävlan mellan
de olika medlemmarna, ett battle. Battlandet mellan medlemmarna fortsätter till
dess Boris och Bob ger upp och vill fortsätta arbetet vid datorn.
Texterna som gruppen arbetar med är hämtade från nätet eller skrivna av Bo.
Tillsammans gör de om dem så att de skall passa till de beats de gjort med hjälp
av eJay-skivor och mixat med hjälp av arrangeringsprogrammet Q-base. De har
också gjort en del tillägg från WAV-filer i programmet.88 Texten till huvudlåten
inför den kommande konserten har Bo gjort själv, liksom de flesta andra texter
och bakgrunder han uppträder med.

88

WAV är ett filformat för samplade ljud.
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… i form av rörelse och dans
Exemplet är hämtat från Albinoniskolan och en musikklass som övar inför en
vårkonsert där några elever vill arbeta med rörelse och dans hellre än att spela
och sjunga. Ingen av lärarna har djupare kunskaper från dansundervisning och
eleverna kommer att handleda varandra. Exemplet nämns därför att det är
intressant att se hur en lektion där eleverna arbetar mer självständigt kan gå till
inom ett område som har andra undervisningstraditioner än skolmusikens.
Läraren (Alm) menar också att detta är en form av skapande som sker på
musiklektionerna och som uppmuntras på skolan. Ofta får eleverna sköta det
själva i grupperna. Liknande exempel på hur elever mer självständigt arbetar
med dans och koreografi finns också från Bachskolan och Clementiskolan.
Samtliga citat i avsnittet är hämtade från mina observationsanteckningar och från
MD-inspelningen av lektionen (Alb. Obs 5 och Alb. XX1). De kursiverade
fraserna inom parentes är hämtade från låten de dansar till och markerar var i
låten händelserna utspelas. Koreografin som eleverna gör bygger dels på låtens
formdelar och musikaliska uttryck, dels på den handling som texten skildrar.
När läraren kommer in i salen arbetar gruppen med olika delar av 70-talslåten
”You´re the one that I want” från filmen Grease. Gruppen består av 9 flickor och
en pojke. De repeterar danssteg och formationer i grupper utspridda i
klassrummet. Läraren frågar om de behöver hjälp med något, vilket de avböjer.
Han ber dem visa hur långt de hunnit och Anna som tillsammans med en annan
elev, Anita, leder repetitionen, säger åt de övriga eleverna att ställa upp sig som
det skall vara från början. Hon placerar ut Anund och Anki som skall dansa solo,
talar om för dem var den tänkta publiken finns och rättar till bakgrundsdansarna
som också skall sjunga till en CD med ljudbakgrund. Hon ber därefter André att
starta CD:n från början av låten. Han har tagit på sig uppgiften att under
lektionen sköta ljudet så att de andra slipper springa fram och tillbaka till
musikanläggningen när de repeterar. De dansar igenom låten så långt de kan
medan Anna och André tittar på. Läraren säger att det ser bra ut och lämnar
salen.
Anna och Anita är de elever som leder repetitionen. Anna är inte nöjd med
solisternas insatser och ber dem prova igen ensamma med ”mer uttryck i rörelser
och ansikten”. De skall göra en sorts pantomim eller rollspel där killen (Anund)
under versen dansande upptäcker tjejen (Anki), som blir mer och mer expressiv i
sina rörelser och närmar sig honom (I´ve got chills, they’re multiplyin’). De
prövar tillsammans igen medan de övriga tittar på. Kommentarerna är att killen
måste våga mer och vara tydligare i utspelet. Från början skall han bara stå och
”vicka med höfterna” men Anna menar att det måste göras så att det syns att han
är ”närvarande” och ”här”. ”Det går inte att gömma sig”. Två kompisar till
Anund kommer in i salen och vill se vad de gör. Flickorna ber dem gå ut, men de
tjatar om att få stanna och flickorna tillåter det när Anund säger att det är OK. De
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varnar Anunds kompisar med orden ”Ett enda skratt och …” och visar
halshuggningsgester. När han prövar får han ett uppmuntrande ”Wow!” från
flickorna. Anna instruerar också Anki att bli mer och mer expressiv och
utmanande när hon dansar mot Anund och demonstrerar hur hon menar. På slutet
av versen (electrifyin’) kryper Anund ihop mot golvet och blir uppsparkad från
golvet av Anki (You better shape up). Anna ber dem öva fallet mot golvet och
sparken ”så att det sitter” och går sedan själv in i körgruppen och dansar med
dem. De övar sina rörelser till låtens mellandel (You better shape up). Också de
andra dansarna kommer med förslag.
Annfrid: Vi kan göra så här också på andra versen. (Visar)
Anna: Ja men inte hela tiden
Ansa: Nä! Men det är läckert. Det fungerar till det som kommer sen. (Albinoni, Obs,
5)

De sjunger eller mimar texten till sången när de dansar och fortsätter att ge
förslag på nya steg och rörelser. Olika förslag på rörelsekombinationer prövas
i kören. När Anna och Anita visar rörelser placerar de sig vid sidan av de
dansande. Båda två kan också visa rörelser framför dem och kan då instruera
och spegelvända rörelserna så att de blir lättare att följa. Anna har egna
benämningar på en del rörelser. ”Vi kan lägga till snusk”, föreslår hon och
visar rullande höfter och axelskakningar. Hon kommenterar dansare under
repetitionen med påminnelser som ”Är ni glada nu? Tänk på publiken!” eller
”Höften fram” (Albinoni, Obs, 5).
Efter en stund är Anita och Anna nöjda och ber solisterna och kören att dansa
tillsammans. Anita säger åt Anund att han skall spela ut ordentligt och våga mer.
Kommentaren ”Inget säger att du är småkåt på Anki för att du är det här i
dansen”, kan tolkas som en trygg uppmaning till honom att våga spela ut mer,
genom att klargöra att alla vet att det är ett spel. Anna kommenterar arbetet
senare när hon tittar på dansarna i den grupp som tillsammans med en
orkestergrupp i en annan sal övar på Ace of Base sång Life is a flower. De frågar
hur det gått med I´m so excited och Anna ler och svarar: ”Det är jättefint. Värsta
showen! ” (Albinoni, Obs, 5).

5.3.7 Redovisning av skapande uppgifter
När en färdig låt spelas upp är de flesta eleverna mer eller mindre nervösa, vare
sig det gäller en redovisning i klassrummet eller inför en större publik. Några få
säger att de alltid blir nervösa när de skall sjunga eller spela för andra, medan
några säger sig inte alls ha sådana känslor. Följande exempel är hämtat från en
gruppintervju efter en konsert som eleverna gjort inför en publik på cirka 150
personer bestående av alla elever i år 9. I beskrivningarna från eleverna i grupp
A4 är nervositet ett av nyckelorden. Gruppen består av elever som inte har någon
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större vana vid att uppträda med musik inför andra. De flesta har heller inga
erfarenheter av att spela något instrument förutom från lektionerna på
musiktimmarna i skolan. För flertalet av dem är det första gången de sjunger
eller spelar inför åskådare som inte tillhör den egna klassen.
En av eleverna uppger att hon fick darrningar i fingrarna och var tvungen att
hålla fast dem. En tyckte det var bra att toaletten fanns nära. Några av dem
beskriver att de inte hörde någonting, inte på grund av dålig medhörning, säger
de, utan av nervositet. En elev upplevde nervositet innan gruppen skulle gå upp
på scenen, men blev lugn när de väl börjat spela. En annan uppger att
nervositeten försvann när hon hängde på sig sitt instrument (gitarr), medan andra
säger att de var mer eller mindre nervösa hela tiden. Elever från A4 och C1
menar att det är skönt att inte vara ensamma i sin stämma. Att synas, höras och ta
plats på scenen upplevs också som besvärande av flera. De berättar att de inte
”tog i” lika mycket som under genrepen, att de ”glömde” komma nära
mikrofonen för att de inte ville höras (A7, 28). De berättar om kamrater som
liksom gömde sig bakom instrument eller utrustning eller placerade sig på
scenens bakre delar för att inte synas. De talar om strategier att hantera nervositet
och obehagskänslor vid att framträda inför andra. Samtidigt säger Alfhild i A4
att hon har lärt sig sjunga inför publik utan att svimma (A4, 14).
Upplevelserna av anspänning före ett framträdande delas av flera andra elever.
Trots den obehagskänslan har flertalet av dem också positiva upplevelser. De är
glada att de har presterat något och nästan alla säger att det trots allt var roligt att
stå inför en publik. Många beskriver framträdandet som en prestation, en sort
kulmen på en längre tids arbete. Några av de elever som uppträder på andra
scener än skolans beskriver sina upplevelser som att de får en kick av det. Ju
större publik desto större upplevelse, menar hårdrockaren Adolf i A2. Adi i
samma grupp hänvisar till den personliga tillfredsställelsen och även till att
självförtroendet ökar. ”Dom är ju här för att se en och så, och då spelar det ingen
roll hur många det är. Desto fler, desto roligare är det, då får man bara bättre
självförtroende” (Adi, A2, 63). Även Bo i rapgruppen B4 har en liknande
inställning. För honom gäller det liksom för Berit i B2 att få fram ett budskap till
så många som möjligt.
Inför ett genrep av en sentimental rockballad säger en av eleverna som sjunger:
”Jag ska få tanterna att grina i publiken” (Albinoni, Obs, 11). ”Dom ska bli ..
Håret skall resa sig på dom” menar Berit i grupp B2 (B2, 16). Möjligheterna att
kommunicera något budskap till publiken hör till något några av eleverna ser
som viktiga. Förberedelserna inför konserten diskuteras också i gruppen. De vill
alla att konserten och de skall ges förutsättningar som ”riktiga” artister. ”Vet ni
vad vi måste göra? Vi måste ha en stor spegel i logen. […] Du får vara min
koreograf så vet var jag ska ha händerna” (Albinoni, Obs, 11). Konserterna
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verkar upplevas av många elever som något som liknar musiklivet utanför
skolan. De har krav på ljudanläggningarnas kvalitet, på ljus och eventuella
rökmaskiner. Det finns hos några av dem drömmar om en musikkarriär. Medias
bilder av idolskap, rikedom, respekt och beundran, möjligheter och att bli
uppmärksammade eller kända kan av några elever verkar kunna levas ut under
konserterna.

5.4 Summering och reflektion
Redogörelsen visar hur skapande sker i en sorts symbios med musicerande.
Begreppet musikskapande som ersatt benämningen skapande i kursplanerna kan
signalera detta förhållande. Skapande har behandlats som ett separat moment i
läroplanerna fram till och med Kp 2000, och i kurslitteraturen fram till och med
80-talet. Det är musik som skapas, inte som en övning att förstå musikaliska
begrepp eller specifikt öva elevernas gehör eller lyssningsförmåga, utan med
avsikt att på olika sätt producera musik.
Behärskandet av hantverket, instrumental- och ensebletekniker avser inte endast
att höja elevens kunskaper och färdigheter i musik, utan beskrivs också som en
förutsättning för skapandet. Det gäller det hantverksmässiga spelandet,
instrumentaltekniker, ensemblekunskaper och förståelsen av framför allt
ackordanalys och tabulatur. Skapandet blir då också i ökad grad en förutsättning
för musicerandet om det definieras som exempelvis arrangering, tolkning,
uttryck, rearrangering, improvisation i samband med spel- och
ensembleövningarna.
Kunskaper om musikens elementa eller grundläggande begrepp sägs integreras
med den musikaliska praktiken i skapandet. Korta lärarledda genomgångar av
teori leder snabbt över till musikalisk praktik, där det är svårt att avgöra vilken
betydelse den förmedlade teorin har. I de skapande övningar som redovisats
ovan, där kvintcirkeln är utgångspunkt i lärarens genomgång, arbetar flera
grupper från andra utgångspunkter. Flera av eleverna, särskilt i de klasser som
inte har en särskild inriktning mot musikstudier, visar att de har svårigheter att
benämna eller beskiva begrepp som tonart, treklang, form eller toners namn. De
säger sig däremot förstå hur de skulle kunna använda ackordanalys eller
tabulatur för att ackompanjera eller, om de vill, göra en egen låt. Dessa elever
menar också att de har fått prova hur det är att spela med andra och att framträda
med musik. De flesta av eleverna upplever sitt arbete som skapande i den
meningen att de har gjort en låt, vare sig det är en cover av någon redan känd låt
eller en som de själva skapat både text, arrangemang och melodi till. Uppgifterna
och repetitionsarbetet upplevs av de flesta eleverna som roligt och meningsfullt
och inte som isolerade övningar i att uttrycka sig med musik.
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De korta momenten av eget skapande som rekommenderades i 50-talets och det
tidiga 60-talets texter har delvis ersatts med längre perioder av koncentrerat
musicerande och skapande. Ett av skapandets syften – att tillsammans med
musicerandet variera aktivitetsformerna i musik – har inte lika stor betydelse
som tidigare. Skapande och musicerande, eller åtminstone musicerandet med de
inslag av skapande som lärarna beskriver, har enligt mina observationer blivit
den dominerande aktivitetsformen.
Det finns likheter mellan det förberedande ensemblespelet, där de grundläggande
färdigheterna skall befästas, och 70-talets klassensemble. Exempel på sådana
likheter är klangmattorna i ackompanjemanget, de tillrättalagda arrangemangen
och harmoniseringarna samt strävan efter att eleverna övar sina
instrumentalkunskaper och sin förståelse av musikaliska begrepp. Ett annat
exempel är behovet av en relativt stark ledning från läraren i början av processen
med ambitioner att göra klassorkestern till en elevernas självverksamhet senare.
Ytterligare en likhet finns i klassorkesterns funktion som medel att hantera
elevernas olika förutsättningar och intressen i klassrummet. Användandet av
ackordanalys och grafiska grepptabeller som en tidsbesparande åtgärd för att låta
alla elever kunna delta i spelet så snabbt som möjligt kan också nämnas.
En skillnad mellan det skapande som framställs i kursplanerna från 70-talet och
lärarnas beskrivningar av skapande och den praktik jag studerat, är att skapande i
hög grad är integrerat med klassrumsmusicerandet. De skapande uppgifterna
relateras till musik som är hämtad från olika former av populärmusik och är för
det mesta redan känd av eleverna.
Elevernas skapande i skolan utgår från musikaliska modeller och förebilder, där
arbetsformerna och -processerna liknar fritidsmusicerandets. Även en del
terminologi och begrepp om musikalisk form, musikteori och musikalisk praktik
kan relateras till dagens populärkulturer. Det innebär samtidigt att andra
möjligheter att skapa musik och andra begrepp utesluts som innehåll eller
behandlas mer översiktligt.
Populärkulturernas ökade betydelser för ungdomar uttrycks i mitt material av
några elever som drömmen om att bli känd. Rockmusikerns karriär framställs i
massmedia som lockande. Rockmyterna exponeras och musikers idolskap lockar
med bilder av pengar, makt, respekt och beundran, möjligen också sex och
utlevelser. Det som skulle motverkas i den etiska och estetiska fostran kan sägas
accepteras i en undervisning som huvudsakligen koncentreras mot musicerandet.
Eleverna diskuterar dock själva under repetitionerna sådana frågor och intar
olika ståndpunkter vad gäller estetisk och etik. Möjligheten att nå ut med sitt
eget budskap och att påverka en publik på något sätt är också motiv för
336

skapande, enligt några av mina informanter. Deras eget skapande kan sägas
drivas av de möjligheter som musik och text ger till kommunikation av idéer och
egna tankar.
Den mer offentliga redovisningen eller dokumentationer på CD-skivor av
skapandets resultat har fått en ökad, och möjligen ny, betydelse för såväl
eleverna som för musikämnet i skolan och skolan som institution. Detta innebär
för eleverna en möjlighet att mer offentligt uttrycka sig själva och sina
identiteter. För musikämnet i skolan kan det bidra till att synliggöra betydelser
av kultur där och vara förmedlare av musikkultur. Det kan också för skolan som
institution tjäna som en sorts kvalitetsmarkör.
I klassrumspraktiken återkommer de flesta aktiviteter som i T o h och
grundskolans tidigare kursplaner utgjorde delar av skolans skapande under
musiklektionerna. Även textskrivande som en del av att komponera eller göra
låtar utgör aktiviteter som relaterats till skapande i musikämnet. Det enda som
saknas är tillverkning av egna instrument. Så sent som i SOU 1992:94 nämns det
ändå som exempel på ett för musiken centralt innehållsbegrepp, där samverkan
med andra kunskapsfält – i det här exemplet med ”Bild och form” – kan ske (s.
425). Inte någon elev eller lärare i mina intervjuer eller samtal nämnde
instrumentbygge som en skapande aktivitet i musikundervisningen.
Uppgiften att göra sammanställningar av musikprogram finns på alla skolor som
förberedelser för konserter och andra redovisningar. Samverkan med andra
estetiska ämnen finns också representerad. Rörelse i form av komposition av
egna danser och koreografi samt bild, film och video som utgångspunkt för eget
skapande nämns av några lärare, liksom dramaövningar och mim. Musikspel och
musikteater ingår i musikundervisningen på Clementi- och Debussyskolorna och
beskrivs som skapande. Anknytningar till ljudskapandet i form av ljudmontage
och ljudbakgrunder är en sorts ljudlaborationer i 70-talets mening, som i olika
stor utsträckning utgör inslag i musikundervisningen på samtliga skolor.
Redigering och mixning av ljud förekommer på alla skolor som en del av det
musikaliska hantverket. Vid inspelningar av redovisningar, vid konserter och vid
mindre framträdanden har ofta några elever som uppgift att sköta mixerbord och
ljus.
Skapande aktiviteter har anpassats till nya kontexter där samtidens populärmusik
i vissa bestämda stilar utgör ramar för det skapande som integrerats med
instrumentalspel och ensembleverksamhet. Skapande i form av ensemble
dominerar där arrangering och bearbetning av musik är centrala aktiviteter
medan komposition förekommer i mindre omfattning. Även skapande som
integrerar olika konstnärliga uttryck förekommer, men utgör inte några centrala
inslag i den dagliga undervisning jag följde i min klassrumsstudie.
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6 Diskussion
Vi har följt diskursen om skapande från 1945, till början av vårt nya sekel. Det är
en period som med Sven Hartmans karaktäristik över utbildningsområdet kan
beskrivas omfatta utredningarnas årtionde under 40-talet, 50-talets försöksperiod
och genomförandets årtionde under 60-talet. Vidare omfattar den fullföljandet av
reformarbetet under 70-talet och 80-talets utvärderingsskede fram till 1990-talet
som benämns revisionernas årtionde (Hartman, 2005, s. 50).
Under denna period präglas diskursen om skapande av flera av de förslag till
förändringar av svenskt skolväsende som förs fram i 1946 års skolkommissions
arbete. De är inte helt nya utan har föregåtts av tidigare utredningsarbete och
vilar på idéer från olika pedagoger före, och långt före 40-talet, som exempelvis
liberala progressiva idéer och pedagoger som J. J. Rosseau, J. H. Pestalozzi och
F. Fröbel (Varkøy, 1996). Under perioden formas ämnet musik genom att det
öppnar för fler moment och aktiviteter än sång. Bland momenten i musikämnet
ingår ”skapande”.

Skapande som ett redskap för förändring
Vad som framgår av min studie är att flera av de förändringar av undervisningen
som 1946 års skolkommission diskuterar eller föreslår kommer att påverka och
påverkas av diskursen om skapande. Den formas delvis av idéer som uttrycks i
utredningen och som förs vidare och förändras i arbetena från
försöksverksamheten med enhetsskolan och senare i grundskolan. Skapande blir
så ett av redskapen för flera av de förändringar som föreslås. Några av idéerna
betonar barnens och elevernas behov och förutsättningar och uttrycks som
utgångspunkter och förutsättningar för skapande. Andra är uppfattningar om
musikens estetiska värden, den demokratiska skolan och fostran av en aktiv
samhällsmedborgare, samt förslag om ämnessamverkan eller integration. Nyttan
med skapande legitimeras och motiveras med argument som berör individ,
samhälle och skolämnet musik.
För sångämnets förändring till musikämne bidrar diskursen om skapande med att
bryta mot rådande innehållsuppfattning med sång som huvudsaklig musikalisk
aktivitet. Det görs genom att skapande framställs som ett huvudmoment för
undervisningen. Elevernas skapande sägs också stödja kunskaps- och
färdighetsområden som sången tidigare svarade för, nämligen utveckling av
gehör, notkunskap och musikteori samt viss repertoarkännedom. Skapande ges
även uppgifter i elevernas spel på instrument i form av så kallad rytm- eller
klassorkester, mer sällan i sång. Den helhetssyn på människan och skolämnena
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som kommer till uttryck i texterna svarar mot förslagen om samverkan eller
integration mellan olika moment i musikämnet och andra konstämnen.
Diskursen om skapande anvisar under 40-, 50- och 60-talens försöksverksamhet
en väg bort från en ensidig reproduktion av kända melodier och färdiga
arrangemang. Elevernas egna arrangemang, improvisationer och kompositioner
görs till en del av musicerandet i klassen. Då diskursen inbjuder till nya former
av elevaktiviteter och undervisningsformer bryter den också mot
förmedlingspedagogikens ideal genom att erbjuda aktiviteter som kan utformas
som självverksamhet och grupparbeten. De skapande aktiviteterna kan också
ingå i de olika intresseområden som förordas. Skapande som en huvudsakligen
kollektiv musikalisk aktivitet tillsammans med sång och spel, utmanar synen på
betydelsen av elevernas enskilda arbete i skolan. En sådan kollektiv syn på
skapande utmanar samtidigt romantiska uppfattningar om konstnären,
kompositören eller arrangören såsom ensam ansvarig för musikproduktionen.
Tankar om det kollektiva upphovsmannaskapet leder bort från konstmusik och
närmar sig mer vissa populärmusikaliska sätt att göra musik. Diskursen om
skapande ger stöd för förändrade elevroller med förslagen om självverksamhet
och elevernas möjligheter att påverka innehåll och uttryck i den musik som
används. De många olika typer av skapande aktiviteter som presenteras under
försöksverksamheten underlättar samtidigt hänsynstaganden till elevernas
individuella förutsättningar, och underlättar organisationen av arbetet i
enhetsskolans mer heterogent sammansatta klasser. De olika aktiviteter som förs
in under rubriken skapande svarar också mot krav på att anpassa undervisningen
efter elevernas förutsättningar och intressen.
De förändrade lärarroller som skapande sägs kräva överensstämmer med de
önskade förändringarna av skolans inre miljöer. I förslagen betonas vikten av en
särskild social atmosfär och anda i klassrummet som stödjer musicerande och
skapande och som samtidigt sägs motverka auktoritära förhållningssätt. Denna
atmosfär görs i flera av de senare texterna till förutsättningar för skapande under
musiklektionerna och kommer under 70-talet att ingå i definitionerna av en
skapande undervisning. I samband med elevers skapande pläderas för speciella
förhållningssätt för både elever och lärande, vilka överensstämmer med
skolkommissionens och senare beskrivningar av den ideala läraren och eleven.
Klassrummen görs till övningsrum för individuell och social fostran med hjälp
av de skapande övningar som föreslås i musikämnet.
Detta är de grundläggande inslag i diskursen om skapande som också framträder
tydligt i klassrumsstudien. Inslagen framträder som de brottstycken ur historien
som Foucault nämner. Undertiteln till avhandlingen Om skapande i skolans
musikundervisning efter 1945 kan således läsas inte bara som en historisk
redogörelse för undervisning under de senaste 60 åren. Den kan också förstås
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som en beskrivning av de centrala element som konstituerar diskursen om
skapande i musikämnet i dag. Villkoren för diskursens bildande rör dels det stora
förändringsarbetet inom skolan inför grundskolans genomförande, dels
bevarandet av tidigare diskurser om skolämnet. De väsentliga
motståndspunkterna finner vi exempelvis i de olika estetiska ideal som
bestämmer undervisningens innehåll och i synen på lärar- och elevroller. Andra
omstridda områden i diskursen är märkbara i uppdelningen mellan kunskap om
musik och kunskap i musik, det vill säga kunskaps- och ämnesuppfattningar, och
i skilda metodiska närmanden till undervisningen.
De behov diskursen svarar mot är hämtade från politiska, ideologiska och
pedagogiska argument om exempelvis förvandlingen av det svenska
skolsystemet med särskilda uppgifter för det demokratiska samhället och för
byggandet av folkhemmet. Senare svarar argumenten mot behovet att möta
förändringar i samhället såsom globalisering, effekter av utvecklingen av
tekniker för musikproduktion och informationsteknologi. De svarar också mot
kulturpolitiska diskussioner och beslut. Även beslut som fattas på mikroplanet,
det vill säga i klassrummet och på den enskilda skolan, har betydelse för
formandet av diskursen, dels i den tröghet som undervisningsrutiner verkar
besitta för ett bevarande av diskursen, dels i förändringar som kan initieras i
skolornas utvecklingsarbeten och praktikgemenskaper. Det finns inga vattentäta
skott mellan de olika nivåerna. Skolans roll blir här att i viss mån delta i
formandet av diskursen men i högre grad att förankra den sanning om skapande
som den uttrycks från makronivån. Skolans roll blir att i musikämnet forma
individen i och till sociala sammanhang och samtidigt ge kunskaper om och i
musik. Vi har sett hur läromedel i stort sett återupprepar och konkretiserar
innehållet i läroplanerna. Jag vill här fortsätta med att diskutera det utbyte som
finns mellan grupper av författare och de institutioner de arbetar inom.

Musikens väsen och formande av individen
Idén om musikens inneboende kraft att påverka människor på alla nivåer,
intellektuellt, kroppsligt, emotionellt och själsligt, har varit grundmotiv för
utformandet av skapande i musikämnet i synnerhet och för skolan i allmänhet.
Musiken som kulturellt fenomen, dess betydelser och funktioner i samhällets
kulturliv, dess funktioner av rit och ceremoni för kulturbevarande och för
traditioner har också ingått i motiven.
När regissören Ingmar Bergman i radioprogrammet Sommar ställde frågor om
musikens väsen och betydelser för människan gav han själv svaret att vi fått den
som en gåva för att ge oss en föreställning om verkligheter och världar utanför
den verklighet vi lever i. I en publicerad sammanställning SR gjort i samarbete
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med honom av några av svaren som lyssnare uppmanades sända till honom,
visas några andra sätt att förstå musiken som fenomen (Breven till Bergman
(hämtat
07
06
20).
Internet:
http://www.sr.se/cgibin/P1/program/index.asp?ProgramID=2127)
Förklaringarna hänvisar till psykologi, biologi, medicin, religion och filosofi och
några också till samhällsvetenskapliga vetenskapsområden. Musiken speglar
livet och tolkar livet och får oss att förstå det. Den påverkar och kultiverar
känslor, skapar stämningar och har betydelser för människans välmående och
emotionella liv. Den är nödvändig för människans utveckling från fosterstadiet
till efter döden och för människans möjligheter att förstå sig själv. Musiken gör
också människan till människa, den är en förutsättning för mänsklig kultur och
ger svar på existentiella frågor. Slutligen anknyter några av svaren till musikens
funktioner i samhället och individens möjligheter att fungera där. Vi känner igen
flera av svaren från hur skapande legitimeras i skolan. De hör samman med
musikens religiösa, etiska, terapeutiska, estetiska och socialiserande funktioner.
Jämfört med kategoriseringar av musikens funktioner i pedagogiska
sammanhang är de pedagogiska funktionerna och betoningen av musikens
socialt och individuellt fostrande funktioner representerade i mindre grad.
Det som beskrivs ovan om musikens väsen finns också som grund för de motiv
som ges skapande i skolan. Det blir ett fenomen från vilket en mängd
pedagogiska strävanden utgår. De insända svaren rörde i första hand relationen
människa–musik som individuell upplevelse och försök att förstå den. Musiken i
skolan framstår som ett medvetet och planerat sätt att lära någon något om
musik. Som fenomen blir musiken där ett ämne med särskilda pedagogiska
intentioner. De studerade texterna tar fasta på musikens möjligheter till
personlighetsutveckling och identitetsbildning. Teknikerna för formandet av
individen ingår i diskursen om skapande som det urval som görs vad gäller
innehåll, metoder och arbetsformer.
I skapandet sker en disciplinering av eleverna. Tekniker för att anpassa och
forma eleverna utvecklas som är relaterade till föreställningar om musikens
väsen och nytta. Jag vill påminna om att i föreliggande arbete ses också musik,
liksom skapande, som diskursiva konstruktioner. Både musiken och skapande
kan framställas på andra sätt och vara något annat än som framgår i texterna. I
skapandet sätts individen och individens relationer till musiken i centrum för
uppmärksamheten. Här tränas särskilda beteenden och utvecklas speciella
normer för hur något skall spelas, komponeras och framföras. I förståelsen av hur
emotioner uttrycks i musik övas vissa bestämda synsätt på hur musik skall tolkas
och upplevas eller framföras. Här ingår också övningar i olika former av
känslokontroll, kontrollerad utlevelse och upplevelse. Här övas också hur känslor
och musikaliska uttryck kan transformeras till rörelse och dans. I det skapande
arbetet ingår också olika uppgifter som visar elevens förståelse för hur väl detta
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kan omsättas i eget musicerande. Leken, spontaniteten, fantasin och viljan till
uttryck används som redskap för att förädla och utveckla detta i vissa riktningar.
Kategoriseringar och definitioner av skapande och skapande verksamhet
konstituerar diskursen. Estetiska värderingar av uttrycken förändras över tid. Den
klarhet och renhet som söktes i vokala uttryck, de avvägda rörelser med balans
och stil som övades, kan idag vara mer personliga och uttrycka elevens
individualitet och egna gestaltningar. Övningar i att uttrycka sig själv också med
musik ges nya innebörder där det personliga uttrycket blir viktigare. Att kunna
uttrycka sig musikaliskt har länge utgjort ett tecken på bildning. De skapande
övningarna som tidigare mer var riktade mot mål att förstå musik hör i dag nära
samman med eget musicerande. Också idag skänker sådana kunskaper viss status
som identitetsmarkör. Kunskaper om musik, att i eget skapande kunna använda
dess uttrycksmedel och förstå kultur inifrån, hör också till en sorts
allmänbildning. Kunskaper och färdigheter i musik och skapande formar inte
bara personligheten och individens karaktär, utan uppges också i flera av de
studerade texterna ha överspridningseffekter på kunskaper utanför musikens
område.

Vissa kan eller alla kan
Föreställningarna om att endast ”vissa kan” skapa eller att ”alla kan” skapa har
påverkat innehåll och aktivitetsformer samt bidragit till att forma diskursen om
skapande i musikämnet. I de texter jag studerat märks uppfattningar om
musikaliska färdigheter som antingen något generiskt, inneboende i individen,
eller som något som alla besitter och som kan utvecklas med viss träning och
under vissa förutsättningar. De olika aktiviteterna som inkorporerats under
benämningen ”skapande” är inte enbart ett svar på önskemål om omväxling
under skoldagen eller musiklektionerna. De motiveras även med möjligheter till
anpassning av undervisningen efter elevernas förutsättningar i form av olika
grader av musikalitet och intresse. Alla elever har inte fallenhet för att sjunga, de
kan då göra sammanställningar av musikprogram eller få tillverka
musikinstrument. Alla har inte heller de rätta förutsättningarna för att spela, de
kan då i stället göra en komposition vid datorn eller göra en dramatisering av en
musikalisk upplevelse. Särskilda åtgärdsprogram för de så kallade ”brummarna”
förordas. Också elevernas skaparförmåga kan tränas med särskilda övningar och
betygsättas. Åtskillnader i klassrumspraktiken med kompensatoriska eller
nivåanpassade syften på grundval av detta rekommenderas i texterna utifrån
sådana synsätt. I den skapande verksamheten förutsätts att alla elever skall kunna
få uppgifter de klarar av att utföra. Ingen får heller misslyckas med sina
uppgifter. Avdramatiseringen av musiken och att musicerande och skapande av
musik inte kräver särskilda givna personliga förutsättningar, kan ses som ett led i
skolans demokratiseringsprojekt.
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Vi kan och du kan
Att alla elever kan skapa under musiklektionerna kan sägas utgöra ett slags
normativt grundantagande för skapande verksamhet. Betoningen av ett skapande
”vi” under 70-talet där den ideale läraren ingår i det skapande kollektiv som
klassen utgör, är fortfarande i viss mån aktuell. Den föreställningen kompliceras
dock i dag av att tyngdpunkten läggs vid elevernas ansvar för sitt eget skapande
tillsammans med klasskamraterna i de grupper som de arbetar i. Jag tycker mig
se en starkare accentuering av individuellt ansvar för verksamheterna i grupperna
och för elevens utveckling av kunskaper och färdigheter. Inom ramen för ett ”vi
kan”, framstår ett lärarens ”du kan” tydligare. Läraren organiserar
förutsättningarna och handleder eleverna i former som lämnar ett större utrymme
för elevens egna beslut om hur och med vilka medel aktiviteterna skall
genomföras. Ensemblegruppen där de enskilda elevernas förmågor och
kunskaper blir mer betydelsefulla utgör det ”vi” som har huvudansvaret för
resultatet. Klassorkestern utgör den lärogrupp i vilken olika slags musik
diskuteras och värderas samt uttrycks i form av musicerande. Läraren etablerar
en sorts gemenskap med gruppen under handledningen som dock ofta är
individinriktad och berör enskilda instrumentalister. Det innebär ett implicit
uttalande av att ”du kan”. Eleven förutsätts kunna göra självständiga val där en
personlig estetisk medvetenhet och personliga uttryckssätt blir än viktigare i
skapandet, då det också skall spegla elevens egna föreställningar och
erfarenheter. Detta förutsätts ske i samverkan med andra där den enskilde eleven
därigenom ges en viktig roll i gruppen.
Det är svårt att värdera i vilken utsträckning uppskattningen av musiken i skolan
beror på de former som den antagit och som redovisas i studien, det vill säga de
aspekter som behandlar den fritidsliknande undervisningssituationen. Det som
präglar den är kamratumgänget, den skenbara avsaknaden av traditionell kontroll
och krav på prestation. Det ger lektionerna en karaktär av att något annat än
”skola”. Sådant som skulle kunna kallas ”undervisning” med ett tydligt planerat
och redovisat kunskapsinnehåll där vissa bestämda fakta skall redovisas, är
nedtonat. Det finns ingen klart uttalad progression och uppdelning i olika
inlärningsmoment för skapandet. Genom att musik är ett stort intresse för många
elever på deras fritid, mister undervisningen auran av ”skolämne” när
arbetsformerna liknar fritidens. Undervisningsformerna väver samman
ungdomskollektivets intresse och skolans lärande genom att ta stöd från den
status som musik har utanför skolan. Resultatet blir till något som kan kännas
angeläget och meningsfullt såväl i skolan som utanför. Övandet, lärandet,
”maskeras” som samvaro och gemenskap i gruppen. Redovisningarna maskeras
som en sorts semi-professionella artistframträdanden.
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Vem lär vad
Det är nödvändigt att diskutera vad eleverna lär sig och vilka som lär sig vad.
När musicerandet blir det centrala i undervisningen och musikens centrala
begrepp skall användas i musicerande och skapande, kommer aspekter som inte
direkt har att göra med just det att marginaliseras. Diskursen om musik som ett
brett ämne innehållande flera olika aktiviteter har då reducerats till musicerande
och skapande. De aktiviteterna har i så fall ersatt sången som den vanligast
förekommande.
De elever i klassrumsstudien som redan ”kan” spela uppskattar
musikundervisningen, då de får möjligheter att utveckla sitt kunnande i att spela
och göra låtar. Bland dem som ”inte kan”, de som inte gör musik på fritiden, i
hemmet, i musik- eller kulturskola, bildningsförbund eller utanför sådana
institutioner, uppskattar ofta att de får möjlighet att pröva. Några elever lär sig
att de, om de skulle vilja, kan utveckla spel och skapande, medan några få lär sig
att de ”inte kan”. Även om devisen ”alla kan” är riktig, så kan resultatet ändå
tolkas som att ”somliga” kan. Positivt är att några av eleverna som inte spelat
tidigare blir så intresserade att de tar upp musik och ett aktivt musicerande på
fritiden. Positivt är också att flera av de elever som fick spelade själva på fritiden
eller deltog i den frivilliga musikutbildningens instrumentalundervisning, sade
sig uppskatta musicerandet i skolan. Den gav dem andra kunskaper än de under
instrumentallektionerna. Framför allt nämns spel efter ackordanalys och ett annat
socialt sammanhang än det enskilda spelandet under de lektionerna som nämns.
Några av de eleverna nämner särskilt repertoaren i skolan som något positivt.
För de flesta eleverna i min klassrumsstudie var det första gången de gjorde en
egen låt. De kan sägas tillhöra dem som lär sig att de, om de skulle vilja, kan
utveckla sitt skapande i form av att komponera eller göra egna låtar. Bland dem
fanns för övrigt flera som tog instrumentallektioner utanför skolans ram.
Ackordanalysen och kvintcirkeln nämns av dem som nycklarna till förståelse för
hur komponerande kan gå till. För de elever som redan ”kan” är uppgifterna att
göra egna låtar ett tillfälle att visa de egna kunskaperna också i skolan.
Samspelet mellan skolans mer generella utbildning i musik och kulturskolans
eller den kommunala musikskolans mer specialiserade, uppfattar jag som
fruktbar för både elever och lärare. Samarbetet mellan instrumentallärare och
musiklärare på de skolor där det förekom, gav undervisningen extra kvaliteter.
Instrumentalundervisningen kunde anknytas till skolarbetet för flera elever. Det
underlättade arbetet för klassläraren inför redovisningar och under repetitioner,
och eleverna fick också under skoltid tillgång till de särskilda instrument- och
enesmblekunskaper som de lärarna hade.
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Skapande för sociala ändamål
I musiken som fenomen finns inte bara dess möjligheter att etablera en relation
med lyssnaren eller musikern och påverka individen, utan även möjligheterna att
använda den som ett gemensamhetsskapande verktyg. Musik har under lång tid
använts för att skapa samling och känslor av samhörighet. Arbetsformerna i
skapandet, det gemensamma spelet och det nödvändiga samarbetet där, görs till
en övning av sociala kompetenser i ett samhälle i miniatyr. Här ligger en av
skapandets viktigaste funktioner för den pedagogik som utvecklas för att uppnå
sociala mål. Arbetsformerna såsom de utvecklas i skapande används i skolan för
att förändra klassrumsklimatet och relationerna mellan lärare och elever och för
den fostran till samverkan, gemenskap och demokrati som samhället fordrar.
Mer sällan uppmärksammas funktioner där musiken används åtskiljande. Vi
märker det i de kategoriseringar som görs för att hålla samman mindre grupper
inom ungdomskulturerna, politiska och religiösa sammanslutningar eller mellan
grupper med olika etnicitet. I den pågående globaliseringsprocessen verkar också
musiken fungera i båda riktningarna, samtidigt både enande och särskiljande.
Alla de positivt laddade ord som skapande förbinds med i texterna, exempelvis
gemenskap, samhörighet, enighet, tolerans, samhörighet, medansvar och
medinflytande och som länkas till trivsel, trygghet och glädje är ord som
uttrycker vällovliga och i viss mening nödvändiga syften.
Att musiken i sig och elevers skapande leder till detta ställer jag mig mera
tveksam till. Det fordras möjligen också att detta lyfts fram och diskuteras i
skolan i samband med skapande och musicerande. De sköna orden riskerar
annars att bli förgivettagna sanningar om musikens eller en arbetsforms
inneboende effekter.
Skapande under repetitionerna och konserterna som slutlig bekräftelse på
arbetets kvaliteter kan förstås som ett uttryck för viljan att veta. Den disciplinära
makten gör sig osynlig och gör dem som berörs av den synliga. En stor del av
eleverna uppfattar inte skapandet under repetitionerna eller konserterna som
kontroll eller värdering av dem. De flesta av dem vill själva spela och sjunga
tillsammans med andra. Att våga sjunga, att våga spela är att synliggöra sig
själv, mer eller mindre medveten om att utsätta sig för bedömning eller
korrigering. För att höra till gruppen, klassen, genren, måste man våga visa sig.
Att våga sjunga och spela är ett krav som finns i ämnet som ett kunskapsobjekt,
en del av ämnet som fenomen. Det är invävt i det grundläggande uttrycket för
musik. Ansvaret läggs på både elever och lärare att arrangera omständigheterna i
form av musikalisk gemenskap, ”alla tillsammans” och ”du kan”. Intresset finns
hos lärarna; att få lektionen att fungera, att skapa den stämning som också hör till
musiken som fenomen. Intresset av att få arbetet att fungera finns också hos
eleverna. Det är ett gemensamt resultat som visas upp vid redovisningstillfället
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och eleverna gör sig själva ansvariga för det. I ensemblen är det de själva som tar
över en stor del av ansvaret för detta. Denna form av disciplinär makt osynliggör
också den makt som musiken i sig utövar i de diskurser om stil och genre som
finns inbäddade i den. Repetitionerna och konserten bekräftar den rådande
diskursen om val av innehåll i undervisningen. Samtidigt blir friheten skenbar.
Som instrument att bedöma, för att i omsorgens namn vidta åtgärder och hjälpa,
korrigera, rätta till eller för att värdera och klassificera ger det självstyrda
repetitionsarbetet goda möjligheter. Det ofta lustfyllda arbetet tillsammans med
kamraterna kan sägas motsvara en kontinuerlig tentamen. Kunskaper om
elevernas musikaliska färdigheter, hur de förstår musiken och omsätter ämnets
centrala begrepp i musicerande och skapande synliggörs. Elevens
samarbetsförmåga med sina kamrater såväl musikaliskt som socialt, ådagaläggs.
Detta sker samtidigt med att också elevens tankar och estetiska preferenser och
färdigheter att behärska en viss stil visas upp.

Anpassning till musikliv utanför skolan
Att sjunga kan sägas vara en del av vardagslivet. Många människor sjunger och
spelar av olika anledningar och i olika sammanhang, ensamma eller tillsammans
med andra. Musicerande på olika sätt utgör frivilliga fritidsaktiviteter i vilka
lärandesituationerna är annorlunda än i skolan. Sången och spelandet i skolan har
pedagogiska intentioner. Där musicerar elever för att till exempel lära sig sjunga
bättre, bli bekanta med olika repertoarer eller för att lära sig mer om musik.
Eftersom elevernas resultat skall värderas och bedömas i skolan kan exempelvis
sång och spel bli till övningar i tonbildning och notläsning. Skapande kan bli till
redovisningar av kunskaper i musikteori eller musikaliska färdigheter. I det
lärande som sker på fritiden finns också avsikter att lära instrumentalteknik och
teori under former som värderas, men sällan betygsätts. Sådana övningar kan
också uppfattas som meningsfulla och funktionella för eget lärande eller som
nöje och avkoppling. De är självinitierade, frivilliga och självstyrda. Musikens
funktioner i skolan är annorlunda än på fritiden och det gäller förmodligen också
upplevelsen av musicerandet, lyssnandet och skapandet.
Resultaten visar att det i diskursen om skapande ingår en anpassning till
förhållanden som råder i musiklivet utanför skolan. Skapandet och musicerandet
i skolan skall vara på riktigt i den meningen att det så långt som möjligt
efterliknar fritidens. Det sker genom ett accepterande av metoder och repertoar
som hämtas från fritidens musikanvändning och musicerande. Även den
fritidsliknande atmosfären under repetitioner och ensemblespel utgör exempel på
denna anpassning. Några av de grupper som bildas under lektionerna, under
temaarbetena eller intensivveckorna är sammansatta av medlemmar som också
spelar tillsammans på fritiden. Plankningar av låtar, rearrangeringar av dem med
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hjälp av gehörsbaserade metoder är ytterligare exempel. Användande av
ackordanalys eller tabulatur som hjälpmedel kan ses som en påverkan från olika
former av populärmusik. Ännu ett exempel är att den musik som används som
förlagor för skapande är hämtade från aktuell musik som eleverna ofta redan
känner till och vill göra till sin egen. De åtskillnader som ofta görs av värdet
mellan olika musikstilar och genrer återskapas på så sätt i skolan och betydelser
av elevers individuella smakpreferenser blir tydligare där. Instrumentarium och
annan utrustning samt konserterna och de utformningar de ges, får utgöra ett
sista exempel på detta. Detta innebär att undervisningen i större utsträckning får
vissa likheter med både fritidens lärande och musikvärlden utanför skolan.
Idealen med ett målmedvetet progressivt utformat arbete med övningar bryts
delvis, liksom den formella disciplin som kan prägla sådana
undervisningssituationer.
Mycket av lärandet sker gehörsvägen. När eleverna väljer låtar tar de ofta sådana
som flera i gruppen redan känner till. Det innebär att flera i elevgruppen redan
har hört låten och kanske kan melodin eller särskilda instrumentala fraser
någorlunda. De har också kännedom om vokalt och instrumentalt föredrag, om
accenter, frasering och uttryck samt har kunskaper om form, harmonik och
sound. Känner någon i gruppen inte till låten, lyssnar de på den eller också visar
de som kan den hur den låter och vilken karaktär den har. Deras spel och sång
kan ses som en första skiss som de sedan tillsammans kan arbeta vidare med.
Inom ramarna för den stil låten har söker eleverna sedan de uttryck som gör den
och dem själva rättvisa.
Eleverna utvecklar egna strategier för att minnas hur de skall spela. Egna tecken,
tabulatur eller markeringar av något slag används. Några av eleverna menar att
gruppen är deras minne. När kamraterna börjar spela säger de att de minns hur
de skall spela själva. Arbetet i gruppen är huvudsakligen kollektivt. De värderar
spelet, kritiserar ibland och kommer med förslag till förbättringar. Det som
accepteras av medlemmarna i gruppen arbetar de vidare med. Eleverna har
därmed givits tolkningsföreträde av vilka uttryck som skall användas och hur
arbetet skall gå till. Ofta har de också givits ett visst tolkningsföreträde i valet av
vilken musik de skall arbeta med.
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Läromedlen och läroplanerna
Läromedelsförfattarna eller medlemmarna i de redaktioner som utformade
läromedlen har stor erfarenhet av undervisning i musik, av eget musicerande
eller komponerande. Jonas Gustavsson (2000) visar att framgång inom fältet
musikpedagogik är avhängigt ett visst kulturellt kapital. Det består av
förtrogenhet med musikutövande på hög nivå, kännedom om skolväsendet och
deltagande i musikpedagogiskt samtal samt förmåga att ta administrativt och
organisatoriskt ansvar.
Internationella kontakter är därutöver viktiga.
Lektionsidéer, innehåll och metodiska förslag prövas i klassrumspraktik av
författarna själva eller av andra musiklärare i olika former av försöksverksamhet.
Några av författarna kan knytas till institutioner som exempelvis SR, SVT,
Rikskonserter eller EMS (Elektronmusikstudion i Stockholm). De innehar också
positioner inom olika musikinstitutioner, där Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm och skolmyndigheter är centrala. Några av dem kan också knytas till
grupper som deltar i utredningsarbeten inför nya läroplaner eller i arbetsgrupper
som svarar för läromedels- eller kursplanetexters utformning.89 Kursplanernas
beskrivningar av skapande kommer därigenom att delvis återupprepas i
läromedlen med vissa konkretiseringar, betoningar och accentueringar och vara
färgade av författarnas egna erfarenheter och ståndpunkter. De positioner dessa
personer har ger god kontakt med både svenskt musikliv och utbildningsväsende
samt kunskaper om internationella musikpedagogiska idéströmningar och
debatter. I läromedlen transformeras detta till konkreta förslag om
undervisningsinnehåll och aktiviteter samt sprids som auktoritativa
framställningar om hur undervisning i skapande kan eller bör ske. Texterna utgör
därigenom en form av vetande om musik och undervisning som lärare kan
förhålla sig till genom att ingå i den lärogrupp som talar om och förhåller sig på
ett visst sätt till skapande i musikundervisningen.
Jag nämner detta, inte för att utpeka någon ”generalstab” som övervakar
diskursen om skapande (Foucault, 1976/2002, s. 105), utan för att visa på det
institutionella stöd som ges den. Närheten mellan utbildningssektionen på SR,
SVT eller Rikskonserter och läromedelsförfattare ger möjligheter till spridning
av undervisningsidéer och -innehåll. För diskursen om skapande har förmodligen
möjligheterna till internationell överblick och närheten till kulturinstitutioner
89

Exempelvis deltar Yngve Härén i 1965 års musikutredningskommitté och i arbetet med Lgr 62 där också
Gunnar Sjökvist är med. Ingemar Gabrielsson medverkar i Skolöverstyrelsens pedagogiska arbetsgrupp (Spa 8)
som förbereder revisionen av Lgr 62, i arbetet med Lgr 62 och Lgr 69 och dess supplement. Han är också
verksam i den första OMUS-utredningen och i översynen av läroplanen inför Lgr 69 och Lgr 80. Bengt Olof
Engström deltar i 1965 års musikutbildningskommitté och arbetar även med Lgr 69 och dess supplement samt
medverkar i översynen av läroplanen inför Lgr 80. Engström deltar också med planering av SR:s
skolradioprogram i musik och producerar program för Skol-TV. Han har också erfarenheter av lärarutbildning.
Carl-Axel Dominique deltar i OMUS-utredningen och Stewe Gårdare i arbetet med Lpo 94. (Sjögren, 1995,
Gustavsson 2000, Lindberg, 2002)
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som exempelvis Moderna museet och Fylkingen varit avgörande för
introduktionen av den kreativa musikundervisningen. I England introduceras
komposition och improvisation i undervisningen under 60- och 70-talen där
exempelvis John Paynter och Peter Ashtons verksamhet och publikationer ger
redskap för klassrumsbruk. Modeller för skolundervisning utarbetas och prövas
(Pitts, 2000). I lärarutbildning och skola modifieras, prövas och återupprepas det
som sägs i texterna i tal och handling. En konsekvens av detta är att det som
framställs som skapandets nytta och som legitimerar det, blir en del av
diskursen. Skapande motiveras med elevernas möjligheter till social samvaro och
gemenskap och med deras musikaliska bildning och färdighet, som en omsorg
om dem.
I texterna förordas en viss undervisning med ett särskilt innehåll och speciella
arbetsmetoder och arbetsformer, som samtidigt klassificerar andra möjliga val
som sämre. Läromedlen utövar makt i det att de skapar en speciell verklighet om
hur undervisning skall bedrivas. Vad som framställs är en uppdelning mellan
god och mindre god undervisning. Den undervisning är god som finns inom
diskursen om elevers egna aktiviteter, samarbetet i grupperna och som använder
det förordade innehållet och fostrar på angivet sätt. Här beskrivs hur
komposition, arrangering och improvisation kan gå till i samband med
musicerande, men också hur skapande ingår med andra uttryck än de
musikaliska. Förslag ges för hur undervisningen kan organiseras och hur
elevernas skapande kan bedömas och värderas. Förslag ges även om vad läraren
skall göra för att lyckas i sin undervisning, och om speciella sätt att förhålla sig
till ämne och elever som leder till detta. I det avseendet fungerar institutionerna,
läromedelsförfattarna, fortbildningsavdelningarna och kursplaneskrivarna med
de hänvisningar till forskning och försöksverksamhet som de gör också som
garanter för kunskapen och försanthållandet om skapande.
Läro- och kursplanernas idéer om skapande sprids via läromedlen, liksom olika
ämnesuppfattningar där särskilda relationer mellan skapande och övriga moment
i musikämnet förordas. Ett tydligt exempel på detta utgörs av det genomslag som
1946 års skolkommissions arbete och den efterföljande försöksverksamheten får
för idéerna om skapande i skolan. Det gäller framför allt de allmänpedagogiska
områdena om exempelvis elevernas egna aktiviteter, de estetiska ämnenas
betydelser för individ och samhälle, samarbetet över ämnesgränser och elevernas
arbetsformer. Samtidigt märks i läromedelsutgivningen viss försiktighet med att
lansera friare former av skapande. I de skapande aktiviteter som föreslås förordas
en tydlig styrning och kontroll från lärarens sida över innehåll och form. Inlärda,
eller åtminstone förmedlade, rytm- och melodimönster utgör underlag för
improvisationerna. Sången utgör i de flesta av läromedlen fortfarande långt in på
60-talet det huvudsakliga innehållet, tillsammans med musikteori och
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musikorienterande studier. Traditionerna inom undervisningsområdet framstår
som starka.
Råd och anvisningar för hur skapande kan ske i klassrummet begränsar på olika
sätt elevernas egna initiativ, som då blir beroende av lärarens förslag och
korrigeringar. För eleverna som använder läromedlen i skolan är, fram till och
med 60-talet, deras möjligheter till eget skapande inte något som framträder
tydligt i skolboken eller elevhäftena. Lärarens egna beslut om undervisningens
utformning och vad som betonas i undervisningen blir då avgörande för
praktiken i klassrummet.
Flera av läromedlen går tydligt i takt med kursplanernas intentioner, förslag och
anvisningar vad gäller skapande. Statens institut för läromedel (SIL) och
Läroboksnämnden är institutionella garanter för detta. Samtidigt är det möjligt
att hävda att läromedelsförfattarnas kontakter med undervisning, både egen och
andras, och försöksverksamheter, i sin tur påverkar formuleringar i kursplanerna.
Styrdokumenten tenderar i så fall, som Geir Johansen (2003) menar, att kodifiera
en praxis som på många håll redan är etablerad. Diskursen om skapande ges
därmed institutionellt stöd, formas och upprätthålls både på mikro- och på
makronivåer.

Texter och klassrumspraktik
Min studie kan ge intryck av att läroplaner och läromedelstexter är avgörande för
hur skapande utformas i klassrummen. I så fall vill jag modifiera den bilden
något. Flera av de idéer som presenteras i läromedlen har prövats, kanske under
lång tid, innan de publiceras. Exempelvis har undervisningsformer och metoder
för rytmorkester eller ensemblespel med rockmusik praktiserats innan sådana
idéer kommer i tryck. Andra idéer rörande exempelvis improvisation eller
gehörsspel har också prövats eller använts, men inte fått större genomslag i
texter för skolbruk. Publiceringsår för titlarna kan därför vara missvisande om de
skall relateras till förekomsten av särskilda praktiker i klassrummet. Uppgiften
om publiceringsår visar när vissa idéer om skapande fått större spridning och
även kan sanktioneras av författare och förlag eller gällande kursplan och
läromedelsnämnd. De regler för gallring av diskurserna som Foucault talar om
verkar här. Eftersom texten måste förankras socialt, historiskt och kulturellt
kommer rådande kultursyn och värderingar av vilken musik och vilka
undervisningsformer som skall användas i skolan att påverka texternas
utformning och vad som är möjligt att säga. Kulturpolitiska beslut har betydelser
också för den vikt som läggs vid behovet av elevers uppövande av sin skapande
förmåga och med vilket musikaliskt innehåll det skall ske (Olsson, 1993;
Frenander, 2005). Även värderingar av olika slags musik som mer eller mindre
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användbara i undervisningssammanhang har betydelser för vad och med vilka
medel musik skapas där (Gustavsson, 2001; Larsson, 2007).
Nedan redovisar jag kortfattat några av de skillnader jag funnit mellan läroplan,
läromedel och klassrumspraktik. Detta får stå som exempel på de
motståndspunkter som funnits i diskursen om skapande. De gäller synen på
ämnet och lärarens roller, frågor om musikaliska uttryck och de redskap som
används för musicerandet. Några av läromedlen betonar elevernas individuella
och sociala utveckling och musik mer generellt, medan andra framhåller den så
kallade moderna musiken och dess uttryck. Här kan den åtskillnad som görs
mellan de olika elev- och kunskapsuppfattningar som sätter ämnet eller eleven i
centrum spåras. Exempel på den första gruppen är Fritt musikaliskt skapande
(SÖ, 1971), Rytm och skapande (RoS 2) och Vi gör musik (Engström och
Cederlöf, 1970). Exempel på den senare är Utblickar mot ny musik (SR, 1968c),
Vi lyssnar på elektronisk musik (Rikskonserter, 1971; 1983a) och Bandklang
(Gabrielsson & Kahn, 1972). De ämnesövergripande och ämnesintegrerande
perspektiven motsvarar också läroplanens intentioner, men kanske framför allt i
den förstnämnda gruppen av läromedel. Det mer teoretiska förhållningssätt som
präglar introduktionen av popmusik i Lgr 69 ger inte utrymme för några
utförligare råd om musicerande och skapande. Ett liknande förhållningssätt kan
märkas också i läromedlen. I materialet från bildningsförbunden däremot finns
en stark koppling till sådant musicerande. Där behandlas olika spelsätt, speciella
uttryck och teknisk utrustning och ges råd för improvisation, arrangering och
komposition. Här lanseras idéer som i första hand inte är direkt avsedda för
skolan men som är användbara för intresserade lärare och elever. De texterna är
mer i överensstämmelse med den följande kursplanens starkare markering av
elevers skapande i form av musicerande. Den ökade utgivningen av
sångantologier med instrument- och ensemblespelsförslag överensstämmer också
med kursplanens intentioner om musicerande och skapande.
Dessa och liknande samlingar, tillsammans med material hämtat från Internet
eller olika CD-skivor, utgör idag underlag för elevernas musikskapande. För det
skapande som i Lpo 94 och Kp 2000 föreslås ske med hjälp av datorer har jag
funnit få exempel bland läromedlen, liksom för det musikskapande som sker i
samverkan med film, konst eller andra medier. Komposition, arrangering och
spel med hjälp av datorer förekommer framför allt vad gäller stilarna rap och
techno, men likväl i liten utsträckning bland läromedlen.
I det samspel som finns mellan de olika aktörerna inom diskursen om skapande
märks de brytpunkter och motståndspunkter som skapar den. I kampen om
vilken musik som skall användas i skapande verksamheter har riktningen mot
nuet och den närliggande populärmusikens historia segrat. Visst motstånd mot
datorn som instrument kan märkas på samma sätt som tidigare de elektriska
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instrumenten och synten vilket utestänger vissa möjligheter till skapande. Den
individuella och sociala fostran av eleverna finns kvar med en stor del av det
idégods som lanserades i samband med grundskolans införande. Formerna för
hur det integreras i undervisningspraktiken och den musikaliska verksamheten
har ändrats. Möjligen kan motståndet mot datorn som instrument, förklaras med
att undervisningsrutiner som inkluderar den i de sociala uppgifter orkesterspel
och skapande innehar, inte har utvecklats.
Studien visar att ämnets mediespecifika kärna förändras från akustiskt till
elektroniskt medierad musik där elevens eget musicerande är det centrala. Det är
ändå de traditionella instrumenten, akustiska eller elektrifierade, och olika
klaviaturer från rockorkesterns instrumentarium som utgör normen.
Nedladdningsbara gratisprogram eller mer avancerade program för
ljudbearbetning eller arrangering skulle kunna ge skapande i klassrummet fler
möjligheter till varierade arbetsformer och uppgifter. Att integrationen med
andra media, något som varit aktuellt redan i texterna från 40-talet, inte ges
större utrymme i dag, finner jag märkligt. Särskilt med tanke på att sådan
samverkan är en så frekvent. Möjligen finns motståndet i en ämnesuppfattning
som fokuserar musik och skapande som musicerande och instrumentala
ensembletekniker.

Tolkning av skapande
De lärare som deltog i klassrumsstudien valdes för att de visade intresse för
musikskapande och även sade sig arbeta med det i sina klasser. De bjöd in mig
att observera lektioner som de menade utgjorde exempel på hur de arbetade med
skapande. De visade därmed vilka strategier de använder för att lösa sitt
utbildningsuppdrag och hur de definierar begreppet i sin undervisningspraktik.
Som erfarna lärare demonstrerade de därigenom hur de menar att läroplanens
mål och intentioner kan uppfyllas och hur skapande bidrar till det.
Även i de intervjuer som gjordes med de lärare som inte var med i
klassrumsstudien, finner jag stora likheter i deras beskrivningar av skapande
jämfört med de studerade lärarnas. I båda lärargrupperna finns liknande
nyansskillnader i vad som räknas som skapande. Några har en tydligt markerad
definition av skapande som komposition innefattande arrangering, instrumental
improvisation och interpretation, medan andra öppnar för vidare bestämningar
där elevernas upplevelser och aktiviteter får större betydelser. Några betonar
olika grader av lek, fantasifullhet eller självständighet i elevernas uttryck. Andra
diskuterar också, liksom en del av lärarna i klassrumsstudien, krav på olika
grader av nyskapande, medvetenhet och originalitet för att kunna bestämma
skapande närmare. Några ser musicerandet i klassrummet som grundläggande
övningar mer än skapande, medan andra identifierar moment av skapande i
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elevernas ensemblerepetitioner och klassrumsspel. De flesta av dem nämner
ämnesövergripande projekt som musikal eller musikteater som skapande, liksom
dans och textskrivning. Uppfattningen om att musik och skapande är viktiga för
elevernas individuella utveckling och för deras sociala kompetenser finns hos
alla lärare jag talade med. Även beskrivningarna av att arbete med musik som
skolämne befrämjar gemenskap och samarbete är tydliga och gemensamma för
de båda grupperna. Nyckelorden för de tre kategorier: skapande för individen,
för det sociala livet och för musiken är desamma i båda grupperna. Det som
skiljer några av dem från den grupp lärare som kom att deltaga i studien är deras
beskrivningar av omfattningen av skapande i deras undervisning. Ytterligare en
skillnad är, att de lärare som också undervisade yngre barn gjorde en något
tydligare betoning av dessa barns behov av att skapa och uttrycka sig fantasifullt
i olika medier.

Skilda legitimeringsgrunder för skapande
För formandet av diskursen om skapande är också lärarutbildningen central.
Lärarutbildningarna har inriktats mot olika kategorier av lärare och fyllts med
olika innehåll. Lennart Reimers (1994) uppmärksammar i sin artikel om svenska
musikpedagoger de högre kraven på solistiska instrumentala färdigheter och
inriktningen mot konstmusik, musikteori och musikhistoria på högskolorna.
Seminariets lärarstuderande erbjuds däremot en mer allmänpedagogisk inriktning
med starkare betoning av elevens allmänna socialisering. Reimers beskriver 70talets nya två-ämneslärarutbildning som positionerad mellan dessa båda principer
om antingen musiken eller läraren som fokus för undervisningen (Reimers, 1994,
s. 136f). Förändringen av lärarutbildningen under 70-talet med den så kallade
OMUS-reformen med krav på ökad stil- och genrebredd, där pop, jazz och
folkmusik kom att ingå, öppnar också för improvisationsmusik. De nämnda
stilarna och ett eget skapande i musik sanktioneras därmed som innehåll för både
seminarier och högskolor. Sannolikt har dessa olika inriktningar i utbildningen
haft betydelser för vilka betoningar som gjorts i diskursen om skapande.
Samtliga lärare i min klassrumsstudie har undervisningserfarenheter från arbete
med både yngre och äldre elever. De talar också om skapandets betydelser för
individens utveckling och välmående. De lärare som för tillfället undervisade
yngre elever var de som talade varmast för detta. I intervjuerna betonar de hur
skapande aktiviteter sätter elevernas fantasi i rörelse, ger dem tillfälle att vara
spontana och ge uttryck för sitt inre. De betonar också att de skapande
aktiviteterna svarar mot elevernas behov av rörelse och aktivitet samt att
eleverna måste få arbeta skapande för att må bra och trivas i skolan. När dessa
lärare talar om skapande i samband med de äldre eleverna, förhåller de sig som
de övriga lärarna i intervjuerna något mer restriktiva till sådana argument. Det
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lärarna då i högre grad fokuserar är skapande relaterat till ensemblespel och
elevernas instrumentala och övriga musikaliska utveckling.
Åtskillnaderna mellan seminariets fokus på de yngre eleverna och skolpraktiken
och musikhögskolans fokus på instrumentala färdigheter och ensemblespel
verkar utgöra element i diskursen om skapande. Det tycks som om framför allt
de psykologiska motiven för skapande från de tidiga texterna tydligare får ett
starkare genomslag i samband med undervisning med yngre elever. Motiven för
skapande med de äldre eleverna i skolan accentuerar däremot individens
kunskapsutveckling inom områden som hör till ämnets hantverkskunskaper och
teori. Generaliserat skulle konsekvenserna för praktiken innebära en uppdelning
av innehåll och arbetssätt, där individens inre utveckling stod i lärarens fokus
under de tidiga skolåren. En sorts grundläggande specialisering av individuella
instrumental- och ensemblefärdigheter skulle i så fall i högre grad prägla de
senare skolåren då de skapande aktiviteterna riktas mot musicerandet. Samtidigt
visar det sig att motiven från de olika inriktningarna är blandade om än med
något olika tyngd. Att musik och skapande ökar elevernas självförtroende, gör
att de växer som människor och blir ”någon” samt att de behöver trygghet för att
utveckla mod att spela och sjunga, framgår av samtliga lärares utsagor.
Hantverkskunskaperna, vikten av att kunna spela och sjunga, finns på samma
sätt i båda grupperna, liksom betoningen av den sociala nyttan.

Musicerande och skapande ersätter andra undervisningsmoment
Den starka betoningen av musik som hantverk, där kunskaper och färdigheter
i instrumentala tekniker och ensemblespel fokuseras, marginaliserar samtidigt
andra möjliga tyngdpunkter i ämnet. Två av lärarna i min studie uppger att de
väsentligt kortat ned de musikhistoriska inslagen i sin undervisning. Inte
heller ingår diskussioner om musikens möjliga funktioner i samhället i någon
större utsträckning i deras undervisning, enligt deras utsagor. Den
handledning som läroplaner och läromedel bestod lärare med vad gällde urval
och förslag på repertoar och metoder inom exempelvis det musikhistoriska
området, finns inte i de nya dokumenten. Utprövade förslag som kan tjäna
som en sorts kartor över området beskriver snarare musicerande än musik från
olika musikmiljöer, kulturer eller epoker. Den fortbildning och vägledning
som tidigare gavs vad gäller musicerande och skapande relaterat till sådana
studier för klassrumsbruk verkar vara mer svårfunnen idag. Sådant arbete blir
i högre grad den enskilde lärarens ansvar att förbereda och genomföra.
Tidigare legitimerades skapande delvis genom att relateras till musikens
historia och teori som allmänbildning eller kulturorientering riktad bakåt i
tiden I dag relateras musikskapande till en kulturorientering som
huvudsakligen riktas mot samtiden och vissa populärmusikaliska områden.
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Musikvetaren Eva Öhrström (2000) beskriver hur musikhistoria sedan 70-talets
slut givits allt mindre utrymme i lärarutbildningarna vid musikhögskolorna. Hon
uppger som ett exempel att kurserna i musik och samhälle i Göteborg och
Stockholm under tiden fram till mitten av 90-talet minskat trefalt i omfattning.
De studerandes musikerfarenheter hämtas idag huvudsakligen från afroamerikansk musik. Hon påpekar att jazz, folkmusik och populärmusik under 60och 70-talen var eftersatta genrer. Idag är det kunskapen om klassisk musik och
musikhistoria som är marginaliserad. Betydelsen av vissa moment och visst
innehåll i undervisningen har således förändrats och musicerandet har givits
större vikt.

Omväxling och variation
I texterna fram till och med Lgr 69 präglas undervisningen, förutom av sång, av
inslag som musikhistoria med epokstudier och musiklyssning samt musikteori
och notlära. Här sägs skapandets arbetsformer ge variation och omväxling för
eleverna under skoldagen och musiklektionerna. Detta ger också både elever och
lärare i klassrumsstudien uttryck för, men de talar huvudsakligen om den form av
omväxling som gäller för elevernas skoldag. Inom ämnet däremot är
musicerande och skapande normen, och det som skulle kunna ge variation åt
undervisningen där är möjligen ett arbete med tydliga så kallade teoretiska
inslag. Teorin bakas i stället in i musicerandet liksom den kulturorientering som
ges. Legitimeringen av skapande som variation i musikundervisningen blir så ett
ämnesdidaktiskt problem. Reflektioner och diskussioner om musikens funktioner
i samhället och betydelser för individen hänvisas till de kortare perioder av
undervisningen som behandlar dessa områden. Under de perioderna behandlas
den klassiska musiken och dess musikformer, kompositörer och verk, samt
rockens historia och dess musikformer, artister, kompositörer och verk.
Ämnesuppfattningar som starkt betonar musicerande och musikskapande kan
innebära att kursplanens skrivningar om utveckling av elevernas förmåga att
kritiskt granska och värdera musik, begränsas till vissa populärmusikaliska
uttrycksformer. Redovisningen av klassrumsstudien visar också att så kan vara
fallet. Det innebär dels att delar av det fältet utestängs, dels att de områden det
talas om i kursplanen som berör historiska perspektiv i stort sett utelämnas.
Relationer till andra former av musikskapande, annan musik, även från andra
tider och kulturer, är därmed också bortprioriterade.
Användning av Internet ger möjligheter att behandla musik från andra kulturer
och tider på andra sätt än genom traditionell lyssning, och att på nya sätt anknyta
till elevers skapande. Ett exempel på nya läromedel som behandlar musikens
historia och även tar hjälp av Internet är Gunno Klingfors TV-serie Klassiska
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typer. Ett annat exempel är retro.nu (Klingfors, 2003) i vilket musikers och
kompositörers skapande uppmärksammas. Improvisationens betydelser för
komposition och interpretation behandlas där samtidigt som tidigare
historieskrivningar ifrågasätts. Samband och likheter mellan musikens tidiga
yttringar och dagens musik kan vara utgångspunkt för diskussioner om de
gränser som dras mellan dåtid och nutid och mellan konst- folk- och
populärmusik.

Skapande och det estetiska
Musikalisk stil och genre har i min studie befunnits vara betydelsefulla som
musikaliska ramar för skapande verksamheter, men också för arbetsformer och
innehåll i musikundervisningen. En förändring bort från höga och fasta estetiska
värden till vardagliga och förhandlingsbara har ägt rum från 1945 till idag. Den
estetiska fostrans ideal skiftar och uttrycks på olika sätt. Fram till och med Lgr
62 och Lgr 69 innebar den att höja elevernas smak genom att lära dem att förstå
och kunna uppskatta god musik. Här avsågs den vackert klingande rösten,
melodiers skönhet, den rena klangen i såväl folkmusik som mer komplexa verk
ur den klassiska repertoaren. Även den moderna konstmusiken, och de brott mot
de nämnda idealen den representerade, kan ses som en del av försvaret av
konstmusiken och den estetiska fostrans mål. I riktning mot detta mål skall
barnens spontana uttryck i skapandet formas, delvis som ett skydd mot det låga
och populära. En smalare uppfattning av kulturbegreppet bestämmer
inriktningen i vilken skapandet ingår med etiska undertoner i försvaret av den
höga, förädlande och sköna musiken som ett led i folkbildningen.
I dag kan skapande beskrivas som inramat av en form av estetisk fostran där
populärmusikaliska uttryck är gemensamma för såväl lärare som elever. Både
lärares och elevers erfarenheter av och i viss mån preferenser för sådan musik
påverkar valet av innehåll. Det går att hävda att skapande idag utgår från
populärmusikens estetiska ideal. Skapande har fortfarande funktioner, vid sidan
av de allmänbildande och kulturorienterande, som redskap för målet om
uppskattning och förståelse av viss musik. Målet är dock idag att en personlig
och estetisk medvetenhet utvecklas hos eleverna i skapandet där deras ”egna”
personliga uttryckssätt är viktiga. Den tidigare förståelsen av musiken utgick
från lärarens ledning, den senare i högre grad från elevens. Skapandets övningar
understödjer också här detta lärande såväl kognitivt som motoriskt och
emotionellt i olika uttrycksövningar med musik. Skapandet formas således av
ramar som väsentligt skiljer sig från de tidigare.
Förmodligen har många människor olika preferenser och gör olika värderingar
av musik. Hierarkisk kategorisering av olika musik, oavsett stil, innebär
uteslutanden. I en kursplan blir en sådan kategorisering som också omfattar stora
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stilområden till ett tvång. Makten verkar i både den explicit uttalade och den
implicit uttalade estetiska fostran genom att den utesluter hela grupper av olika
musikstilar och gör det urvalet till en normalitet. Eftersom makten bara existerar
i relationer och i handling blir effekterna av den i undervisningssituationer
påtaglig. När såväl lärare som elever omsluter liknande estetiska ideal
undanträngs alternativa uttryck som möjliga i skapandet. Eleverna får i 50- och
60-talens smakfostrande skapande arbeta ytterligare med de musikformer som
utgör innehåll också i momentet lyssning. Deras skapande och därmed deras
musicerande i samband med det ramas in av samma ideal. Mer gehörsbaserat
skapande och andra former än det som baseras på notskrift får litet utrymme, och
relationen kompositör–arrangör–dirigent–musiker betonas. Eleverna i 90- och
00-talets mer implicit uttalade smakfostrande skapande arbetar med lyssnandet
integrerat i verksamheten. Deras skapande och musicerande ramas in av samma
ideal. Relationen kompositör–arrangör–”dirigent”–musiker blir en enhet i
orkesterformen. Skapande baserat på traditionell notskrift får litet utrymme
medan ett mer gehörsinriktat skapande och musicerande ges företräde. I
skolsammanhang kommer rytmiserade ackordmattor att utgöra ackompanjemang
mer än melodiska stämföringar.
Den makt som diskursen verkar genom utövas också i relationerna mellan
myndigheter och skola likaväl som mellan läromedelsförlag och lärare. Den
verkar också i relationerna mellan lärare och elever. När breddningen av
musikalisk stil accepteras och estetiska värden skall diskuteras i klassrummet av
lärare och elever, ser jag detta som en motståndspunkt mot den självklara
doktrinen om den estetiska fostrans musikaliska mål. Skapande där eleverna
tillsammans med läraren själva uppmuntras att delvis välja musikaliskt innehåll
för sitt arbete innebär samtidigt en bekräftelse på att egna värderingar och
estetiska preferenser gäller. Den konsensus om innehållet som jag visat råder är
uttryck för detta. Som dominerande distributör av musik bidrar också massmedia
med argument i den diskussionen när policyn om mediernas smakfostrande
uppgifter tonas ned. Både lärare och elever har i sitt musiklyssnande och
musicerande erfarenheter från samma källor. Det tvång som diskursen om
skapande utövar i utskiljandet innebär att vissa handlingar, visst urval av innehåll
och metod i klassrummet kommer att upprepa denna urskiljandets princip. Detta
gäller även för de motståndspunkter vi tidigare noterat om exempelvis barns
möjligheter att själva skapa musik, om var tyngdpunkter i undervisningen skall
ligga samt om vilket innehåll och form undervisningen skall ha.
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Osynliggjort skapande
Det finns ett skapande som osynliggörs i texternas beskrivningar, nämligen det
skapande som kan ske i praktiken under instrumentalspel och sång. Det har med
musikerns kommunikation med sitt instrument att göra. Att pröva och värdera
musikuttryck, att göra estetiska bedömningar, sätta samman toner, rytmer och
fraser, är aktiviteter som kan sägas vara skapande. Den klingande musiken, om
det så bara är att under övningar och repetitioner växla mellan två ackord på
gitarren eller pröva olika sätt att utföra melodiska utsmyckningar i sång, är utifrån
flera av elevernas och några av lärarnas beskrivningar, exempel på skapande
arbete. I kommunikationen med instrumentet ingår då att förverkliga musikaliska
tankar och idéer om något som ännu inte finns. De former av skapande som
klassrumsstudien redovisar, det kollektiva skapandet, döljer delvis aspekter av
individuella skapande processer. I det som ofta har beskrivits som en förutsättning
för skapande, instrumentalteknik och improvisationsteknik, ingår också aktiviteter
möjliga att definiera som skapande.
Kategoriseringen av skapande som huvudsakligen komposition, improvisation
och arrangering eller om som gemensamt ensemblespel kan därmed dölja vissa
aspekter av musikaliskt skapande. Det förekommer, om det ses i ett mer generellt
musikproducerande perspektiv, där skapande integreras i musikalisk praktik, i så
fall förmodligen ofta i klassrummet. Att synliggöra detta eller benämna det som
sker är svårare. Det skapandet sker i en kommunikation mellan musikern,
instrumentet och eventuella medmusiker eller lyssnare. Den individuella
upplevelsen av att i samspel med instrumentet själv forma något kan vara
utgångspunkten för de musikaliska erfarenheter som musikpedagoger vill låta
elever upptäcka och själva erfara. Kvaliteter i detta är svåra att värdera och
bedöma i pedagogiska sammanhang. Nyttan av det måste där också visas och mål
sättas upp för verksamheten. Det osynliggjorda skapandet göms därmed i den
rationalitet som kursplane- och läromedelstexter uttrycker. I beskrivningarna om
skapande framställs det mer som olika former av aktiviteter att genomföra i
klassrummet som exempelvis att hitta på en rytm, laborera med musikens
beståndsdelar eller som uppmaningar att sätta musik till en text eller att göra ett
ljudmontage.
I kategoriseringen av skapande som gemensamt orkestermusicerande görs också
alternativa former av skapade osynligt. Jag syftar dels på komposition och
arrangering som en individuell aktivitet, dels på skapande där andra konstnärliga
uttryck integreras med musiken. Det lärande som kan ske i de formerna ges
därmed mindre utrymme.
Också åtskillnaden mellan musikalisk reproduktion och originellt nyskapande
döljer vissa former av skapande. Skapandet som försök, att välja och pröva eller
att föreslå musikaliska uttryck kan döljas av att målet endast är en reproduktion.
359

Reproduktionen som något lägre värderad än nyskapandet utgör ett hinder att se
skapande moment i processen. Konsekvenserna av detta osynliggjorda skapande
kan vara att vissa pedagogiska möjligheter också blir svårare att se och reflektera
över. I undervisningssammanhang liksom i konstnärliga sammanhang är
användandet av etablerade modeller för tekniker och innehåll vanliga som
utgångspunkter för eget skapande.

Konsekvenser för lärarutbildningen
Genretolerans och ett relativt brett accepterande av genrespecifika uttryck, som
kanske bryter mot lärarens personliga värderingar av musik, är viktigt för att få
undervisningen att fungera. Eleverna uppskattar också detta då de kan arbeta
med sådan musik som de själva föredrar och föreslår och även förvänta sig hjälp
från läraren. Lärarens auktoritet hämtas från egna erfarenheter av musicerande
och lyssnande samt från egna undervisningserfarenheter av de stilar som används
i undervisningen. Skiftet av förebild för skapande från klassisk musik till
populärmusik har också givit gehörsspelet en ökad betydelse för ensemblespel
och skapande. Läraren behöver dock kunna använda flera olika typer av
noteringssystem och även själv behärska visst gehörsspel. Förutom förmåga att
improvisera och i stunden komma med förslag, ”lärarens kreativa skapande”,
krävs också god stil- och genrekännedom för att kunna handleda alla
instrumentalister i gruppen. Öppenhet för nyare musikstilar och en tolerant och
öppen syn på olika estetiska uttryck liksom orienteringsförmåga inom det
populärmusikaliska fältet, verkar också vara en tillgång, organisationsförmåga av
musikaliska situationer likaså.
Jag vill inte här komma med några utförligare förslag om hur lärarutbildning för
blivande musiklärare skall se ut. Min studie omfattar ett litet antal lärare och
elever inom en relativt smal sektor av musikundervisningens möjliga innehåll,
och den kan inte tjäna som underlag för sådana uppgifter. Några av punkterna
här ovan kan dock ge en viss ledning för reflektioner över något av det som kan
vara viktigt att betona. Förutom de musikaliska kunskaperna och färdigheterna
framstår genretolerans, ensembleledning och gehörsmetoder samt förberedelse
för ”lärarens kreativa skapande” i handledningssituationerna som viktiga. Att
behärska en musikstil musikaliskt kräver en lång tid av studier och eget arbete.
Flera av de lärarstuderande jag möter har också hunnit skaffa sådana färdigheter.
Praktiska erfarenheter av ensembleledning och individuell handledning i olika
stilar skulle för dem vara användbara i yrket. Erfarenhet av eget skapande och av
olika former av komposition och arrangering skulle kunna synliggöra olika
former av skapande i klassrummet. Läraren bör vara medveten om att han/hon då
går in i den rådande diskursen om skolämnet musik och skapande.
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Kunskaper om hur vi deltar i och själva skapar den makt som diskursen utövar är
ett viktigt inslag i lärarutbildningen. Diskursbegreppet kan vara ett redskap för
de egna reflektionerna över undervisningen och hjälpa till med att synliggöra och
ge förståelse för vad som formar den egna undervisningen. Diskursen är
tvingande, men den gör oss inte till fångar. De motståndspunkter och brott mot
tidigare praktiker jag diskuterat ovan visar, att förändring är möjlig och att
individers och gruppers handlande också är en del av formandet av diskursen.
Tidigare såg vi hur vissa elever gavs möjligheter att arbeta med musik och
övningar som avsåg att förbereda dem för inträde till högre utbildningar. Lärarna
föreslog att de skulle spela låtar från en repertoar som representerade musik och
artister med mer konstnärliga och seriösa ambitioner än de vanligen spelade.
Eleverna fick också speciella teknikövningar för sina instrument. Exemplen
skulle kunna relateras till vad Anna-Karin Gullberg (2002, s. 103) diskuterar
som en risk, nämligen att rockmusik på musikhögskolan blir konstmusik och att
den högre musikutbildningen kommer att gå miste om kunskaper som rör
ungdomars musikmiljöer och -preferenser. Det går att hävda att inträdesproven
till utbildningar och studieinriktningar efter grundskolan påverkar metoder och
innehåll också i grundskolans verksamheter. Även om det berör ett mindre antal
elever, är det tydligt att bestämningar av vad som är mer eller mindre
konstnärligt också har betydelser för de val läraren gör. Kännedom om hur
inträdesprov till vissa gymnasieprogram är utformade och vad som värdesätts
där, påverkar innehållet i undervisningen också på grundskolan. För de elever
som särskilt valt musik på grundskolan ingår för de särskilt intresserade speciella
repertoarer med instrumentaltekniskt mer krävande och mer komplext
komponerade låtar och arrangemang.
Diskurser om olika musikstilars skilda värden har som vi sett präglat urval av
aktiviteter och innehåll i skolans musikundervisning. I samband med att musik
utanför skolan får större betydelse också inom skolan kommer förmodligen
kunskaper om ungdomars musikmiljöer och musikpreferenser att få större
betydelse i framtiden. Beredskap att möta annan musik än den generellt
accepterade blir i så fall viktiga för lärarutbildningarna. Risken är annars att
etablera en ny typ av skolmusik där den äldre rockensemblen och rockens
repertoarer utgör grunden för skapandet.
På motsvarande vis som popmusiken tidigare lämnades utanför skolans
repertoarer tillsammans med de särskilda former av skapande de inbjöd till,
lämnas idag datorbaserad musik utanför. Samtidigt har sådan musik stort
genomslag bland stora grupper av ungdomar, och flera av dem gör också egen
musik som kan nå användare över hela världen. Datorerna skulle kunna erbjuda
intresserade elever möjlighet att själva skapa musik och samtidigt få kännedom
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om teknik som används också av kompositörer och arrangörer av annan musik
än de som vanligen förknippas med datorer.

Framtida forskning
Även om fokus för min studie inte ligger på IKT framgår att
undervisningstraditioner och metoder förändras relativt långsamt med införande
av ny teknik. Vi har sett hur eleverna vid skolorna i min klassrumsstudie
dokumenterar resultatet av sitt skapande på CD eller film. Detta läggs ibland ut
på Internet för att spridas till andra. Framtida forskning skulle kunna undersöka
IKT och dess vidare möjligheter för skapande och kommunikation. Här skulle
frågor kunna röra elevers och lärares erfarenheter av digital musikproduktion
från
fritiden
och
hur
de
erfarenheterna
transformeras
till
undervisningssituationer.
Växelverkan mellan musik i skola och fritid har varit ett tema i de förändringar
av skapande som jag redovisat i min studie och har säkerligen mer generella
betydelser också utanför musikämnet. God kännedom om vad som är aktuellt i
elevernas musikvärldar kan vara viktigt för läraren, liksom kännedom om vilka
musikaliska tekniker och värden som olika stilar och genrer förknippas med.
Detta öppnar för flera frågor. Vad betyder exempelvis medias både implicita och
explicita ”undervisning” i musik om musicerande, dans, koreografi, komposition
eller musikhistoria för elever och lärare? Vad betyder den starka betoningen av
skapande som ensemble i musikämnet i ett internationellt perspektiv? Hur
används IKT i musikundervisningen i de tidiga skolåren?
I min studie har jag givits tillfälle att följa några lärare och en relativt stor grupp
elever i deras eget arbete med skapande. Det har varit en spännande uppgift som
givit mig många nya insikter i både problematiken med undervisning och
tjusningen i det arbetet. Som forskare har jag också givits möjligheten att mer
koncentrerat ur ett visst perspektiv och med ett särskilt område i sikte, studera
vad som sker i klassrummet. Det innebär att det jag rapporterar om
verksamheten och de slutsatser jag drar, skiljer sig från de uppfattningar av
skeendena där som lärare och elever kan ha. Jag hoppas emellertid att resultaten
från avhandlingen kan utgöra underlag för fortsatta reflektioner och diskussioner
om elevers musikskapande i klassrummet också i en större krets av lärare.
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Summary
Chapter 1 Background, objective and research questions
The background of this study is the concept “creative music making” (in Swedish, skapande)
together with music playing according to the latest version of the Swedish national curriculum
in music, which constitutes the subject’s core and cooperative form. At the same time the
latest national evaluation of music as a school subject (NU 92; NU 03) has shown that creating
music occurs to a limited extent and many teachers have difficulties in defining the concept
and translating it into practice. More precise and detailed texts about creative music making
contents and methods in earlier steering documents have been replaced by shorter texts.
Teaching materials in the form of textbooks or other instructional material, which earlier gave
instructions about creative music making activities, are not common. In the decentralized and
goal-oriented school the teacher together with the student shall interpret the curriculum’s goals
and decide on the contents of the teaching and method of working. The teacher, who bears the
main responsibility for the instruction’s design and content in the classroom, also shares the
responsibility to design the local syllabus and grading criteria in music for the school.
Understanding what creating music is or what it can be has therefore become more important.
This makes it desirable to study closer what creating music can represent and how these
representations are created and can be expressed in the classroom. A tentative starting point
for the work is earlier performances and experiences of creative music making in music
instruction, as they were described already during the 1940’s when creative music making was
made a main subject in music instruction, which forms the discourse on creative music
making.
The subject area for the study is creative music making in the compulsory school’s music
instruction. The study has a music educational approach. It is carried out within the
framework for the research area Educational work, an area within which the studies are
focused towards the educational career’s theories and practice. The overarching objective,
with the starting point in investigations, steering documents and instructional material as well
as observations of classroom practice, is to describe the discourse of creative music making in
music and discuss this relation to other discourses within the fields of music and music
instruction. One aim is to follow what has been written about creative music making in
steering documents during the post-war period, and to analyze how this has changed over time
related to the subject of music’s changes and from creative music making’s prescribed goals
and functions. Another aim is to examine how the steering documents instructions are
described in instructional material in music. A third aim is to access today’s school practice
through observing and interviewing teachers and students during lessons with creative music
making activities and to analyze these in relation to the texts and certain discourses. The
research questions that guide the work are: How is creative music making in the subject of
music described with respect to content, activity forms, goals and functions? What
recommendations are given and how are the activities justified? How do the presentations of
creative music making change over time in the steering documents and instructional material?
How have the steering documents’ instructions and suggestions been made concrete in the
school’s instructional material? How is creative music making related to other areas in music
instruction? Of that which takes place today in some chosen schools, what can be linked to
the texts about creative music making? How is generation of knowledge and practice
regulated in the classroom?
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Chapter 2 Theoretical and methodological starting points
The study emanates from theoretical assumptions that knowledge is socially designed and
situated (Burr, 2003; Winther Jørgensen & Philips, 2000, Foucault, 1969/2002). This has an
historical start inspired by Michel Foucaults’ discourse concept, which is used as an analytical
tool. In the study those patterns from history that can be questioned or re-used are searched in
the texts and given new meaning and which makes up the “archive” that creates discourse’s
documenting conditions (Foucault, 1969/2002, s. 158). In the texts expressions are searched
for regarding how the talk about creative music making is classified, regulated and shuts out
and thereby creates “truths” about what music and music instruction is, which later can be
repeated within the different educational institutions. The descriptions that are given in the
texts articulate different contents and understandings of students, knowledge and subject. In
that way it is simultaneously expressed what is included or excluded, which instruction is
recommended and which is not preferred. In the texts’ use of concepts, the categorizations
that are made and the definitions that are used show that differing importance is placed on
creative music making’s element and its relation to the subject of music as a whole. Here it is
expressed how creative music making is defined and limited. The qualitative differences and
similarities are sought in the descriptions of creative music making. Material and
organizational conditions for creating music making, which are described in the texts, are
given attention. This concerns, for example, information about use of space and the
equipment that is recommended in connection with creative music making. Changes and
essential modifications or interruptions in articulation of creative music making’s advantages,
like repetition from earlier texts are given attention. In the discourse’s regulating and
normalizing processes power is related to knowledge. The school’s activities do not take
place in a vacuum but are shaped as parts of both the school’s internal culture and the
surrounding community’s. There are therefore relationships between discourse on a micro and
macro level (Burr, 2003, s. 20ff). The discourse is at a higher level for expression through the
position taking that is made in, for example, the national curriculum and other steering
documents, course literature, pedagogical education and research. It is even expressed on a
lower level in the decisions of a didactic character that the individual teacher makes in his/her
teaching and in the students’ response to it. Making music can also be seen as a form of
discursive activity. Musical styles and genres are seen as the result of discursive practice
where genres mediate a discursive net in which musical meaning is inscribed (Bracket 2002).
This entails that understanding of the genres’ values and the labels, with which they are
described, for example, rebellious, authentic or youthful, are changeable.
The material that I have used is made up of texts of four different types. One type is made of
government investigations and the time schedule and main subjects (T o h 51, T o h 55) that
were issued in connection with the pilot scheme of the nine-year primary school form.90
Another is made up of steering documents for the compulsory comprehensive school, that is,
curricula and syllabi (Figure 1). The third represents texts that are made up of instructional
material reserved for use in compulsory comprehensive school’s music instruction. A
selection of these texts is summarized in Figure 2. Many of these titles received wide
distribution in schools where teachers could request them from the special instructional
material centers. The material has been relatively accessible and known to the teachers. The
fourth type of text is made up of transcriptions from interviews with teachers and students
about creating music, as well as field notes and recordings from classroom observations. The
different texts express the discourse about creative music making and can be seen as intertextual chains.
90

T o h: Time schedules and main subjects in the pilot scheme of the nine-year primary school form
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After preliminary interviews with three teachers were done, 12 additional interviews were
carried out. They all had different educational backgrounds and worked at schools from
different districts. From this group 4 teachers were chosen who were willing to participate in
the study (two women and two men) and who said they work with creative music making
(Figure 3). During the classroom observations I followed their work and some student groups
during the lessons or longer cohesive periods when the teacher dedicated time especially to
working with creative music making (Figure 5). The participatory observation, which was
open, was complemented with loosely structured interviews with teachers and students as well
as sound recordings of lessons (Merriam, 1994). During the observations field notes were
made continuously that were later transcribed. The research overview shows the central areas
of my understanding of the research area. It includes studies of institutional, formal and
informal music creating, historical studies of music educational activity, research about the
subject of music in curricula and syllabi as well as teaching material in music.
Chapter 3 The recommended instruction according to investigations and steering
documents
The school commission of 1946 (SOU 1948:27) recommended a widening of the subject of
song’s contents in which even games, movement and creative music making would be
included. The music report of 1947 suggests a change in the subject term for music and
provides a suggestion of a new syllabus for it. Creative music making activities in the subject
of music has since, together with the general sections in the experimental plan during the
1950’s before the new, so-called nine-year primary school form, was included as a main
subject and in all the curricula and syllabi.
The motive for creative music making is provided with referral to music’s power to shape the
individual’s inner self. Such effects reflect emotional as well as motor and cognitive qualities.
Creative music making emanates from the view that children are naturally spontaneous and
full of fantasy with a will for self-activity and with a need to express themselves musically.
The school shall proceed from these fundamental prerequisites and with the help of creative
music making develop them. In that work the care of the individual becomes important.
Creative music making gives possibilities for the student to produce an outlet for fantasy and
feelings as well as give expression for and free up one’s creative urge and personality.
Creative music making activities are said to support a harmonic development of the
individual. It is included as an activity that can make an alternative or alternating complement
to lecturing’s more teacher-led form of instruction. In the group activity the student’s
character also develops. The argument for creative music making receives support from
reform and learning by doing ideas about the “whole child” and subject integration. The
music’s and creative music making effects on development of general knowledge and skills,
and the effect transfer to other subjects are incentive for both the subject of music and creating
music making.
The practical subjects and subjects such as art, music or drama are seen as especially suitable
for the students’ self-activity in which their social rearing to cooperation, solidarity and
community can take place. The special atmosphere which is an advantage for creative music
making work requires security, good relationships between teacher and students, a teacher role
as an advisor, and special care of the students. The keywords in the descriptions are
community, well-being, happiness and to dare. The introduction of the so-called creative
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music education in the 1969 curriculum (Lgr 69) provides forms that especially reflect training
the students’ individual and social competences.91
Creative music making activities collaborate with the general stages of aesthetic cultivation in
students. It is aimed at classical music, certain folk music and ballads, music that the students
shall learn to understand and appreciate. In the compulsory comprehensive school’s first
syllabus a certain lagging behind is noticed compared to the music life outside the school’s
walls regarding acceptance of popular music in the classroom. It makes it so that creative
music making up to and including Lgr 69 was written as a tool for aesthetic cultivation or
cultivating taste in the students. Creative music education, in which contemporary, serious art
music constitutes as models for creative music making’s contents and work methods, serves as
an additional shield against the popular. Creative music making is even used in the
broadening of repertoires and areas of study which include folk and art music from the whole
world.
Creative music making can be described as an interesting and activating work form where the
students’ suggestions and attempt to make own melodies and rhythms intend to fortify
fundamental knowledge of music. The knowledge of music’s elements composes both tools
for creating as well as results and goals for it. Knowledge of notes and the ability to read
notes is described as fundamental knowledge in music instruction until and including Lgr 69.
The possible instrumentation for playing music and creative music making has increased and
changed considerably. The simple rhythm instruments, symbols and chimes are supplemented
by melody and chord instruments and later the pop orchestra’s instrumental arrangements.
Instructions regarding the handling of instruments, methods for creating and making music are
provided in the curriculum up to and including Lgr 69.
Chapter 4 Creative music making in the teaching material
Many ambitiously constructed instructional material packets were produced during the end of
the 1960’s and in the beginning of the 1970’s by the National Board of Education
(Skolöverstyrelsen), Radio Sweden (Sveriges Radio) and The Swedish Concert Institute
(Rikskonserter) to be used in music instruction.92 During the same period the above-named
institutions even produced a series of instructional aids and material, reserved for teachers’ inservice training, which touched upon or focused on music instruction. Here already during the
1940’s the arguments are repeated about proceeding from the young child’s spontaneity,
fantasy and will to express as well as their urge and interest for music and movement. The
students’ spontaneous and free expressions shall be guided and shaped by the teacher in their
self-activity. It is done as part of the care of the students, through the instruction, that is
adapted according to their interests and skills and that they are given possibilities for
expressing themselves. The view on students is repeated even in earlier texts about the
importance of their musicality, talent or aptitude for music as a condition for creative music
making. First during the 1970’s a certain critique towards the number of gifted students was
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The creative music teacher was inspired by ideas from the English composers and educationalists John Paynter and Peter
Ashton as well as the Canadian composer and educationalist R. Murray Schafer. Their focus on music was supplemented in
Sweden with an interest also for the individual’s behaviour in social contexts and for rearing towards societal and cultural life.

92
From 1934 Radio Sweden regularly broadcast specific programs designed for the school’s song, and later
music instruction, to which even accompanying program booklets were produced (Lindberg, 2002). The

experimental plan with The Swedish Concert Institute (Rikskonserter) started 1963 and ran until 1968 when the Swedish
National Concert Institute (Institutet för rikskonserter) was created. In cooperation with, among others, radio and TV,
educational organizations and schools one of the organization’s tasks was to spread knowledge of music through information
and educational activity. Special school concerts were organized by the county education department (Davidsson, 1994).
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noticed when the psychological and biological explanations were complemented with the
social.
Creative music making activities are often given as goals which have to do with the
individual’s development of the ability to cooperate. They assist to free up, develop and shape
the student’s qualities and contribute to develop, for example, self-discipline, taking
responsibility, creating ability, ability to express in music and movement as well as leadership
ability, openness, self confidence and self-knowledge. Creative music making exercises also
develop the urge for activity, affects senses and temperament, as well as increases personal
and spiritual freedom. Many creative music making exercises particularly from the 1970’s,
concern developing the student’s social skills like making contact and communicating one’s
own thoughts, ideas and positions on questions concerning politics, morals and ethics.
Creative music making is even said to train student’s courage to give expression to one’s own
feelings, thoughts and ideas and opinions and to accept or respect others’ positions.
From the end of the 1960’s there has been a noticeable increase in interest for composition,
improvisation, arranging and treatment of music. These activities are used to give the students
knowledge about music’s element, theories and formulas and cultural orientation. In addition
to the classical music, ballads and folk music creative music making is primarily targeted
towards modern art music’s expression and techniques. The methodical ideas for such music
creating are repeated in instructional material from post 2000.
The state school authorities’ and institutions’ distribution of instructional material is
supplemented during the end of the 1970’s by editions from other publishers with song and
play anthologies. They provide suggestions on different accompaniments that teachers and
students can design themselves. In the material from the educational association’s music
study circles advice is given for playing instruments, composition, improvisation and
arrangement for rock groups. The teacher-led class orchestral work within the framework for
cultivating taste and cultural orientation is partially replaced by work methods for collective
creative music making obtained from recreational music making in the rock orchestras and
repertoires from popular music.
Chapter 5 Creative music making in the classroom
Discourse about music instruction is formed by and forms in turn opinions about teaching’s
content and form. Discourse affects the organizational and material conditions for teaching. In
schools where classroom studies were carried out there is at least a large music room with
neighbouring group rooms of varying sizes. Amplifiers and speakers for electric instruments
and song as well as mixing boards are in all music rooms and in some of the group rooms. At
the schools there are orchestras and choirs in which students can voluntarily participate. All
schools have access to some larger auditorium where concerts and other public events can take
place. The teachers have the possibility to work together with some colleagues and with
instrument teachers from the municipal music or culture school.
In talking about creating and making music, students emphasize the importance of personal
character qualities to a somewhat higher extent than what the teachers do, while the teachers
emphasize technical qualities in playing and singing and in ensemble knowledge. There is
agreement between teachers and students about the importance of instrumental and ensemble
technical themes for creative music making. The musical reasons include the ability to
participate in and receive experience in making music. Also included here is receiving
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knowledge about or teaching oneself to use different instruments and playing and singing.
Both teachers and students define creative music making from this musical practice.
With very few exceptions, creating music is treated as a group activity. The activity’s
contents and work forms are decided and formed to a large extent by both teachers’ and
students’ musical preferences. The atmosphere in the classroom and the self-directed groups’
actions make it so that the students’ work in the classroom takes the form that resembles
recreation. All teachers emphasize the importance of the students’ feelings of security in the
groups in order to dare to express themselves musically. The care of the students and the
social cultivation as the earlier texts noted are weaved into the arguments about making music
and creative music making conditions. The open and anti-authoritarian relationship between
teachers and students that was recommended and practiced in the 1970’s dialogue pedagogy
and in creative music instruction, today, makes up the taken-for-granted elements in the
descriptions of creative music making. Keywords such as security, to dare, self-confidence,
community, together, cooperation and creating as a “we” in the material indicates this. The
relative absence of teachers’ direct control in play groups also opens for actions that resemble
the students’ private and social lives outside of school. Hierarchically arranged style
preferences affect students’ values and music making’s results. Hit songs (in Swedish,
schlager), techno and rap are the styles that are valued least by the teachers and are left to the
students who are especially interested in working with them.

Even some of the terminology and concepts about musical form, music theory and musical
practice can be linked to today’s popular culture. At the same time this entails other
possibilities to create music and other concepts are removed as content or treated more clearly.
The musical theory is integrated in the play with the exception of all teachers’ intermediary
presentation of the cycle of fifths as a starting point for students’ own compositions. Chord
analysis and tablature replaces notes. Most of the students experienced their work as creative
music making in the sense that they had made a song together, whether it be a cover of an
already known song or one that they themselves have created with text, arrangement and
melody. Most of the students experience the repetition work as fun and meaningful and not as
isolated practice in expressing themselves with music. The final presentations in the
classroom and concerts justify the students’ work.
Chapter 6 Discussion
Creative music making becomes designed as one of the tools for more of the changes that
were suggested by the school commission from 1946. With support in educational and
psychological research, and ideas from learning by doing, and other progressive ideas about
teaching where the students own activities are put in the center, students’ creative music
making is introduced in the suggestion of a democratization of school. The students’ selfactivity breaks against more educational teaching forms and against that which is understood
as an authoritarian school. In connection with students’ creative music making, particular
attitudes towards both students and teachers that agree with the school commission and later
descriptions of the ideal teacher and student are called for. The classroom is converted into a
practice room for individual and social cultivation with the help of the creative music making
exercises that are suggested in the subject of music where the goal is to shape students to be
active members of society.
In the care of the student the preparation for active participation in cultural life is also
included. Creative music making activities are arranged in the aesthetic cultivation with the
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intention to provide possibilities for the students to understand and appreciate good art and
music. The students’ own creative music making can be seen as the beginning of a split with
the understanding of music as art. With the students’ own creative music making a kind of dedramatization of music as an art form takes place even if their creative music making up to
and including the 1970’s is framed by the aesthetic cultivation ideal. Discourse about creative
music making was affected by the 1960’s culture political discussions about arts’ position and
functions in society and of the aesthetical and political radicalization of art. It also changes
towards even an acceptance of music styles that are more connected to people’s everyday
lives. Changing conditions for distribution of music and music’s increasing accessibility
changes conditions for music instruction. Research about youth and popular culture shows
music’s importance for children’s and youth’s building identity and learning, something,
which is used to justify creative music making in the subject of music. Creative music making
still has functions, simultaneous to the all-around-educated and culturally-oriented, as a tool
for the goal of appreciation and understanding of certain music. The goal today is a personal
and aesthetical consciousness which develops in the students in creative music making where
their “own” personal ways of expression are important. The creative music making as
partially obtained from certain folk music and western art music has been replaced by a kind
of creative music making knowledge of contemporary life and events where contemporary
production forms and musical expression make up the central contents.
A discussion takes place due to the fact that the importance that is placed on making music
and the chosen repertoire means that the cultural historical orientation with music from other
times and cultures is given less room. Music making and creative music making is geared
towards today’s media music culture, which can limit the students’ understanding for larger
parts of what is typically called the cultural archive.
A discussion even takes place about the importance of the historical distinctions that were
made between the training colleges where teachers for the younger students were educated and
the music schools where the education was geared towards the older students. The general
educational focus with a stronger emphasis on the student’s socialization that was provided to
the training college students can be compared to the music school’s students’ longer specialist
education geared towards solo instrumental skills, art music, music theory and music history
(Reimers, 1994). The teachers in my study who also taught younger students were those who
spoke most fondly of creative music making’s importance for the individual’s development
and well-being when they described their teaching. When they spoke of their teaching in the
later school years their descriptions were more focused on the knowledge of instruments and
ensemble. Possibly retrieved in the discourse about creative music making are distinctions
between student and subject-centered views on knowledge.
A discussion also takes place about the teacher education’s contents in relation to the work
tasks, knowledge and skills the teacher needs in order to face an education that to a larger
extent focuses on the students’ music making and creative music making.
The dissertation concludes with some reflections on the research process and work with the
study and suggestions for further research.
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Figurförteckning
Figur 1 Sammanställning av titlar på utredningar och styrdokument.
Figur 2 Sammanställning av ett urval läromedelstitlar relaterade till gällande kursplan vid
utgivningsåret.
Figur 3 Sammanställning av undersökningens skolor, eventuell musikprofil samt
undervisande lärares namn.
Figur 4 Sammanställning av övriga personer med nära anknytning till musikundervisningen i
studien där intervjuade lärare markerats med kursiv stil.
Figur 5 Observerade och intervjuade gruppmedlemmar på de olika skolorna samt fördelning
mellan flickor (fl) och pojkar (p) och eventuell profilklass.
Figur 6 Sammanställning av musikämnets aktivitetsformer och huvudmoment samt
skapandets föreslagna aktivitetsinnehåll, i tidsföljd från 1948 fram t o m
grundskolans införande 1962, enligt några valda statliga utredningar, timplaner och
huvudmoment samt undervisningsplanen för folkskolan.
Figur 7 Huvudmoment och centrala begrepp samt skapandets aktivitetsinnehåll enligt
grundskolans kursplaner.
Figur 8 Processen för komposition med utgångspunkt från kvintcirkelns harmonik.
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Bilagor
Bilaga 1
Preliminärt intervjuunderlag
Fysisk organisation av klassrummet
Klasser, storlek, år (anst)
Vad hände senaste lektionen?
Beskriv en ordinär musik lektion där skapande finns med!
Lyckade lektioner
Bra tillfällen/dåliga
Undervisnings material
Kursplan
Relation kursplan – undervisning
Musikskapande i kursplanen. Vad är mu skapande för dig?
Hur är musikskapande inskrivet i den lokala kursplanen?
Bedömningskriterier musik – musikskapande.
Relation skola – skolmusik – samhälle exempel på speciell musiklektion
Hur skulle musikundervisning se ut om du fick bestämma? Innehåll/organisation
Om du fick ett år att fortbilda dig i Musik?
Ge exempel på hur du använt musik skapande!
Syfte, resultat,
Hur? Var? lärt om dem?
Förutsättningar för musikskapande aktiviteter
Interaktion: Samspel lärare – elev i musikskapande?
Viken är lärarrollen/elevrollen i musikskapande undervisning?
Vilka arbetar eleverna med när de arbetar med musikskapande? Vad lär de sig?
Uppfattning om elevers vilja/lust att arbeta med eller delta i musikskapande verksamheter!
Erfarenheter av musikprojekt.
Synpunkter på elevers musikskapande i sådana projekt!
Vad behöver man kunna för att göra musik?
Vilka kunskaper i musikskapande går att lära andra? Hur går sådan undervisning till?
Hur gör man en låt?
Drivkrafter för skapande. Drivkraft för komponerande
Egna mål för uppgiften
Förutsättningar för musikskapande aktiviteter ( idéer, inspirationskällor, möjligheter,
arbetssätt, förändringar, egna initiativ, egen kunskap, prövande, värderingar, svårigheter,
repetitioner, framförande)
Arbetssituation för skapande i skolan och på fritiden
Musikaliska uttryck
Estetiska överväganden som görs av verk/av egna verk
Erfarenheter från repetitioner och framförande
Syfte
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Bilaga 2
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för estetiska ämnen

Till föräldrar med ungdomar i berörda klasser

Umeå XXX XX XX

Information och förfrågan om deltagande i forskningsprojekt angående Musikskapande
Musik är i dag ett viktigt inslag i många barn och ungdomars liv. Många använder också musik på olika kreativa
och skapande sätt, både på fritiden och som en del av musikundervisningen i skolan. Som ett led i min
forskarutbildning kommer jag därför att genomföra en undersökning angående musikundervisning och
ungdomars musikskapande: Syftet med min undersökning är att erhålla ny kunskap om musikskapande
aktiviteter i skolan och om vad som sker i mötet mellan lärares och elevers erfarenheter från fritid respektive
skoltid. Projektledare är Professor Åsa Bergenheim, Inst för historiska studier, Umeå universitet. Resultaten
kommer att rapporteras dels i form av kortare delrapporter, dels i form av en doktors avhandling i Pedagogiskt
arbete.
Jag kommer att under läsåret XX/XX – XX/XX att besöka skolan och under olika korta perioder följa
musikundervisningen och ibland även annan undervisning, för att observera musikskapande aktiviteter och
eventuella projektarbeten där musikskapande ingår. Jag kommer vid dessa tillfällen att tala med eleverna i
undervisningsgruppen om sådant som har med deras musikskapande att göra. Därutöver kommer arbetsprocess
och resultat av en del av de musikskapande aktiviteterna att dokumenteras i form av till exempel
inspelningar/midifiler. Senare under läsåret kommer jag att intervjua några elever i klassen, ca fyra stycken om
deras erfarenheter om undervisning och musikskapande aktiviteter.
Jag skulle vilja veta om Ni accepterar att er son/dotter deltar i undersökningen. Det är sedan eleven själv som
beslutar om han/hon vill delta. De elever som jag ber om tillåtelse att följa under studien har naturligtvis rätt att
säga nej. Deltagandet i studien är frivilligt.
Jag kommer att följa de etiska regler som finns angående forskning, så att inga uppgifter om elevernas namn eller
identitet kommer att användas i arbetsmaterial eller rapporter. Namnet på kommunen, skolan, elever och lärare
kommer också att kodas för att skydda deltagande personers identiteter. Min undersökning omfattar också klasser
på andra skolor.
Tillstånd har givits av kommunens skolchef, skolledningen och av berörda lärare.
Har Ni några frågor besvarar jag dem gärna. Det går bra att kontakta mig på:
Tel; 090-786 64 75 (arbete), 090 12 73 93 (bostad).E-post tommy.strandberg@educ.umu.se
Jag ber er fylla i svarsmeddelandet nedan. Detta lämnas till musikläraren i klassen. Tack på förhand! Med
vänlig hälsning
Tommy Strandberg
( )
Jag har tagit del av informationen och godkänner att mitt barn deltar i undersökningen
( )

Jag har tagit del av informationen och godkänner inte att mitt barn deltar i undersökningen

( )

Jag har tagit del av informationen och vill veta mer om undersökningen
Jag vill bli kontaktad på tel………………e-mail……………………….
Umeå universitet 901 87 Umeå Tel: 090-786 50 00
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Bilaga 3
Musikskapande, undervisning och lärande. Möten mellan fritid och skola

Studien ingår som en del av doktorandutbildningen i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Handledare är
professor Åsa Bergenheim, Umeå universitet och universitetslektor Hans Örtegren, Umeå universitet.

Bakgrund till studien
För många ungdomar är musik i dag ett viktigt fritidsintresse som kan innefatta många olika kontakter med
musik, från lyssnande till aktivt eget musicerande och musikskapande i fritidsorkestrar och i eget arbete i hemmet
med datorer och syntar. Samtidigt är musikskapande ett område som inom såväl lärarutbildningen som
grundskolans musikundervisning på olika sätt varit problematiskt. Den samlade vetenskapliga kunskapen om
pedagogiskt arbete med musikskapande aktiviteter i skolan är relativt liten. Jag hoppas att min studie kan bidra
med ökad kunskap om en viktig del av undervisningen i skolan och att den på så sätt kan komma att vara till
nytta för såväl lärarutbildning och fortbildning som för lärares undervisning i skolan.
Det jag valt att studera är
Mötet mellan Ungdomars föreställningar om och praktik kring musikskapande
Lärares föreställningar om och traditioner kring musikskapande
Och mötets konsekvenser för Musikskapandets i skolan

Studiens mål och syften
Ett övergripande syfte för studien är att
få ökade kunskaper om musikskapande verksamheter i skolan och på fritiden, samt om
förutsättningar för och betydelser av sådana verksamheter för lärares praktik och elevers
lärande.
Ett delsyfte är att
studera hur mötet mellan skolans och fritidens lärande, det formella eller informella lärandet,
sker och vilka pedagogiska betydelser dessa möten har.
Ett annat delsyfte är att
studera hur musikskapande verksamheter i skolan förhåller sig till olika didaktiska
frågeställningar, undervisningstraditioner och till skolans övergripande mål och hur de förhåller
sig till elevers egna erfarenheter av musikskapande på fritiden.
Ytterligare ett delsyfte är att
närmare studera några skapande projekt i skolan få större kunskaper om skapande verksamheter i
tematiska arbeten och om andra skapande aktiviteter inom de estetiska ämnena i skolan.

Metod
I studien används deltagande observation av aktiviteter i klassrum och under elevers fritid dagböcker och
intervjuer med lärare och elever som empiriskt underlag.
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Rapportering
Arbetet är planerat att omfatta 4 delstudier i form av kortare rapporter. I delrapport 1 och 3 fokuseras frågor
relaterade till didaktiska frågeställningar, undervisningstraditioner och till skolans övergripande mål och hur de
förhåller sig till elevers egna erfarenheter av musikskapande på fritiden. I delrapport 2 och 4 fokuseras tematiska
skapandeprojekt i skolan och deras relationer till elevers egna erfarenheter av musikskapande på fritiden. Studien
som helhet redovisas i form av en avhandling för doktorsexamen.
Kontaktperson:
Tommy Strandberg
Institutionen för estetiska ämnen
Umeå universitet
SE 901 87 Umeå
Tel. arb: 090-786 64 75
Fax: 090 786 66 89
tommy.strandberg@educ.umu.se
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Bilaga 4
Frågeunderlag elever
Introduktionen + Berätta om arbetet
Vilket tror ni har varit syftet med att göra låtar? Vad är det bra för? Vad lär man sig?
Vad tror ni bedöms? Om ni fick bestämma? Kommer ni att minnas? Betydelse för skolarbete i
övrigt? För gruppen?
Gruppen
Hur indelning
Våga
Trygghet
Samarbetet
Ledare
Gemensamt arbete?
Möjligheter komma med förslag / refuseras
Killar / tjejer
Olika musiksmak hur har det gått att förena
Idéer
Varför blev låten som den blev?
Något ni vill ändra nu?
Instrumentfördelning
Texten (säger nåt? Viktig? Passar musiken? Står ni för den?
Musiken (säger den nåt? Viktig? Passar texten? Stil/genre? Står ni för den?
Värdering arbetet, resultat, konsert
Musikteorin
Spelkunskaper
Andra grupper
Pratas det /jämförs före efter konserten
Vem man är på skolan
Redovisning/uppträdandet
Välj ut något som var roligast, viktigast, jobbigast
Utrustning, lokaler
Handledning / Lärarens roll
Berätta om hur det är att göra musik själv / i skolan
Texter själv i skolan
Frihet / Tvång
Process – resultat - bedömning
Jag som närvarande vid lektionerna
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