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Syftet med denna studie är att undersöka en grupp musiklärarstuderandes syn på kreativitet i 
olika sammanhang. För att nå fram till  mitt syfte bygger studien på frågeställningar som 
belyser kreativiteten från fyra olika perspektiv dvs. kreativitet i det egna musicerandet, 
kreativitet som musiklärare, kreativitet hos eleven samt musikutbildningens påverkan på 
kreativiteten. Som metod har jag använt mig av en enkät med öppna frågor där de 
lärarstuderande själva har fått skriva ned sina svar. Tanken med att använda denna metod var 
att få in fler personliga vinklingar på frågeställningarna än vad som vanligen uppnås genom 
att intervjua några personer. 

Det som framkommer i resultat visar att lärarna beskriver två typer av kreativitet. Dels en 
variant som innebär att något nytt med ett visst värde skapas. Den förekommer tex. när man 
skriver musik, men också vid lektionsplanering, eller under en lektion när man följer en ny 
idé och är kreativ i stunden. Den andra varianten som benämns flow uppträder när man är 
totalt fokuserad och absorberad av en uppgift som det krävs hela en persons skicklighet för att 
nätt och jämt klara av. Flera av de svarande beskriver hur detta tillstånd av flow ibland 
uppstår vid instudering av nya stycken,  men även under lektioner när man uppfattar sina 
elever som intresserade och motiverade. 

Vilken typ av kreativitet som upplevs beror på i vilket sammanhang man befinner sig. En 
och samma person kan tex. uppleva flow i sin lärarroll med en motiverad och intresserad elev 
men också känna sig kreativ i sitt egna musicerande när man skriver en ny låt.  
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INLEDNING 

Min tanke med att fokusera på begreppet kreativitet beror dels på att det är ett omtalat och 
värdeladdat begrepp som används i många sammanhang men även att begreppet verkar ha så 
olika innebörd och betydelse för olika personer. Jag har under min studietid men naturligtvis 
även tidigare haft en föreställning om vad det innebär att vara kreativ. För mig personligen 
har kreativitet haft betydelsen  att man skapar något nytt dvs.  något som inte funnits innan, 
tex. när man improviserar solon eller när man skriver nya låtar men också uppfinningar och 
tekniska landvinningar inom olika områden innefattas av min syn på kreativitet. 

I sin bok Barns musikaliska skapande berättar Bertil Sundin (1978, 1995) att kreativitet har 
blivit ett honnörsord som ofta syns i läroplaner och olika undervisningssammanhang, men han 
betonar att vägen till från ord till handling ofta är lång. Det finns en risk att strävan efter 
kreativitet bara blir en läpparnas bekännelse, någon slags dekoration som appliceras på ett 
samspels och arbetsmönster som i övrigt motarbetar skapande impulser. En liten 
kreativitetstimme då och då som en färgklick i monotonin.  

Sundin beskriver vidare hur kreativitet kan ses mera bokstavligt som en skapande 
inställning/attityd till sin omvärld: den kreative människan söker problem, utmanar 
accepterade lösningar, tar inget för givet och framhåller självständighet. Den skapande 
individen blir med detta synsätt oförutsägbar och blir både en stimulans för och ett hot mot de 
flesta rådande samhällsinstutitioner. Med det här synsättet blir kreativitet inte något skapande 
andrum man bara kan lägga ovanpå ett rådande system, därför att kreativiteten i sig själv 
skapar förändringar i systemet. Om man har den här synen på kreativitet så kan det inte 
rymmas så mycket kreativitet i det rådande skolsystemet utan att det rubbas på ett oförutsett 
och för beslutsfattarna ett närmast oacceptabelt vis. Här ligger alltså mycket av kreativitetens 
dilemma. 

Sundin redogör även för hur kreativiteten yttrar sig genom att redogöra för hur under 
förskoleåren kreativiteten visar sig på en expressiv, spontan nivå som under skolåren avlöses 
av mindre spontanitet och mer tekniska krav på den egna produkten. Inriktningen på den 
kreativa fantasin under skolåren påverkas också starkt av massmedia och musikindustrin 
genom att ungdomarna identifierar  sig med dess utbud. I vilken utsträckning kreativiteten 
förekommer beror mycket på miljön och vilken stimulans den ger och om den inriktar sig på 
att utveckla normala, problemlösande, reproducerande och socialt anpassade människor eller 
om den strävar efter att utveckla unika, problemmedvetna, individuella skapande människor. 
Man kan alltså tala om gynnsamt respektive ogynnsamt klimat när det gäller kreativitet.  

Begreppet kreativitet verkar som synes ha fått en allt bredare spridning och med skilda 
betydelser i olika sammanhang. Att utröna vilken syn på kreativitet som förekommer i olika 
sammanhang är i mångt och mycket vad denna uppsats kommer att handla om.  
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BAKGRUND 

Problemområde och syfte  

Begreppet kreativitet har fått en allt bredare spridning och med skilda betydelser i olika 
sammanhang. Men vad är egentligen kreativitet? Vad säger litteraturen om kreativitet? Vad 
står själva begreppet för? Finns det några intressanta teorier om kreativitet? Flow nämns ofta i 
samband med kreativitet, vad innebär begreppet flow?  Vilken syn på kreativitet råder bland 
mina musiklärarstuderande klasskamrater? Kan man ha olika syn på kreativitet beroende på 
vilket sammanhang man befinner sig i? 

Min tanke med denna uppsats är att i möjligaste mån finna svar på dessa frågeställningar. 
Till min hjälp i detta sökande har jag tagit fram litteratur som jag anser varit relevant i 
sammanhanget. Jag har även skickat ut en enkät med frågeställningar till mina 
musikstuderande klasskamrater i årskurs fyra för att  undersöka deras syn på kreativitet.   

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka ett antal musiklärarstuderandes syn på kreativitet i 
olika sammanhang. 
För att nå fram till  mitt syfte har jag utgått från frågeställningar som belyser kreativiteten från 
fyra olika perspektiv dvs. kreativitet i det egna musicerandet, kreativitet som musiklärare, 
kreativitet hos eleven samt musikutbildningens påverkan på kreativiteten.  
 
 

Kreativitet i litteraturen 

Begreppet kreativitet 

Kreativitet är ett diffust och lite svårfångat begrepp som verkar omfatta det mesta från 
designen på våra kaviartuber till att skriva underbara musikaliska verk. Om man slår upp 
ordet kreativ i Nationalencyklopedin kan man läsa att kreativitet betyder ”förmåga till 
nyskapande” samt ”frigörelse från etablerade perspektiv”. Ett flertal studier inom området 
visar även  att kreativitet inte är liktydig med intelligens i vanlig bemärkelse. Man kan också 
utläsa att kreativitet ofta förbinds med värdefulla produkter inom vetenskapliga, konstnärliga 
och tekniska områden. (Nationalencyklopedin 1993). 

De Bono (1994) menar att en hel del av svårigheterna kring begreppet kreativitet har direkt 
samband med orden kreativ och kreativitet. I sin enklaste mening betyder kreativ att tillverka 
något som inte funnits tidigare. Att tex. skapa oreda kan vara ett exempel på kreativitet. 
Oredan fanns inte innan och har på något sätt skapats. Men för att kallas kreativt bör resultatet 
ha ett visst värde. Nu kan vi börja tala om konstnärlig kreativitet därför att konstnären 
framställer något som är nytt och som har ett värde, om inte för någon annan så åtminstone 
för konstnären själv. 

När vi börjar införa begrepp som ”oväntad” och ”förändring”, får begreppet kreativitet en 
annorlunda innebörd. Det finns menar De Bono många konstnärer som är vad han kallar 
produktiva stilister  och som framställer sina motiv enligt en viss stil, som de alltid håller sig 
till och inte sällan med väldigt bra resultat. Det som konstnären gör är ju inte en upprepning 
av det som gjordes i går, någonting är nytt och värdefullt. Man kan alltså med all rätt säga att 
den här typen av konstnärer är kreativa, dvs de har konstnärlig kreativitet, men det saknas ett 
inslag av förändring. Sahlin (2001) menar att man kan vara full av skaparkraft utan att för den 
skull vara kreativ i betydelsen nydanande vilket för Sahlin innebär att bryta mot begrepp, 
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regler och invanda föreställningar och skapa något genuint nytt som aldrig tidigare har sett 
dagens ljus.   

De Bono (1994) belyser vidare hur det omfattande begreppet kreativitet täcker ett ansenligt 
kunskapsområde, men att han inte specifikt avser att behandla konstnärlig kreativitet,  även 
om han menar att både poeter,  pjäsförfattare, kompositörer och rockmusiker använder hans 
metoder för lateralt tänkande. De Bono är istället inriktad på den typ av kreativa förmåga som 
krävs för att förändra vedertagna koncept och uppfattningar, dvs. frigörelse från etablerade 
perspektiv. Han menar att vi kan förstås betrakta kreativiteten som ett mysterium. Fantastiska 
idéer uppstår och vi vet inte hur . Vi kan studera och undersöka hur kreativa människor beter 
sig, men det kommer troligen inte att ge speciellt mycket, eftersom de ofta inte är medvetna 
själva om vad som utlöser de fantastiska idéerna som uppstår. Ett annat sätt är att direkt 
studera beteendet hos självorganiserande informationssystem(hjärnan). Det är system som 
skapar mönster och fungerar med hjälp av sådana mönster. Genom att studera beteenden och 
möjligheter i  sådana system, kan vi få en mycket klar uppfattning om kreativiteten. 
 

Kreativitet som frigörelse från etablerade perspektiv 

De Bono (1994) menar att det normala så kallade ”vertikala tänkandet” innebär att man 
skaffar sig en utgångspunkt som man bygger vidare på. Nästa steg beror på vad du befinner 
dig just nu. Man bygger helt enkelt vidare på samma grund eller gräver djupare i samma hål. 
Lateralt tänkande innebär istället att man tänker i sidled för att följa upp nya idéer och 
uppfattningar. Med andra ord,  lateralt tänkande går ut på att man tänker tvärs över mönstren i 
ett självorganiserande informationssystem.  

 
De Bono anser att beteendet hos hjärnan märks tydligast i vårat sätt att reagera för humor. 

Humor åskådliggör bättre än något annat mentalt beteende hur det informationssystem som 
styr vår varseblivningsförmåga är konstruerat, dvs hur ett självorganiserande informations 
system fungerar. Humorn visar inte bara hur systemet fungerar, utan även hur uppfattningar 
som bildats på ett sätt, plötsligt kan omstruktureras på ett helt annat vis. Detta är alltså 
kreativitetens kärna. De Bono beskriver vidare hur vår hjärna är ett självorganiserande system 
där inkommande information bildar en aktivitetssekvens som med tiden övergår till att bli en 
slags första handlingsväg eller mönster. 

 Som en liknelse beskriver han hur regnet som faller bildar bäckar, floder och dalar. 
Regnvattnets påverkan gör också att det bildas kanaler i landskapet, där regnet alltid kommer 
att samlas upp och ledas vidare. När ett mönster har skapats i vår hjärna blir det mycket 
användbart, därför att det låter oss känna igen olika förhållanden. Då mönster väl har bildats 
följer vi det och uppfattar saker och ting i enlighet med våra tidigare upplevelser och 
erfarenheter. Som i exemplet med regnvattnet och floderna har mönstren stora 
upptagningsområden. Det innebär att varje aktivitet inom upptagningsområdet är instabil och 
leder mot det redan etablerade mönstret. Detta sker omedelbart som en reaktion på ett mycket 
enkelt beteende. Detta innebär att var och en av oss betraktar omvärlden genom våra redan 
etablerade mönster. Vi blir av den orsaken sällan helt ställda utan kan känna igen de flesta 
situationer som vi hamnar i. Därför anser De Bono ger inte heller en analys av information 
upphov till några nya idéer eftersom att vi bara kan plocka fram den idé vi redan har . Han 
menar att hjärnan bara kan uppfatta det som den är förberedd på pga. sina etablerade mönster. 
Detta kan vi se i figur 1. 
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Fig.1 Varseblivning av omvärlden genom etablerade mönster (De Bono 1994, s. 12). 
 
Men vad inträffar om det bildas ett sidomönster, som exemplet i Fig.2? Måste vi då stanna 
upp och ta hänsyn till varje sidospår? Om så vore fallet skulle livet bli enormt långsamt. I 
realiteten förekommer aldrig den här situationen beroende på nervernas kopplingar, 
huvudspåret dominerar alltid över sidospåret som för tillfället upphör att existera. Vi fortsätter 
alltså vårt tänkande längs med huvudspåret. Men om man kommer in på sidospåret från ett 
annat håll, kan man sedan följa det tillbaka till utgångspunkten. Processen framgår av Fig.3 

 
Fig.2 Sidospår uppstår (De Bono 1994, s. 12). 
 

 
Fig.3 Nå sidospåret från ett annat håll och sedan följa det tillbaka till utgångspunkten (De 
Bono 1994, sid. 13). 
  
Nu kommer vi även in på den klassiska asymmetrin (bristen på symmetri) hos mönster. Om vi 
studerar Fig.4 ser vi att vägen från B till A är mycket rak, medan vägen från A till B är en  
rejäl krokväg. Det är det här fenomenet, det asymmetriska beteendet som ger upphov till både 
kreativitet och humor. 
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Fig.4 Asymmetri hos mönster. 
(De Bono 1994, s. 13) 
 

Humor som modell för kreativitet 

De Bono använder humor som modell  för att visa hur det asymmetriska mönstret också kan 
användas som modell för att beskriva hur kreativitet uppstår.. Våra erfarenheter bildar med 
tiden rutinmässiga spår för varseblivningen. Vi förväntar oss att saker och ting skall ske på ett 
visst sätt. Men om vi lyckas ta oss över från huvudspåret till sidospåret och sedan tillbaka 
uppnår vi en kreativ ”insikt” eller så uppstår en helt ny idé. Se Fig.5 och 6. 
 

         
Fig.5 Humor uppstår (De Bono 1994, s. 14). 
   

 
Fig.6 Kreativitet uppstår (De Bono 1994, s. 15). 
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Hur bör vi då göra för att komma fram till själva ”idéläget” på sidospåret? Det är här menar 
De Bono som olika tekniker (tex. brainstorming) för provokationer kommer in , vilket innebär 
att man använder metoder för att komma loss från huvudspåret och på så sätt lättare nå 
sidospåret. Det här tänkandet utgör också bakgrunden till lateralt tänkande, där ”lateral” står 
för en tankeförflyttning i sidled, tvärs över mönstren, i stället för längs med som i det normala 
tänkandet. Men för att en idé som uppstår skall kunna bedömas som bra eller dålig  med den 
kunskap vi för tillfället besitter måste den ha en logisk förankring bakåt. Detta innebär att alla 
värdefulla, kreativa idéer måste vara logiska i efterhand.  

Ordet ”kreativitet” har som nämnts tidigare en ganska bred och lite oklar betydelse. Det har 
inslag av skapande, nyhet och ett visst värde. Termen lateralt tänkande som De Bono redogör 
för  är däremot väldigt exakt och handlar helt enkelt om att kunna förändra begrepp och 
uppfattningar hos ett självorganiserande informationssystem.  

Stephen Nachmanovitch (1990, 2004) beskriver i sin bok Spela fritt den konstnärliga 
kreativiteten på ett sätt som liknar det laterala tänkandet, vilket blir tydligt när han liknar 
skapandeprocessen med humor på ett liknande sätt som De Bono gör. Nachmanovitch 
beskriver hur detta med att skapa inte innebär att ersätta ingenting med någonting eller att 
ersätta ett kaos med ett mönster. Kaos finns inte, det som finns är en vidsträckt levande värld, 
i vilken de regler som specificerar mönstret är så komplicerade att man blir trött bara av att 
betrakta ett fåtal. Skapelseakten tar fram en mer inkluderande form eller ett förlopp, som i sig 
samlar en oerhörd mängd komplexitet  i ett enkelt heltäckande begrepp. Han beskriver hur ett 
skämt på några sekunder tar oss  genom hela denna cykel. Skämtets första del får oss att 
upprätta en teori om vad som är på gång, sedan punkterar slutraden våran teori med en smäll 
och leder oss till ett nytt synsätt. På samma sätt överraskar konsten och byter ut våra 
referensramar. Konstfull komposition  får överraskningar och ändringar av riktning att 
förefalla ofrånkomliga och gör helt enkelt det ofrånkomliga överraskande.  

Sahlin (2001) framhåller att kreativitet är problemlösning, och menar då en problemlösning 
där problemen inte löses genom ett mekaniskt regelföljande, utan genom att man bryter mot 
gamla invanda regler och istället skapar nya lösningseffektiva strategier och regler. Det finns 
menar han två grundläggande former av kreativitet. Dessa är begreppskreativitet och 
regelkreativitet. Begreppskreativitet innebär en förmåga att förändra eller helt gå ifrån 
vedertagna begrepp och värderingar, en egenskap man ofta finner hos kreativa personer. 
Regelkreativitet innebär däremot en kreativ idé som skapar eller förändrar ett etablerat 
regelsystem. Dessa regler behöver inte alltid vara nedtecknade utan kan vara sociala 
beteenderegler som vi lär oss erfarenhetsmässigt från det att vi är barn.  

Ett tydligt exempel på regelkreativitet inom musiken menar Sahlin är Claudio Monteverdis 
opera Orfeo (1607). Med detta verk skapades världens första (fullständiga) opera och gav 
världen en helt ny musikgenre. Intressant att notera är att Monteverdi låter orkestern spegla 
känslostämningar och inre mentala landskap. Tankar kan höras, de behöver inte uttryckas i 
ord. Som innovation är Orfeo genial eftersom den tidens estetik ensidigt utgick från att texten 
var allt. 
 

Kreativitet som skapande 

Rollof (2001) beskriver termerna primär och sekundär kreativitet som han hämtat från 
Maslov (1971). Den primära kreativiteten menar han härstammar från det omedvetna, ett 
oförutsebart och tillsynes nyckfullt skapande av saker och idéer som inte liknar något redan 
existerande. Med hjälp av intryck,  associationer och funderingar kan primär kreativitet skapa 
något nytt och ibland unikt. Den avgörande idén kan glimma till och komma som en blixt från 
en klar himmel, ibland efter lång tid av inkubation. Fantasi, känsla och upplevelser spelar en 
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avgörande roll och det finns ett samband med drömmar (i vilka vi ibland kan skapa fritt och 
djärvt). Lekar, bilder och speciella tekniker kan utgöra vägar till den primära kreativiteten.  
Den sekundära kreativiteten är till sin natur mera rationell, logisk och analytisk. Den utvidgar 
det redan existerande, bygger metodiskt och systematiskt vidare på en tidigare grund, 
raffinerar och förbättrar men skapar inte något genuint unikt eller nytt. 

 
I boken Modet att skapa beskriver Rollo May (1994) hur den västerländska kulturen ända 
sedan renässansen  starkt betonat teknik och mekanik. Kreativiteten har därför främst inriktats 
på att nå framgång inom dessa domäner. Att kreativiteten på detta sätt har kanaliserats till 
dessa områden har många fördelar. Men på ett djupare plan så fungerar detta  som ett 
psykologiskt försvar. Det innebär att teknologin blir något som man klamrar sig fast vid, blir 
beroende av och tror på som försvar mot vår rädsla för irrationella fenomen. May betonar 
särskilt vikten av att vi vågar vara öppna för de omedvetna, undermedvetna och irrationella 
sidorna av kreativiteten, annars har vår vetenskap och teknologi bidragit till att avskärma oss 
från det som han kallar ”andens kreativitet”. Denna kreativitet har inte något med teknisk 
tillämpning att göra. Här menas kreativitet inom musik, poesi och konst och andra 
närliggande områden, som finns till för vår glädje och för att fördjupa meningen i vårt liv mer 
än för att öka de tekniska landvinningarna eller tjäna pengar.  

Andens kreativitet hotar dock och måste hota vårt rationella och välordnade samhälle med 
dess livsstil och förutfattade meningar kring hur tillvaron är beskaffad. Den är emellertid inte 
bara betydelsefull för musik, konst och poesi utan är i det långa loppet även livsnödvändig för 
vetenskapen. De moderna matematikerna och fysikerna har emellertid numer insett betydelsen 
av detta ömsesidiga förhållandet mellan irrationella, omedvetna insikter och vetenskapliga 
framsteg. 
 

Den kreativa processen  

Dahlqvist (1998, s.29) beskriver i sin bok kreativitetsteorin hur Wallas redan 1926 kom fram 
med den s.k. PIIV-modellen för att beskriva den kreativa tanke processen. Bokstäverna i 
förkortningen står för orden:  
 
1. Preparation: Den fas där förberedelserna inför det kreativa arbetet sker. 
2. Inkubation: Fas där själva tankearbetet äger rum. 
3. Illumination: Resultatfas som uppstår när en idé glimmar till. 
4.Verifikation: Fasen där det medvetna förnuftet bedömer den nya idén. 
 
Dahlqvist redogör även för en liknande modell som först beskrevs av den tyske 
naturforskaren Herman von Helmholtz. Denna modell har kompletterats med ytterligare ett 
steg och ser ut som följer: 
 
1. Första insikten: Här finner man och/eller formulerar sitt problem. I detta stadium är det 
viktigt att kunna formulera frågor, ställa hypoteser samt komma på nya möjligheter. Det är 
ibland viktigare att kunna formulera ett problem än att kunna lösa det (Albert Einstein).  
2. Mättnad: Här studerar man information ur olika synvinklar och utforskar sitt 
problemområde så långt det går med öppna sinnen. 
3. Ruvande: I denna fas lägger man problemet åt sidan ett tag, från några sekunder till ibland 
flera år. I musikaliska improvisationer kan det ibland handla om bråkdelen av en sekund. Man 
låter helt enkelt det undermedvetna processa problemet. 
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4. Aha-upplevelse: Lösningen eller uppenbarelsen kan ibland komma som en blixt från en 
klar himmel. Poeter och författare berättar ibland att dikter och stora delar av en roman kan 
”levereras” färdiga i hjärna vid ett visst ögonblick. 
5.Verifikation: I denna slutfas av den kreativa processen verifieras, förfinas och granskas det 
kreativa råmaterialet. Intellekt och omdöme är nu inblandade i leken och inspiration och 
intuition är underordnade. Verifikationen  och mättnaden är processer som tillhör det 
medvetna tänkandet medan den första insikten, ruvandet och aha-upplevelsen har mer att göra 
med det omedvetna eller undermedvetna tänkandet. (Dahlqvist 1998 s.51-53) 

 
Le Boeuf (1982 s.52-54))  menar att det är allmänt accepterat av studenter och utövare av 
kreativitet att uppkomsten av nya idéer  genomgår en i princip förutsägbar cykel som sträcker 
sig över tiden. Även  Le Boeuf  beskriver här den kreativa processen i fem steg. 

1. Första insikten 
2. Förberedelsen 
3. Mognaden 
4. Snilleblixten 
5. Beviset  

Han menar att för att förstå den kreativa processen måste man inse att det finns fem faser, 
trots att dessa faser inte alltid går att skilja logiskt från varandra. Först finns en inneboende 
önskan att skapa, som sedan följs av en period när man samlar information och undersöker. 
Den tredje fasen är mognaden vilket innebär att det undermedvetna tar över, vilket i sin tur 
skapar grogrund för snilleblixten att dyka upp. Sist men inte minst finns det en period när man 
prövar och förfinar de idéer som skapats.  

Det cykliska förlopp som kreativiteten uppvisar framhäver också vikten av att utveckla 
båda hjärnhalvorna för att på så sätt få ut mesta möjliga av våra kreativa krafter. Till den 
högra hjärnhalvans domäner hör den första insikten, mognaden samt snilleblixten, medan 
bevis och förberedelser sköts av vänstra hjärnhalvan. Förmåga till ett kreativt tänkande 
handlar helt enkelt om ett samverkansförhållande förhållande mellan de båda hjärnhalvorna. 

 

Inre motivation och flow 

Gardner (1993) beskriver hur socialpsykologen Teresa Amabile i en serie belysande 
experiment har riktat uppmärksamheten på betydelsen av ”inre motivation”. Tvärtemot vad 
som antas i klassiska psykologiska beräkningar, har Amabile visat att kreativa lösningar på 
problem uppträder oftare när en person ägnar sig åt en handling för rena nöjets skull än när 
det finns en extern belöning av något slag. Vetskapen om att man skall bli bedömd i fråga om 
kreativitet eller originalitet tenderar att begränsa spännvidden på det man skall producera.. 
Frånvaron av en utvärdering verkar däremot kunna frigöra kreativiteten. Gardner visar också 
hur Mihaly Csikszentmihalyi (1990) har tagit till sig ett annat vokabulär som beskriver ett 
eftertraktat känslotillstånd som ett flödestillstånd eller det numera använda ordet ”flow”. När 
sådana här stunder av inre motivation uppstår, de kan uppträda inom vilken domän som helst, 
upplever personerna att de är helt och hållet engagerade i och totalt absorberade av föremålet 
för deras uppmärksamhet. Människor som regelbundet ägnar sig åt kreativa gärningar berättar 
ofta om att de söker detta tillstånd, förhoppningarna om att nå detta tillstånd av flow kan vara 
så intensiva att de är beredda att utstå väldigt mycket för att nå sina mål, ibland till och med 
psykisk eller fysisk smärta. 

Csikszentmihalyi (1990) beskriver hur han i sina undersökningar funnit att alla 
flowupplevelser har vissa gemensamma drag: de leder till en känsla av upptäckt, en kreativ 
känsla av att försättas i en ny verklighet som leder till högre prestationsnivåer och 
medvetandetillstånd som man inte kunnat drömt om innan. Kort sagt så förvandlas självet 
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genom att bli mer komplext. I denna tillväxt hos självet finns anser han själva nyckeln till 
flowaktiviteter. För att uppnå ett tillstånd av flow inom en viss aktivitet tex. musik måste en 
persons färdighet stå i proportion till den utmaning han utsätter sig för. Om färdigheten 
upplevs som låg i förhållande till utmaningen uppstår ängslan inför situationen. När förmågan 
å andra sidan upplevs som högre än utmaningen blir han ofta uttråkad. Eftersom varken 
ängslan eller att vara uttråkad är några positiva känslor så kommer personen förhoppningsvis 
att känna sig motiverad att återvända till flowtillståndet. Detta innebär helt enkelt att bli 
skickligare för den person som känner ängslan. Teoretiskt sett skulle den ängslige också 
kunna minska utmaningen för att återigen hamna i flow, men det är ofta svårt att ignorera 
utmaningarna när man väl blivit medveten om dess existens. För den som känner leda 
behöver utmaningarna helt enkelt ökas. Csiksentmihalyi betonar också att det är inte de 
färdigheter som vi verkligen har som är avgörande för flow utan de färdigheter som vi tror oss 
ha.  

Csikszentmihalyi (1997) skildrar hur flow brukar uppstå när en person står inför en rad mål 
som kräver ett väl anpassat gensvar. Det är förhållandevis lätt att uppnå flow i olika spel som 
tex. tennis och schack eftersom de har klara målsättningar och regler för hur man får agera. 
Under den tid som spelet pågår så lever spelaren i ett slutet universum där allt är svart och 
vitt. En annan utmärkande egenskap på flowaktiviteter är att de ger direkt feedback. Man får 
omedelbart svar på hur bra man presterat. Efter varje drag i ett spel så vet man om man 
förbättrat sin position eller inte. Efter varje takt i en sång kan sångaren höra om de toner han 
sjöng stämde med vad som stod i noterna. Under vardagliga förhållanden på arbetet eller i 
hemmet kan det ibland gå långa perioder utan att vi har en aning om hur bra vi gör ifrån oss, 
men under flow är vi för det mesta klart medvetna om detta. Flow uppstår alltså som regel när 
det krävs en persons hela skicklighet för att lyckas med en uppgift som han eller hon nätt och 
jämt klarar av. 
 

Kreativitet bland lärare 

I en studie av Fredriksson (2005) där han belyser musiklärares syn på begreppet kreativitet, 
framgår sammanfattningsvis att lärarnas syn på kreativitet huvudsakligen beror på i vilket 
sammanhang begreppet förekommer. Lärarna beskriver i huvudsak två former av kreativitet. 
Den ena varianten innebär att man är kreativ när man tolkar musik vilket innebär att 
kreativiteten ligger i själva uttrycket. Den andra typen fokuserar mer på att träna upp 
förmågan att komponera, improvisera dvs. skapa musik. Svaren som fås i intervjuerna visar 
dessutom att lärarna inte gör någon direkt skillnad mellan dessa typer av kreativitet.  En annan 
sak som framgår är att skillnader föreligger i synen på hur kreativitet uppstår. Några menar att 
kreativitet bara kan uppstå sedan studenten tillägnat sig vissa färdigheter medan andra hävdar 
att kreativiteten finns närvarande i olika former  genom hela lärandeprocessen. Ett synsätt 
menar att allt som man gör när det handlar om musik medverkar till att utveckla ens 
kreativitet, medan en annan hävdar att man kan inrikta sig på att endast träna sin kreativitet. 
Observationerna visar att när det handlar om kreativitet så ger lärarna eleverna mer frihet i sitt 
musicerande ju längre de har kommit i sin musikaliska utveckling. 
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METOD 

Som metod har jag använt mig av en enkät med hög grad av standardisering och låg grad av 
strukturering (Davidson & Patel 2003, s.72). 
Detta betyder att enkäten innehåller fasta svarsalternativ där musiklärarstudenterna själva 
formulerat och skrivit ned svaren på frågorna (se bilaga). 
Enkäten har skickats via e-mail till 30 stycken musiklärarstuderande. De fyra frågor som de 
svarat på ser ut som följer: 
 

1. När upplever du att du är kreativ i ditt egna musicerande? 
2. När upplever du att du är kreativ som musiklärare? 
3. När/hur upplever du att dina elever är kreativa? 
4. Anser du att musiklärarutbildningen har påverkat din kreativitet? 

 
Enkäten har som jag beskriver ovan en hög grad av standardisering och låg grad av 
strukturering vilket innebär att den kan liknas vid en ”skriftlig intervju”  och den lämpar sig 
därför ej att använda som ett statistiskt material. På enkäten har de svarande angett kön, 
huvudinstrument och inriktning, detta har jag inte berört i undersökningen dels för att bevara 
anonymiteten hos de svarande men även för att det saknar relevans så som arbetet utformats.   
 
Tanken med att använda den här metoden har varit att de som svarar skall kunna skriva ned 
svaren när det passar och ges lite tid till eftertanke. Min förhoppning med den här enkäten var 
också att få ett större antal personliga vinklingar angående synen på kreativitet än vad som 
uppnås genom att intervjua några få personer. 
 

Urval 

Jag har valt att endast skicka enkät till musiklärarstudenter i årskurs fyra för att få ett mer 
hanterligt material att analysera, dessutom har dessa studenter hunnit skaffa sig erfarenhet 
genom verksamhetsförlagd utbildning. Av de trettio enkäter som skickades ut så återkom elva 
stycken besvarade. 
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RESULTAT  

Resultatpresentation 

Kreativitet i eget musicerande  

Fyra personer beskriver hur de upplever sig vara kreativa när de skriver/producerar eget 
material. Samtliga fyra uppger också att de är kreativa när de spelar och eller sjunger. En man 
skriver att han upplever sig vara kreativ: 
 

Då jag spelar, för mig själv eller i band/ensemble.  Alternativt då jag producerar musik med 
hjälp av dator – musikdator 

 
Två personer upplever att de har svårt att uppleva kreativitet på grund av de krav som 
omgivningen ställer. Rädslan att inte motsvara egna och andras krav och förväntningar utgör 
alltså här ett hinder för att vara kreativ vilket citaten nedan belyser:  
 

När jag släpper alla tankar, alla måsten, alla krav och bara låter musiken tala genom mig! Då 
kommer den riktiga musiken till mig 
 
När jag inte känner några krav från omgivning och lärare etc. 
 

Här kan man se att när den här mannen och kvinnan lyckas frigöra sig från sina egna och 
andras prestations krav så blir upplevelsen av att vara kreativ åter tillgänglig för dem.   

 
En svarande beskriver hur han får en upplevelse av att vara kreativ när han strävar efter att 
förbättra sig inom området musik. En annan person berättar hur han känner sig kreativ när han 
lyckas klara av svåra musikaliska uppgifter och som han uttrycker det: 

 
… kommit över någon typ av tröskel… 
 

De flesta  uppger att de känner sig kreativa när de sjunger och eller spelar. Några uppger 
också att de upplever sig som kreativa när de improviserar i sång. En person beskriver hur 
hon upplever kreativitet i det egna musicerandet: 
 

Jag upplever nog oftast att jag är kreativ när jag spelar ihop med andra, då kan man ge och ta av 
varandras idéer. Men det är klart att det kan kännas så även hemma på kammaren ibland. 
 

En person talar om att en känsla av kreativitet uppstår:  
 
…då jag aktivt lyssnar till musik och kanske analyserar det jag hör – en slags gehörsbaserad 
kreativitet. 
 

Endast en av de personer som svarat på enkäten har angett musiklyssning som en källa till att 
uppleva kreativitet. Den här personen beskriver också hur en känsla av kreativitet uppstår när 
han spelar samt producerar musik.  
 
Två svarande berättar hur de upplever en känsla av kreativitet när de får nytt studiematerial: 
 

Det är i så fall under instuderingen av ett stycke man kan vara lite kreativ. Har jag dessutom 
aldrig hört stycket förut så måste jag vara kreativ , dock inom tolkningens ramar. 
 
När jag just tagit tag i något nytt, i just det ögonblick då man fixar och är väldigt laddad inför det 
nya, då känner jag mig väldigt kreativ… 
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En person beskriver hur en upplevelse av kreativitet uppstår: 
 
När jag gör något eget av låtarna jag spelar. Tex. arrangerar om de lite eller fraserar om så det 
blir min musik. 
 

Personen tillägger också att en känsla av kreativitet uppstår vid spel tillsammans med andra 
människor men även vid spel hemma på kammaren. 
 

Den kreativa musikläraren 

Två svarande redogör för vad som framkallar kreativiteten: 
 

Först och främst när jag tar mig god tid att planera en lektion. Då har jag utrymme att tänka på 
alla möjligheter som finns. 
 
När jag är väl förberedd och har tagit fram material och så för just den elevens behov. 
 

Sex personer beskriver  på ett likartat sätt hur en känsla av kreativitet uppstår under en 
lektion: 
 

Under själva lektionen kan jag uppleva kreativitet när jag kommer på sätt att förklara eller visa i 
stunden. 
 
När jag går ifrån min planering och följer mina impulser utifrån tidigare erfarenhet från andra 
lektioner jag lett. 
 

Elevernas intresse och motivation är viktigt för att uppleva kreativitet som lärare: 
 

När jag märker att jag kan koppla på det eleverna är intresserade av just för stunden. 
 
Inför motiverade elever med ett eget uppenbart intresse av det man lär ut…är man väl förberedd 
och ska träffa en elev som man vet är motiverad och tycker det man lär ut är roligt så blir man i 
regel själv som mest kreativ. 
 
När jag märker att eleverna är intresserade och inspirerade. 
 

En lärarstudent upplever sig vara kreativ: 
 

När jag finner vägar till elevens förståelse och när jag är väl förberedd och har tagit fram 
material för just den elevens behov… då finns det mycket kreativitet hos mig. 
 

Den kreativa eleven 

Tre svarande  upplever att deras elever är som mest kreativa: 
 

När de lägger ned sin själ i arbetet och tycker det är roligt. 
 

Tre personer betonar vikten av att avlägsna prestationskrav och skapa en avspänd stämning 
för att uppnå kreativitet hos eleven: 
 

Om man har lite avspänd och humoristisk inställning i undervisningssituationen för att undvika 
hämmande faktorer som prestationsångest osv. 

 
Fyra svarande beskriver sina elever som kreativa:  
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När de kommer på vägar och nya idéer kring något man gett dem eller bara en sån enkel sak som 
att de kommer och säger att; den här låten skulle jag vilja spela. 
 

Musiklärarutbildningens påverkan på kreativiteten 

Två svarande uppger att musiklärarutbildningen haft en övervägande positiv inverkan på 
deras kreativitet varav den ena säger: 
 

Ja, man har fått lära sig mer tips och idéer om hur man kan undervisa och på så sätt också hur 
man kan vara kreativ i sitt yrke. 
 

Och den andra beskriver hur hon under utbildningen fått ”tips och idéer hur man kan 
undervisa”  som man kan ta med sig  och genom detta bli mer ”kreativ i sitt yrke”. 
Tre personer uppger att musiklärarutbildningen haft liten eller ingen påverkan alls på deras 
kreativitet: 
 

Med tanke på mitt musicerande och min undervisning, inget särskilt. Rent musikaliskt har den 
varit väldigt traditionell med lite nytt. Möjligheterna till att hitta på egna saker finns där men det 
var nog inget i själva musikutbildningen som påverkade. 
 
Inte direkt, kanske gett mig lite fler tips på vad man kan göra men inte så mycket mer. 
 
Nej, när jag varit kreativ och haft flow så har det skett utanför skolans ramar. 
 

I citaten nedan råder en blandning mellan män och kvinnor som uppger att 
musiklärarutbildningen innehåller både positiva och negativa moment  vad gäller påverkan på 
deras kreativitet: 
 

…på sätt och vis har den kvävt den genom att vara så överpretantiös, men på samma gång har 
jag haft bra lärare som hjälpt mig att utvecklas. 
 
Ja, den har påverkat min kreativitet . Till en början till det bättre då allt var nytt och spännande 
och nya världar öppnade sig musikaliskt men senare till det sämre. När allt det ”nya” sedermera 
omvandlades till olika gitarrtekniker(tänker då i huvudämnet gitarr för min del) och ämnen mm, 
som skulle övervinnas och högskolepoäng som skulle inläras blev det hela mer 
prestationsbetonat i ens huvud. Att man ständigt jämför sig med andras prestationer och 
förkunskaper bromsar ens inspiration och kreativitet en hel del. 
 
Ja, det har den nog, både positivt och negativt kanske. Dels kan det kännas otroligt instängt, för 
det känns som om det finns så många oskrivna lagar om hur musik bör framföras och vad för 
sorts musik som är ”fin” att tycka om. Men jag har också fått kunskaper och verktyg för att göra 
musiken till min egen… 
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Resultatanalys 
Vid analys av materialet framträder fem teman som inte är omedelbart knutna till eget, lärare, 
elev eller utbildnings situationen. Dessa teman diskuteras i detta avsnitt. 
 

Att göra något nytt  

Oberoende av om det handlar om kreativitet i eget musicerande, kreativitet som lärare,  eller 
elevens kreativitet så är en vanlig uppfattning bland de svarande att man är kreativ när man 
gör något eget dvs. skapar något nytt. Att göra något eget innebär för flertalet att 
skriva/producera låtar (5st har angett detta som svar) men kan även för vissa betyda att man 
lägger till eller gör något eget av redan befintliga stycken (1st svar). En person beskriver 
nedan när en känsla av kreativitet uppstår:  

 
När jag gör något eget av låtarna jag spelar. Tex. arrangerar om de lite eller fraserar om så det 
blir min musik.  
 

De svarandes syn på kreativitet återspeglas även i synen på hur de uppfattar sina elevers 
kreativitet: 
 

När de kommer med egna förslag under undervisningen… 
 

Eller: 
 

 
Ja, de gör musiken till sin egen helt enkelt.  
 

Denna syn på kreativitet som innebär att göra något eget, dvs. skapa något nytt, delas som 
sagt av flera i undersökningen och visar sig främst i samband med den egna och elevens 
kreativitet.  
 

Planering – improvisation 

En intressant företeelse att notera är att hela sju lärarstuderande av elva  svarar att man 
upplever sig vara kreativ som lärare vid planeringen av sina lektioner men även när man 
under lektionerna går ifrån planeringen och finner nya lösningar i stunden åt sina elever. 
Planeringen i sig själv upplevs alltså som kreativ, troligen beroende på att man då skapar 
något eget och nytt. Under planeringen använder man gamla och nya idéer, fantasi och 
undermedvetet stoff  kommer till användning. Detta liknar mycket den  kreativa process som 
genomgås när man t.ex. skriver en ny låt. I citatet nedan redogör en svarande för när han 
upplever sig vara kreativ som musiklärare: 
 

Först och främst när jag tar mig god tid till att planera en lektion. Då har jag utrymme att tänka 
på alla möjligheter som finns. 
 

En annan person beskriver på liknande sätt när den upplever sig vara kreativ som lärare: 
 

…när jag är väl förberedd och har tagit fram material och så för just den elevens behov, då finns 
det mycket kreativitet hos mig. 
 

Flertalet av de svarande beskriver också hur upplevelsen av att vara kreativ uppkommer vid 
de tillfällen när  de släpper taget om planeringen under en lektion och följer impulser  och 
idéer i stunden som sen i sin tur ger upphov till nya lösningar.  

14 



Den här proceduren med att planera och sedan släppa planeringen och bygga vidare på 
impulser som uppstår i stunden liknar väldigt mycket den process som pågår inom 
improvisationsmusik tex. inom jazzgenren. 
 

Släppa prestationskrav 

För att uppleva kreativitet överhuvudtaget oavsett om det handlar om den egna eller elevens 
kreativitet betonar två svarande betydelsen av att göra sig av med måsten och krav. De 
beskriver hur viktigt det är med en avspänd miljö för att därigenom undvika prestationsångest. 
Hår råder tydligen ett mera känslobetonat förhållande till musiken och kreativiteten Den ena 
personen beskriver hur viktigt det är med en avspänd atmosfär utan måsten och krav för att 
kreativiteten skall uppstå:  
 

Än så länge har jag haft få sådana stunder eftersom jag tyckt att jag inte kan slappna av eller att 
det varit roligt. Men de få gånger jag känt det är nog när man kan slappna av, samtidigt som man 
faktiskt har något att ge. 
 

Något som även den andra personen beskriver: 
 

När jag inte känner några krav från omgivning och lärare etc. När jag spelar med andra och 
endast har musik i tankarna och inga andra moment som stör… 
 

Kvinnan och mannen ovan kämpar som nämnts tidigare  med prestationskrav och måsten av 
olika slag, dock lyckas de nå en känsla av spelglädje och kreativitet bara förutsättningarna är 
de rätta. Prestationsångest och liknande är dessutom ett vanligt fenomen som många brottas 
med i olika sammanhang och är inte på något sätt unikt för dessa båda.     
Ytterligare två svarande berättar om hur de upplever sina elever som kreativa när de fås att 
släppa krav och måsten och därmed  avleds från att tänka på själva prestationen. 
För att kreativiteten överhuvudtaget skall kunna uppstå är det alltså viktigt att sträva efter att 
minska prestationskrav och måsten av olika slag. I sin roll som lärare är det därför naturligtvis 
viktig att man bemödar sig om att skapa en avspänd atmosfär både för sin egna del och för 
sina elever skull, för att genom detta skapa livsrum för kreativitet: 
 

Reproduktion 

Två personer redogör för hur en känsla av kreativitet uppstår när man har fått en ny låt att 
studera in. Den ena personen beskriver hur en känsla av kreativitet upplevs när han kommer 
över: 
 

någon typ av tröskel. 
 
Den andre personen är lite mer försiktig i sin beskrivning:  
 

Det är i så fall under instuderingen av ett stycke man kan vara lite kreativ. Har jag dessutom 
aldrig hört stycket förut så måste jag vara kreativ, dock inom tolkningens ramar. 

 
Dessa båda svarande har således en syn på kreativitet som innebär att man kan vara kreativ 
även när man reproducerar och inte bara vid nyskapande i ”vanlig” bemärkelse.  
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Intresse och motivation  

Sju svarande uppger att de uppfattar sina elever som kreativa när de visar intresse och 
motivation under lektionerna. Flera av de svarande upplever även sig själva som kreativa när 
deras elever visar uppenbart intresse för det som pågår under lektionen.  
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DISKUSSION 

Med den här studien vill jag belysa en grupp musiklärarstudenters syn på kreativitet. Det som 
framkommer i min undersökning visar att oavsett om det handlar om kreativitet i eget 
musicerande, kreativitet som lärare eller elevens kreativitet är en vanlig uppfattning bland de 
svarande att när man är kreativ så gör man något eget med betydelsen skapa något nytt. Vilket 
ofta innebär att producera eller skriva låtar men kan även innebära att man lägger till eller gör 
något eget av redan befintliga stycken. De Bono (1994) beskriver hur kreativitet i sin enklaste 
mening betyder att tillverka något som inte funnits tidigare, men för att kallas kreativt så bör 
resultatet ha ett visst värde. Nu kommer vi in på begreppet konstnärlig kreativitet därför att 
konstnären framställer något som är nytt och som har ett värde. Den här bilden av konstnärlig 
kreativitet som De Bono beskriver är framträdande bland de svarande i undersökningen, även 
om undantag finns. Rollof (2001) benämner den konstnärliga kreativiteten med ett annat 
namn nämligen primär kreativitet. Den primära kreativiteten menar han härstammar från det 
omedvetna, ett oförutsebart och nyckfullt skapande av saker och idéer som inte liknar något 
redan existerande. Rollo (1994) har ett annat namn för den konstnärliga kreativiteten 
nämligen ”andens kreativitet” och menar att denna kreativitet har inget med tekniska 
landvinningar att göra. Här avses kreativitet inom musik, poesi och konst dvs. områden som 
finns till för vår glädje och för att fördjupa meningen i våra liv. 

Den konstnärliga kreativiteten kan även överföras på området lektionsplanering. Att 
planera lektioner innebär för flera av de musiklärarstuderande en källa till kreativitet, men inte 
bara själva lektionsplaneringen utan även när man under en lektion går ifrån det planerade och 
improviserar i stunden genererar hos flera en känsla av kreativitet. Planeringen i sig själv 
upplevs alltså som kreativ, sannolikt beroende på att man skapar något eget och nytt. Vid 
planering liksom vid andra kreativa aktiviteter så genomgås en kreativ process som innebär 
att man samlar in material och  använder gamla och nya idéer , fantasi och undermedvetet 
stoff. Le Boeuf (1992)  beskriver den kreativa processen som innebär att uppkomsten  av 
kreativa idéer genomgår en i princip förutsägbar cykel i fem steg som sträcker sig över tiden. 
I steg ett formulerar man sitt problem, i steg två studerar man information ur olika synvinklar 
och utforskar sitt problem, i steg tre får problemet vila ett tag, från några sekunder till ibland 
flera år medan det undermedvetna processar problemet, i steg fyra uppstår förhoppningsvis en 
kreativ idé eller snilleblixt, i steg fem som är den kreativa slutfasen så verifieras och granskas 
problemet.  

Den här kreativa processen ger en förklaring till varför ett flertal svarande upplever sig vara 
kreativa när de planerar sina lektioner och även varför man plötsligt under en lektion får en ny 
idé som leder till improvisation i stunden. När man upplever en känsla av att vara kreativ har 
man helt enkelt hamnat på steg fyra i den kreativa processen. Vilket innebär att en ny tanke 
eller snilleblixt uppstår som en  följd av de tidigare stegen i den ovan beskrivna kreativa 
processen. De Bono (1994) redogör för hur man kan använda humor som modell för att 
förklara hur en sådan här kreativ snilleblixt uppkommer. När någon berättar en kul vits så 
följer vi historien framåt i tiden  tills vi når fram till poängen, då omstruktureras helt plötsligt 
uppfattningen vi hade från början vilket leder oss fram till en ny insikt.    

Proceduren med att planera lektioner och sedan släppa planeringen och bygga vidare på 
impulser som uppstår i stunden liknar mycket med den process som sker inom 
improvisationsmusik. Även när man improviserar är en viss planering ofta nödvändig vilket 
tex. innebär att öva skalor, harmonier, planera arrangemang av låtar etc. Och  sedan är väl en 
del av grundtanken med improvisation att våga släppa taget och haka på musikaliska impulser 
som man bygger vidare på och som förhoppningsvis skapar nya intressanta musikaliska motiv 
i stunden 
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Att utsättas för prestationskrav och värderingar av skilda slag beskrivs av några svarande som 
ett hinder för att få tillgång till sin kreativitet. Amabiles experiment (Gardner 1993) klarlägger 
att kreativa lösningar på ett problem uppträder oftare när en person ägnar sig åt en handling 
för sitt rena nöjes skull än när det finns en extern belöning av något slag. Upplevelsen av att 
bli bedömd och utsättas för prestationskrav beskrivs av några lärarstudenter som betonar hur 
viktigt det är med en avspänd miljö utan måsten och krav för att komma i kontakt med sin 
spelglädje och kreativitet. Man kan alltså säga att för att kreativiteten överhuvudtaget skall 
kunna uppstå är det viktigt att sträva efter att minska prestationskrav, måsten och värderingar 
av olika slag. Därför blir det så viktigt att man i sin roll som lärare anstränger sig om att skapa 
en avspänd atmosfär både för sin egen och för sina elevers skull. Detta med syfte att skapa 
utrymme för kreativitet och glädje i undervisningen. 
 
Man kan även vara kreativ när man reproducerar och inte bara vid nyskapande. Två 
lärarstudenter uppger att de känner sig kreativa när de övar in nya stycken/låtar. Det här kan 
sannolikt förklaras med begreppet flow eller kreativt flöde. Den här typen av kreativitet 
verkar mycket lämplig att använda sig av inom skolvärlden där ofta en stor del av tiden ägnas 
åt att reproducera material. Csikszentmihalyi (1990) beskriver hur självet utvecklas genom att 
bli mera komplext. I denna tillväxt hos självet, finns menar han, själva nyckeln till 
flowaktiviteter. Det är förhållandevis lätt att uppnå flow inom musiken eftersom det ofta finns 
klara regler och målsättningar att förhålla sig till. En annan utmärkande egenskap på 
flowaktiviteter är att de ger omedelbar feedback. Man får ett omedelbart svar på hur bra man 
presterat. Flow uppstår alltså som regel när det krävs hela en persons skicklighet för att lyckas 
med en utmaning som han nätt och jämt klarar av.  
 
Ett flertal av de som svarat på min enkät upplever sina elever som kreativa när de visar 
engagemang och intresse under lektionerna. Ett intressant fenomen är att lärarstudenterna 
även upplever sig själva som kreativa när de uppfattar sina elever som kreativa. Det som 
lärarna och även eleverna sannolikt upplever är kreativt flow, ett tillstånd man kan hamna i 
när man är intresserad, motiverad och helt fokuserad och uppslukad av den uppgift man har 
för handen.  

Csikszentmihalyi (1990) redogör för när sådana här stunder av inre motivation uppstår och 
han betonar att de kan uppträda inom vilken domän som helst, då upplever personerna att de 
är helt och hållet engagerade i och totalt absorberade av föremålet för deras uppmärksamhet. 
Hur kan man då förklara att lärarna känner sig mer kreativa när deras elever upplevs vara 
kreativa? Förmodligen så ”smittar” intresse och engagemang  av sig, vilket innebär att en 
engagerad elev ger en engagerad lärare som ”smittar sitt engagemang till eleven som blir 
ytterligare engagerad osv. En positiv spiral av intresse och engagemang i vilken kreativitet 
uppstår kan alltså skapas mellan lärare  och elev om de rätta förutsättningarna finns.  

 
Hur man upplever sin kreativitet visar sig bero på i vilket sammanhang man befinner sig. 
Exempelvis så upplever flera av lärarstudenterna en känsla av kreativitet i sitt egna 
musicerande när de skriver/producerar låtar. Samtidigt beskriver samma personer hur de 
känner sig kreativa i sin lärarroll ”när de peppar och vägleder” samt motiverar eleverna så att 
de upplever att det dom gör är ”roligt och relevant”. Att skriva låtar är ett typexempel på vad 
som kan föras in under kategorin konstnärligt skapande vilket innefattas av begreppet 
konstnärlig kreativitet. Det andra exemplet på kreativitet där man motiverar och skapar 
intresse tillhör den typ av kreativitet som ofta benämns flow. Båda formerna av kreativitet är 
vanligt förekommande bland lärarstudenterna, men  det beror alltså på sammanhanget vilken 
typ av kreativitet som beskrivs. 
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I en tidigare undersökning angående lärares syn på kreativitet som utförts av Fredriksson 
(2005) visar det sig att lärarna beskriver i huvudsak två former av kreativitet. Dels en som 
kommer ju mer färdigheter man tillägnar sig, vilket innebär att kreativiteten ligger i 
tolkningen och uttrycket av musiken. Dels en som kan definieras som skolning i skapande, 
improvisation  och komposition. Det man kan notera här är att sätten se på kreativitet som 
framkommer bland lärarna i Fredrikssons undersökning och bland lärarstudenterna i min 
undersökning är relativt lika varandra. Den ena varianten där han kommer fram till att 
kreativiteten ligger i tolkningen och uttrycket av musiken kan förmodligen härledas till den 
typ av kreativitet som uppstår vid flow. Den andra varianten som han definierar som skolning 
i skapande, improvisation och komposition är den som jag benämner konstnärlig kreativitet.  

Det som jag emellertid finner lite märkligt är att så vitt jag kunnat observera så har 
Fredrikssons i sin studie helt förbigått begreppet flow, men han har å andra sidan tagit upp 
detaljer som jag har utelämnat eftersom vi haft olika sätt att närma oss begreppet kreativitet. 
 
Sammanfattningsvis så framgår i den här undersökningen att lärarstudenterna beskriver i 
huvudsak två varianter på kreativitet. Dels en som innebär att skapa något nytt i betydelsen 
skriva eller arrangera låtar, men också lektionsplanering kan innefattas av detta synsätt, där 
den kreativa process som Le Boeuf (1982) skildrar kan tillämpas. Den andra varianten innebär 
att man upplever sig vara kreativ när man övar in nya stycken och/eller när man uppfattar sina 
elever som intresserade och motiverade, den här formen av kreativitet definieras som flow. 
Vilken av dessa typer av kreativitet som upplevs beror på  det sammanhang man befinner sig. 
En och samma person kan tex. uppleva flow i sin lärarroll med en motiverad och intresserad 
elev men också känna sig kreativ i sitt egna musicerande när man skriver en ny låt. 
 
Min idé med att skicka ut en enkät med öppna frågor, där de svarande själva får formulera 
sina svar, var nog lite optimistisk i överkant med tanke på det antal som besvarades. Jag hade 
siktat på att få  svar på åtminstone tjugo av de trettio utskickade enkäterna, nu blev det istället 
elva. För att få ytterligare material att tillgå och lite mer djup i svaren kan jag i framtiden 
tänka mig att komplettera och förstärka en liknande form av undersökning genom att låta 
intervjua några av de svarande. 

 
Studien visar att det inte bara är ”skapande av riktig konst” som ger upphov till kreativitet 
utan att även lektionsplanering och lektioner kan utgöra en källa till att uppleva kreativitet. 
Genom att lyfta fram detta inom lärarutbildningen kan man kanske höja intresset och statusen 
inom detta område. Sundin (1978, 1995) beskriver i pessimistiska ordalag hur  det finns en 
risk att kreativitet i undervisningssammanhang bara blir en läpparnas bekännelse, någon slags 
dekoration som man placerar ovanpå ett samspels och arbetsmönster  som egentligen 
motarbetar en skapande verksamhet. Det som Sundin belyser äger nog sin riktighet i många 
sammanhang och därför behöver förmodligen synen på vad som anses kreativt samt när man 
är kreativ ställas i fokus, och eventuellt omvärderas speciellt inom lärarutbildningen. Den 
kreativa processen som bl.a.  Le Boeuf (1982) beskriver kan appliceras på många områden, 
och om man vill man ha mera kreativitet i olika undervisningssammanhang,  så får man helt 
enkelt söka efter områden där man kan tillämpa den kreativa processen. Även den typ av 
kreativitet som benämns flow verkar vara perfekt att lyfta fram i olika 
undervisningssituationer. Csikszentmihalyi (1990) betonar dessutom att det är förhållandevis 
lätt att uppnå flow inom exempelvis musiken eftersom det ofta finns klara regler och 
målsättningar att förhålla sig till. De lärare och elever som under lektioner upplever att de är 
kreativa och motiverade har naturligtvis större utbyte av en lärande situation än om så inte är 
fallet. Vad gör man då för att skapa motivation och intresse? Dessa parametrar som 
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förmodligen ytterst ligger bakom båda typerna av kreativitet och även all typ av framgång 
inom de flesta områden. Detta är en fråga som jag anser viktig och relevant för framtida 
forskning att ta ställning till.  
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BILAGA 

Hejsan alla klasskompisar/musiklärarstuderande i årskurs fyra! 
 
Jag heter Lars-Åke Atlesson och skall skriva en c-uppsats med kreativitet som tema. Skulle 
därför bli mycket tacksam om ni ville svara på nedanstående frågor så fort som möjligt.  
Svara efter bästa förmåga, det finns inga rätta svar.  
Skicka den ifyllda enkäten till mig via e-post eller lämna den i mitt fack på musikhögskolan. 
Era inkomna svar kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt oavsett hur ni väljer att 
lämna/skicka in era svar. 
 
Kryssa i:            kvinna (   )                man (   ) 
 
Huvudinstrument: 
 
Inriktning(tidigare - senare skolår, kulturskolan, gymnasiet, annat ): 
 
 
När upplever du att du är kreativ i ditt eget musicerande? Beskriv! 
 
 
 
 
 
När upplever du att du är kreativ som musiklärare? Beskriv! 
 
 
 
 
 
När/hur upplever du att dina elever är kreativa? Beskriv! 
 
 
 
 
 
Anser du att musiklärarutbildningen har påverkat din kreativitet? Hur? 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning & tack på förhand: Lars-Åke Atlesson 
Tele: 019-333489 eller   073-9552400 
E-post: atlepost@gmail.com eller larsake.atlessonh041@student.oru.se
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