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Sammanfattning  
 
Syftet med studien är undersöka hur såväl lärare som elever på gymnasieskolans estetiska pro-
gram och på musikhögskola ser på begreppen konstnärligt, musikaliskt och personligt uttryck. 
Tidigare forskning på området visar att det inte finns någon entydig definition av begreppen. 
Studien har genomförts genom fokusgruppsamtal med lärare från en gymnasieskola, lärare från 
en musikhögskola, elever från en gymnasieskola och studenter från en musikhögskola. I ana-
lysen av intervjuerna har ett diskurspsykologiskt perspektiv använts. I resultatet presenteras två 
övergripande tolkningsrepertoarer per begrepp. Det framkommer att musikaliskt uttryck kon-
strueras som speltekniskt kunnande och som musikens uttryck. Konstnärligt uttryck konstrueras 
som skapande samt som fördjupning och spetskunskaper. Personligt uttryck konstrueras som 
eget och något unikt samt som musikalisk tolkning. Resultatet visar att det inte finns ett sätt att 
definiera begreppen utan flera. I diskussionen diskuteras svårigheter med att definiera begrep-
pen då dessa anses gå ihop med varandra och att kontexten och erfarenheten av att använda 
dem har betydelse för hur de kan definieras. Vidare diskuteras även begreppen i relation till 
Skolverkets kursplaner. 
 
Nyckelord: musikundervisning, personligt uttryck, konstnärligt uttryck, musikaliskt uttryck, 
diskurspsykologi, fokusgrupper 
 
Abstract  
 
The purpose of the study is to investigate how teachers as well as pupils at the upper secondary 
school's aesthetic program and at the music college approach the concepts of artistic, musical 
and personal expression. Previous research in the field shows that there is no clear definition of 
the concepts. The study was conducted through focus group interviews with teachers from a 
secondary school, teachers from a music college, students from a high school and students from 
a music college. In the analysis of the interviews, a discourse psychological perspective has 
been used. The result presents two general interpretation repertoires per concept. It appears that 
musical expression is constructed as technical knowledge and as the expression of music. Ar-
tistic expression is constructed as creation as well as profound and expert knowledge. Personal 
expression is constructed as peculiar and something unique and as a musical interpretation. The 
result shows that there are different ways to define the concepts. The discussion discusses dif-
ficulties in defining the concept though the concepts are considered to overlap with each other 
and that the context and experience of using the concepts are important for how the concepts 
can be defined. The concepts are also discussed in relation to Skolverkets curriculum. 
 
Keywords: music education, personal expression, artistical expression, musical expression, dis-
course psychology, focus group interview  
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde och dispositionen i arbetet. 
 

1.1 Valt intresseområde 
Både inom skola och musiksfären generellt, pratas det ganska fritt om uttryck, den utövaren har 
bra uttryck si, den utövaren har mindre bra uttryck så. Det pratas om konstnärligt uttryck, om 
musikaliskt uttryck och om personligt uttryck. Dessa tre begrepp finns också formulerade som 
kunskapskrav i skolans kursplaner för grundskola och gymnasieskola. I diskussion med andra 
såsom mina klasskamrater, lokala lärarutbildare (handledare) under VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning på musiklärarprogrammet) och andra musiker eller musikutövare verkar det inte råda 
någon entydig definition av dessa begrepp. Det verkar snarare råda en viss osäkerhet kring 
dessa begrepp, särskilt när dessa diskuteras i samband med betygsättning. Begreppen verkar 
smälta samman då gränserna dem emellan verkar vara otydliga. Som musiker har jag många 
gånger blivit uppmanad att utveckla eller förbättra mitt uttryck, vilket då också kopplas samman 
med gestaltning då mitt huvudsakliga instrument är sång.   
 
Som snart examinerad lärare i musik funderar jag mycket kring uttrycken, då jag menar att jag 
behöver en för mig själv tydlig definition av vardera begrepp för att själv kunna bygga en grun-
dad undervisning som jag också betygsätter rättssäkert. Vad är det jag faktiskt bedömer och 
varför? Vad menar jag är personligt, konstnärligt respektive musikaliskt uttryck och hur ut-
vecklar jag detta hos mina elever, och kanske hos mig själv? 
 
Vidare funderar jag kring varför det inte finns någon lärare på lärarutbildningen som egentligen 
diskuterar begreppen, vilket skulle kunna vara lämpligt inom metodikkurserna. I jakten på kun-
skap och förståelse av begreppen finner jag heller inga svar hos Skolverket (2011). Hur kan det 
vara så? Jag ser detta som problematiskt och jag blir en aning nervös inför mitt kommande 
uppdrag som betygsättande lärare, då jag önskar att min egen syn på begreppen är förankrad i 
både forskning och erfarenheter.  
 
I studien är mitt intresse att undersöka hur några lärare och elever konstruerar begreppen musi-
kaliskt, konstnärligt och personligt uttryck. 
 

1.2 Problemområde  
Ett problem som utkristalliserats är att det inte tycks finnas någon generell entydig definition 
av begreppen konstnärligt, musikaliskt och personligt uttryck i det vardagliga talet. I samtal 
med personer utanför musiksfären, publik, andra musiker, klasskompisar och lärare verkar det 
dock finnas flera olika variationer av vad begreppen kan innebära, vilket blir problematiskt när 
begreppen finns formulerade i läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011a) gällande 
rättssäker bedömning. Variationerna av innebörderna kan till exempel vara att någon ur en 
publik utbrister ”vad musikalisk du är” och syftar att jag kanske sjöng en hög ton eller ”vilket 
bra uttryck” och syftar till interpretationen och gestaltningen av musikstycket. Det som är pro-
blematiskt med att dessa begrepp finns med i styrdokument är att Skolverket (2012) inte ger en 
tydlig definition av begreppens betydelser utan påpekar endast att begreppet musikaliskt uttryck 
ska ges en vid tolkning. Användningen av begreppen kan också ses som problematiskt i samtal 
med varandra, om vad någon avser vid användandet av begreppen, till exempel vid feedback 
efter uppträdande – ”vilket fint uttryck” eller ”vad musikalisk du är”.  
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Ovanstående problematik ligger till grund för mitt intresse att ta reda på hur begreppen konst-
närligt, musikaliskt och personligt uttryck tolkas av lärare och elever. Svar kommer sökas ge-
nom intervjuer med lärare och elever från både gymnasium och högskola. Jag hoppas att studier 
inom detta ämnesområde kan underlätta och förtydliga kommunikation om begreppen, vad lä-
rare och elever faktiskt avser när begreppen brukas. I förlängningen kan detta bidra till att för-
tydliga definitionerna av begreppen, vilket skulle kunna bidra till mer konkret och likvärdig 
undervisning och bedömning.  
 

1.3 Arbetets disposition 
I inledningskapitlet beskrivs uppsatsens valda intresseområde och problemområde. I kapitel två 
presenteras relevant litteratur och tidigare forskning inom området. Vidare presenters också 
problemformulering, syfte och forskningsfrågor. I kapitel tre presenteras studiens teoretiska 
utgångspunkter, vilket är diskurspsykologi, samt studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska 
perspektiv, vilka inrymmer ontologiska och epistemologiska ståndpunkter. I arbetets fjärde ka-
pitel beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter, vilka innehåller val av forskningsansats, 
forskningsmetod och analysmetod. Vidare beskrivs också studiens design, etiska överväganden 
och arbetets relation till begreppen till giltighet och tillförlitlighet. I kapitel fem presenteras 
studiens resultat samt några slutsatser. I det sista kapitlet, kapitel sex, förs diskussion gällande 
studiens resultat i förhållande till tidigare presenterad litteratur samt ett resonemang kring ar-
betets betydelse och fortsatt forskning.  
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området, såsom synsätt och defi-
nitioner på begreppen konstnärligt, musikaliskt, personligt uttryck. Vidare presenteras tidigare 
forskning med relevans för området samt studiens problemformulering, syfte och forsknings-
frågor. 
 

2.1 Perspektiv på begreppen konstnärligt, musikaliskt och 
personligt uttryck. 
I följande avsnitt ges några definitioner av och synsätt på begreppen konstnärligt, musikaliskt, 
personligt uttryck utifrån styrdokument från Skolverket och utifrån annan vald litteratur. Vidare 
kopplas också begreppen till kommunikation och spelteknik, kunskaper om och i musik samt 
kortfattat till undervisning.  
 

2.1.1 Kursplanens mål 
Som presenterats i inledningskapitlet finns begreppen konstnärligt, musikaliskt och personligt 
uttryck formulerade som kunskapskrav i gymnasieskolans läroplan för ämnet musik i flera kur-
ser (Skolverket, 2011a). I kursen Instrument eller sång 3, 100 poäng finns alla tre begreppen 
med. För att uppnå betyg A gäller följande:  
 

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar 
med gott resultat och visar i sitt musicerande ett personligt, konstnärligt uttryck. 
Eleven prövar olika musikaliska uttryck med gott resultat, och i sitt musicerande 
anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem och till olikartade musikaliska 
situationer. (s. 20)  

 
I kursen Instrument eller sång 2, 100 poäng finns följande kriterium med; för att uppnå betyg 
E gäller följande:  
 

I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett visst konstnärligt 
uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska 
och kulturella sammanhang” och ”Eleven uppvisar en något utvecklad spel- eller 
sångteknik och anpassar den delvis till olika musikaliska uttryck. (s. 17)  

 
Fler exempel finns att hämta ur fler kurser. Vidare finns två av begreppen, musikaliskt och 
personligt uttryck, formulerade i kunskapskraven för ämnet musik i grundskolan: ”Dessutom 
sjunger eller spelar eleven på̊ något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och 
passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt 
uttryck” (Skolverket, 2011b). Vidare finns det inget material som kommenterar hur begreppen 
ska tolkas eller vad de innefattar. Det enda bedömningsstödet som finns tillgängligt från Skol-
verket (2012) gällande bedömning av ämnet musik är bedömningsstödet för ensemblemusice-
rande som avser ämnet musik i grundskolan. Bedömningsstödet ämnas användas som ett inlägg 
i musiklärares kvalitetsdiskussioner och beskrivs innehålla konkreta exempel på hur kunskaps-
kraven bör tolkas. Bedömningsstödet innehåller också en sammanställning av forskning gäl-
lande bedömning i musik.  
 
I bedömningsstödet står det att musikaliskt uttryck är en form av musikskapande och knyter 
samman begreppet med personligt uttryck (Skolverket 2012). I bedömningsstödet står det också 
att elevernas fysiska uttryck, exempelvis gester, är en del av ett personligt musikaliskt uttryck. 
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Kursplanen säger inte något om detta men det står i bedömningsstödet att forskning påvisar att 
musiklärare lägger stor vikt vid elevers fysiska uttryck vid bedömning. Lärare i Skolverkets 
referensgrupper bestående av 26 lärare från fyra städer har tillsammans bedömt ett filmat 
material vilket ligger till grund för bedömningsstödet. Referensgruppen menar att det fysiska 
uttrycket påverkar det musikaliska resultatet och med grund i detta menar Skolverket att be-
greppet musikaliskt uttryck ska ges en vid tolkning. Vidare kan det tolkas att Skolverket inte 
menar att fysiskt uttryck är personligt uttryck utan att de snarare menar att det fysiska uttrycket 
kan ses som en annan uttrycksform då det i kunskapskraven står att eleverna ska ”kombinera 
musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken samspelar” (s. 19).  
 

2.1.2 Definitioner och synsätt  
Det största hindret för att förklara vad uttryck är för något är, enligt Juslin (2003), att se uttryck 
som en enskild enhet. Han menar att det är besvärande att tidigare studier inom ämnesområdet 
behandlar uttryck som en ”mystisk kvalitet”. Han menar att uttryck används som något som 
förekommer i mer eller mindre utsträckning och att uttrycket antingen är lämpligt, överdrivet 
eller bristfälligt. På så vis menar Juslin att spel med uttryck likställs med att prestation är något 
bra generellt, men givetvis utan någon specifikation om vad som är bra. Hospers (1955) menar 
att åsikten att ett musikverk av något slag uttrycker något inte har med värdering att göra. Att 
säga att något är uttrycksfullt avser just att det uttrycker något och inte huruvida det är vackert 
eller bra. Något kan vara vackert eller bra, men Hospers understryker att det inte är på grund av 
själva uttrycket något avses vara vackert. Vidare skriver Hospers att exempelvis ett styckes 
skönhet är beroende av extremt komplexa, subtila och känsliga kombinationer av toner och att 
han inte med hjälp av begreppet uttryck kan förklara varför han själv föredrar ett stycke framför 
ett annat.  
 
Alla människor har ett personligt uttryck och det visar sig genom olika uttrycksmedel så som 
kroppen, talet, sinnet och rörelse, menar Nachmanovitch (1990). Uttrycket påverkas och ut-
vecklas genom att vi människor utvecklas och lär oss nya saker, det vill säga att uttrycket för-
ändras i samband med miljö och kultur. Han menar att uttryck är något som utvecklas och inte 
lärs in. Nachmanovitch beskriver detta som ”vår ursprungliga natur” (s. 30) och menar att vi är 
födda med den ursprungliga naturen vilken anpassar sig till kontexten över tid, det vill säga till 
mönster och vanor, kultur, familj etcetera. Det personliga uttrycket kan arbetas fram menar 
Kullberg Söderholm och Sjögren (2009). De ger en lista med verktyg riktad till sångare gällande 
hur de kan jobba fram sitt personliga uttryck. Listan innehåller olika verktyg varav de första är 
dynamik och känslouttryck, som innebär att sångaren ska leka med olika känslouttryck och ha 
fokus på vad sångerna vill uttrycka. Andra verktyg är rytm och sound, det vill säga klang. Även 
textgestaltning och upprepning som syftar till att haka upp sig på riff eller ord presenteras som 
verktyg, och det sista verktyget är vibrato.  
 
Kommunikation är ett begrepp som hamnar närbesläktat med uttryck. Juslin (2003) menar att 
med kommunikation krävs både en avsikt med att uttrycka något och ett erkännande av kon-
ceptet från lyssnaren. Han menar att det kan tyckas vara märkligt att diskutera exakthet av kom-
munikation i samband med musik, men menar vidare att de flesta musiker sannolikt oroar sig, 
eller i alla fall borde oroa sig, för huruvida deras musikaliska tolkning uppfattas av lyssnarna 
på avsett vis. Juslin beskriver begreppet musikaliskt uttryck som en uppsättning av perceptuella 
egenskaper, det vill säga varseblivning som handlar människors sätt att via sinnena ta emot och 
bearbeta information. Dessa egenskaper återspeglar psykofysiska relationer mellan musikens 
objektiva egenskaper och subjektiva intryck från lyssnaren. Juslin menar att uttrycket inte en-



 9 

samt vilar i musikens akustiska egenskaper eller i lyssnarens sinne, då olika lyssnare kan upp-
fatta uttrycket olika även om lyssnarna också kan komma överens om uttrycket generellt. Ut-
trycket är beroende av båda faktorerna. Vidare menar Juslin att uppfattningen om uttrycksfulla 
musikprestationer påminner oss om hur människan uttrycker sina sinnesstämningar i verklig-
heten. 
 
Hospers (1955) skriver ”expression is an activity of the artist in the process of creation; ex-
pressing is something that the artist does” (s. 313). Vidare skriver Hospers att det inte är det 
enda svaret på vad uttryck är. Han menar att uttryck kan handla om konstnärens känsloliv, vad 
hen känner och vill förmedla, men det kan också handla om att konstnären vill ge mottagaren 
en känsla. Ett exempel är att en författare vill att läsaren ska känna något, men det behöver 
nödvändigtvis inte komma från författaren personligen. Vidare diskuterar Hospers att begreppet 
uttryck troligtvis inte alltid handlar om konstnärens behov att uttrycka sina känslor. Exempelvis 
skrev troligtvis inte Shakespeare alltid för att uttrycka sina känslor utan andra parametrar såsom 
deadlines spelade in menar Hospers.  
 
Förutsättningarna för att en musiker ska kunna förmedla något bygger på att musikerns spel-
tekniska grund är väl förankrad menar Bastian (1988). Musiker behöver behärska sitt instru-
ment, men det påpekas också att all övning gällande spelteknik i någon mening är bortkastad 
om inte den inre föreställningen om musiken är utvecklad. Att skilja teknik från musik är livs-
farligt menar han. Vidare skriver Bastian att musiken behöver återspegla musikerns känslor för 
att lyssnaren ska kunna förstå vad som uttrycks genom musiken, men för att kunna uttrycka och 
gestalta känslor behöver musikern själv ha insikt i vad som ska uttryckas och hur det känns. 
Med detta instämmer även Lundeberg (1998) som menar att det är en självklarhet att den spel-
tekniska aspekten ska vara underordnad det musikaliska uttrycket, men påpekar också svårig-
heten att särskilt under press inte rikta uppmärksamheten mot motoriken. Vidare skriver Lun-
deberg att det personliga uttrycket är viktigt för att musiken ska upplevas som meningsfull och 
betonar att det personliga uttrycket är en viktig aspekt för framstående musikutövare. 
 
Ett bra framträdande består enligt Sloboda (2000) av två huvudkomponenter. Den ena är den 
tekniska skickligheten och den andra är den uttrycksfulla skickligheten. Den tekniska skicklig-
heten är knuten till ”the mechanics of producing fluent coordinated outputs” (s. 398), till exem-
pel den absoluta synkroniseringen mellan fingrar vid pianospel vars prestation kan innebära att 
producera upp till 20 toner per sekund där varaktighet och ljudstyrka ska styras. Den uttrycks-
fulla skickligheten handlar om avsiktliga variationer vilka av musikern är valda med avsikt att 
påverka lyssnarna kognitivt och estetiskt menar Sloboda. Några av de viktigaste parametrarna 
gällande att spela med uttryck är timing, dynamik, tonhöjd och timbre. Uttrycksfullhet handlar 
också om kunskap i musikaliska genrer, att hänsyn tas till om musiken ska framföras tidstroget 
eller inte. Även om tekniska och uttrycksfulla färdigheter är separata element, interagerar de 
och är beroende av varandra. Vidare skriver han att åtminstone i teorin är tekniska färdigheter 
orelaterade till musikens musikaliska innehåll. Det är alltså möjligt att framför musik med tek-
nisk skicklighet helt utan någon uttrycklig skicklighet. Sloboda menar att uttrycksfull skicklig-
het kräver kunskap om styckets underliggande struktur och stil, men ofta kräver uttrycksfull-
heten mycket fina och subtila variationer. Han menar också att intentioner ofta inte kan kom-
municeras effektivt utan högteknisk kompetens hos musikern.  
 
Juslin (2003) menar att ett av problemen med att undervisa musikaliskt uttryck är att det invol-
verar tyst kunskap, vilket är svårt för lärare att förmedla till elever. Dock påpekar han att forsk-
ning kan bidraga till att omvandla tyst kunskap till explicit. 
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2.2 Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras forskning om uttryck i musik. Aspekter rörande kommunikation 
av emotioner, spel efter noter och körledares handlingsrepertoarer vilka möjliggör avsett musi-
kaliskt uttryck tas upp. Därefter presenteras forskning om undervisning och uttryck, vilket berör 
elevers syner på expressivitet och lärares syn på personligt uttryck. Det presenteras också tek-
niker och resultat för att utveckla musikalisk uttrycksfullhet.  
 

2.2.1 Forskning om uttryck 
En central aspekt för åhörare och musiker är kommunikationen av emotioner menar Bresin och 
Friberg (2011). I deras experimentella studie låter de 20 professionella musiker manipulera 
värden av sju musikaliska variabler: tempo, ljudstyrka, artikulation, frasering, register, timbre 
och ”attackhastighet” för att kommunicera fem känslomässiga uttryck: neutralt, glädje, rädsla, 
lugn och sorg i fyra olika kompositioner. Kompositionerna kommunicerar i sin tur varsin 
känsla: glädje, sorg, rädsla och lugn. Resultatet i studien visar att det finns en stark överens-
kommelse mellan deltagarnas medelvärde för sex av sju musikaliska variabler. Den variabel 
som inte var lika överstämmande deltagarna emellan var fraseringsvariabeln. Lite mer detaljerat 
visar Bresin och Fribergs resultat att musikernas förslag på tempi gällande emotionerna glädje, 
rädsla, lugn och sorg stämde väl in med kompositionernas originaltempo. De menar att det 
alltså finns en överenskommelse mellan kompositörer och de 20 deltagarna gällande vilket 
tempo som är optimalt för att uttrycka de fyra känslorna.   
 
I en intervjustudie om musikers upplevda emotioner kring konstruktionen av ett uttrycksfullt 
musikaliskt framträdande fann Van Zijl och Sloboda (2011) att när det gäller instrumentalister 
förändrades deras tillämpning och erfarenhet av känslor genom hela inlärningsprocessen och 
med varje prestation. De menar att instrumentalisterna medvetet manipulerade vissa minnen för 
att åberopa en viss känsla. 
 
I en intervjustudie om noter som förväntad förmedlare av musikaliskt uttryck framhäver Hult-
berg (2000) aspekten att musiker tolkar en tryckt notbild olika och spelar med sin egen inter-
pretation, trots att det finns en gemensam syn musiker emellan om hur notbilden kan eller ska 
tolkas. Det framkommer i forskningsresultatet att det finns två olika förhållningssätt gällande 
spel efter noter. Det ena förhållningssättet, det reproducerande, utgår ifrån att den som spelar 
försöker tolka och reproducera en kompositörs eller en redaktörs interpretation av ett musiks-
tycke det vill säga det som står angivet i notbilden. Genom hörsel och motorik försöker musi-
kern kontrollera så att en reproduktion av den skrivna interpretationen framförs, framför att 
själv undersöka och utveckla interpretationen. I detta förhållningssätt tenderar undervisning att 
vara mer lärarcentrerat. Det andra förhållningssättet benämns som det utforskande vilket inne-
fattar en hel process där musikern försöker tolka kompositörens intentioner baserat på sina egna 
åsikter, något som i sig är baserat på hur väl musikern känner till det avsedda musikstycket. 
Musikern undersöker tonala dimensioner genom både syn, hörsel, motorik och genom sin egen 
intuition. Det utforskande förhållningssättet tenderar enligt Hultberg, att ge en mer elevcentre-
rad undervisning.  
 
Handlingsrepertoarer är ett centralt begrepp i Sandberg Jurströms (2009) avhandling om körle-
dares multimodala kommunikation i kör. Handlingsrepertoarer kan beskrivas som ett begrepp 
som handlar om hur olika betydelsebildande handlingar bestående av en repertoar av olika teck-
ensystem såsom gester, tal, sång, pianospel med mera ger information på olika sätt. Handlings-
repertoarerna handlar om hur körledarna visar uttryck, men på olika sätt, både visuellt, kling-
ande och genom associationer till andra företeelser än själva musiken som sådan. Sandberg 
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Jurström sammanfattar i resultatet att körledares olika handlingsrepertoarer tillsammans ger ett 
stort utbud av möjliga gestaltnings- och kommunikationssätt till körsångarna. Handlingsreper-
toarerna ger olika möjligheter för hur körsångare kan ta del av och tillägna sig körledares ge-
staltningar och sedan omforma dessa till sina egna röster, det vill säga repertoarerna möjliggör 
körledarens avsedda musikaliska uttryck.  
 

2.2.2 Forskning om undervisning och uttryck 
I följande avsnitt presenteras forskning rörande syner av att musicera med uttryck. Vidare pre-
senteras forskning rörande vad som undervisas och forskning rörande undervisning i att spela 
med uttryck. 
 
I en enkätstudie från 2003 där 135 studenters perspektiv på uttryck undersöks framkommer det 
i resultatet att studenter definierar ”expressivity” (expressivitet) i huvudsak som kommunikat-
ion av känslor och att spela med känsla. Lindström, Juslin, Bersin och Williamon (2003) menar 
att begreppet musikaliskt uttryck kan referera till de systematiska förändringarna i musiken 
såsom exempelvis tempo, dynamik, artikulation vilket gör det möjligt att särskilja två musik-
prestationer från varandra. Lindström et al. menar också att musikaliskt uttryck kan referera till 
att ett musikframförande kan mottagas som ett uttrycksfullt känslospel. Vidare betraktas ut-
trycksfärdigheten som väldigt viktig av studenterna och att de skulle vilja utveckla denna fär-
dighet i förhållande till sin nuvarande förmåga. Syftet med studien var dels att definiera och 
konceptualisera expressivitet men också att utveckla nya metoder för att undervisa i uttryck. 
Målet med de nya metoderna var att undervisningen skulle bli databaserad. Studien resulterade 
i en sammanställning av hur studenter definierar expressivitet, hur de övar och använder ex-
pressivitet i sitt spel, hur de blir undervisade av sina lärare gällande expressivitet, samt hur 
studenterna ställer sig till att bli undervisade av ett databaserat program.  
 
I Kling Odencrants (2014) observation och intervjustudie om sång- och baslärares syn på be-
greppet personligt uttryck framkommer det att lärare i studien ser begreppet utifrån två olika 
uppfattningar. Den ena uppfattningen är att alla människor har ett personligt uttryck då vi är 
olika människor. Den andra uppfattningen är sammankopplad med styrdokumenten där det 
framkommer att lärarna menar att alla kan lära sig personligt uttryck.  
 
En observationsstudie av instrumental undervisning rörande musikaliskt uttryck av Karlsson 
och Juslin (2008) lyfter fram att både lärare och elever tycker att uttryck är viktigt. Författarna 
påpekar dock att forskningen vet ganska lite om hur uttryck faktiskt undervisas. Resultatet visar 
att huvudsakligt fokus under en lektion hamnar på spelteknik och på noter. Lektionerna domi-
nerades av prat, där det är läraren som pratar mest. Problem rörande uttryck behandlades mest 
implicit även om vissa lärare använde olika strategier för att förbättra uttrycket.  
 
I en survey-studie av Condon (2015) framkommer det att lärare är väl medvetna om värdet av 
att undervisa i expressivitet, dock visar resultatet att trots att expressivitet anses var en väsentlig 
del av utvecklingen av musikaliteten lämnas den oftast till tillfällen när det finns extra tid. Vi-
dare identifierar Condon några tekniker som användas av utbildade sångare när de utvecklar ett 
uttrycksfullt framträdande. En identifierad teknik är djupgående genomgång av sångtexten, så 
att den som ska framföra sången verkligen vet vad den sjunger och när, särskilt när sångtexten 
är på ett främmande språk. En annan identifierad teknik är textinterpretation och utvecklingen 
av en personlig koppling till texten.  
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Musikaliskt uttryck kan ses som en musikers effekt på lyssnaren genom manipulation av något 
musikaliskt moment, så som tempo, dynamik etcetera, menar Strand och Brenner (2017). De 
menar också att musikalisk uttrycksfullhet kan och bör uppmuntras, och att unga musiker be-
höver en ”verktygslåda” med strategier för att utveckla sig själva. Deras fallstudie undersöker 
undervisning av musikaliskt uttryck genom uppmuntran av kreativitet i relation till musikerns 
förståelse av musikens struktur, känslor framkallade genom musik och kommunikation med 
medmusiker och publik. Det framkommer i deras resultat att kreativitet i kombination med god 
teknik och interpretation ger ett uttrycksfullt resultat. Kreativa framträdanden med avsaknad av 
teknik eller interpretation kommer troligtvis inte att låta tilltalande, precis som framträdanden 
med god teknik och interpretation men utan kreativitet inte kommer att inspirera. Strand och 
Brenner menar att en definition av kreativitet inkluderar ord som att använda sin fantasi, lägga 
till personlighet och spontanitet. Det kreativa uttrycket är beroende av att eleven känner sig 
trygg i att utforska musikaliska uttryck utan att bli bedömda negativt. Lärare bör därför se miss-
tag som möjlighet till lärande. Vidare menar Strand och Brenner att elever också behöver lära 
känna sitt personliga uttryck genom att utveckla förmåga till självreflektion och förmåga till att 
beskriva sina egen personliga kännetecken i förhållande till musiken de spelar.  
 
I en experimentell studie av Meissner och Timmers (2018) deltog 29 elever i åldrarna 8 till 15 
år i ett improvisationstest. Eleverna var antigen med i en experimentell eller kontrollerad under-
visningsgrupp med syftet att undersöka deltagarnas kunskaper gällande att förmedla känslor i 
improvisation. Resultatet visar att enligt fyra domare kunde samtliga elever förmedla lycka, 
sorg och vrede i improvisationer. Detta blev utgångspunkt för studiens intention att undersöka 
huruvida diskussionen om musikalisk karaktär är effektiv för att förbättra elevers uttrycksför-
måga. Meissner och Timmers menar att resultatet indikerar att den experimentella undervis-
ningen var mer effektiv för att utveckla uttrycksförmågan ”sorgsen” än den kontrollerade 
undervisningen. Vidare visar resultatet att lycka och sorg är de känslor elever har lättast att 
kommunicera i improvisation genom att justera musikaliska parametrar såsom tempo, dynamik 
etcetera och inputs från ”expressive cues”. 
 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Då definitionerna och synsätten verkar vara olika gällande begreppen konstnärligt, musikaliskt 
och personligt uttryck, vilket är presenterat i ovanstående områdesorientering, väcks intresset 
att undersöka saken vidare. På vilka olika sätt kan begreppen definieras? Är skillnaderna mellan 
begreppens definitioner stora? Vad är skillnaden mellan musikaliskt, personligt och konstnär-
ligt uttryck? Är elevers och lärares synsätt på begreppen olika eller är de mer lika? Skolverket 
(2012) menar att begreppet musikaliskt uttryck ska hållas öppet för vida tolkningar samtidigt 
som Juslin (2003) påpekar att svårigheter i att undervisa i musikaliskt uttryck är att det invol-
verar tyst kunskap. Detta kan ses som problematiskt i samband med bedömning då avsaknad 
av definitioner kan leda till svårigheter gällande motivering av betyg. Det är också problema-
tiskt för elevernas egen utveckling, då författare såsom Bastian (1988) och Lundeberg (1998) 
påtalar vikten av att spela med uttryck framför att spela med ett tekniskt fokus samtidigt som 
studenter i Lindströms et al. (2003) enkätstudie lyfter att färdigheten gällande uttryck är en 
färdighet som de anser är viktig att utveckla. En förhoppning med studien är att den ska bidra 
till en fördjupning av begreppen men också utveckling i förhållningssätt gällande kommunikat-
ion av dessa begrepp.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur såväl lärare som elever på gymnasieskolans estetiska 
program och på musikhögskola ser på begreppen konstnärligt, musikaliskt och personligt ut-
tryck.  
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1. Hur konstruerar lärare och elever sin syn på begreppen musikaliskt, konstnärligt och 
personligt uttryck?  

2. Vilka likheter och skillnader finns mellan lärare och elevers konstruktioner av begrep-
pen musikaliskt, konstnärligt och personligt uttryck?   
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel presenteras socialkonstruktionism som den vetenskaps- och kunskapsteoretiska 
grund som studien vilar på. Vidare presenteras det diskursanalytiska perspektivet med inrikt-
ning mot diskurspsykologi. 
 

3.1 Studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska grund 
Ontologiska frågeställningar handlar om verklighetens uppbyggnad, där Bryman (2018) menar 
att det viktiga i sammanhanget är huruvida sociala ting kan eller ska ses som objektiva element.  
Vilka för människan är en yttre verklighet, eller om de ska ses som konstruktioner utifrån tolk-
ningar och handlingar. Föreliggande studie utgår ifrån socialkonstruktionism med vilket menas 
att världen ses som konstruerad. Detta stämmer in med den föreliggande studie vilken intresse-
rar sig för lärare och elevers förhållningssätt till presenterade begrepp. Värt att tillägga är att 
det inte finns en given definition av socialkonstruktionism, då olika författare ser olika på per-
spektivet men det finns några nämnare vilka många men inte alla författare delar. Detta kallar 
Burr (2015) för ”family resemblance” (s. 2) det vill säga, de är medlemmar av samma familj 
men är av olika karaktärer. Burr lyfter att perspektivet ställer sig kritiskt till kunskap som byg-
ger på objektiva sanningar och menar att kunskap istället är sociala konstruktioner, vilket är 
något som produceras i samspel med andra människor. Sanning definieras som en produkt av 
en social process och ses inte som något som existerar i sig självt, vilket kan kallas för en 
antiessentialistisk syn. Olika sociala processer genererar olika konstruktioner av sanningar och 
kunskaper, vilket får konsekvenser för människans handlingar. Vidare lyfter Burr att de kate-
gorier och kunskaper som människan erfar i sin verklighet är kulturellt och historiskt specifika, 
och avgörande för människans uppfattning om var hen befinner sig och när hen befinner sig 
där.  
 
Burr (2015) skriver att språket är något som inte finns i en låst form utan är under konstant 
förändring. I jämförelse med andra djurarter, vilka också kommunicerar genom ljud, gester, 
lukt med flera, är deras betydelser fasta. Burr ger exemplet att när en hund lägger sig på rygg 
visar den sin underlägsenhet, och att denna handling betyder samma sak för alla hundar och har 
alltid gjort det. Vidare skriver Burr att språket och tankarna inte är två skilda fenomen, då språ-
ket ligger till grund för alla människors tankar. Språk producerar och konstruerar människans 
upplevelser av varandra och av sitt eget jag. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att 
språket är en väg för människans känslospel och beteende, men också att språket konstituerar 
den sociala världen. Vidare menar Winther Jørgensen och Phillips att språk är människans be-
trädande till verkligheten, där språket skapar representationer, vilket inte är en bild av den exi-
sterande verkligheten utan ett bidrag till att skapa den. Med detta menar författarna inte att 
verkligheten inte finns, utan att representationerna är verkliga och lika så att den fysiska världen 
existerar, men att verkligheten bara får betydelse genom människors förhållningssätt till den.  
 
Gällande epistemologi och synen på kunskap vilar studien på en interpretativistisk grund, vilket 
enligt Bryman (2018) är ett tolkningsperspektiv som bygger på förståelse och tolkning av hur 
människors beteende och hur kunskap kan betraktas. Bryman skriver att interpretativism här-
stammar ifrån kritik mot naturvetenskaplig forskning som undersöker den sociala verkligheten, 
där forskning avser förklara mänskligt beteende. Samhällsforskare med ett interpretativistisk 
synsätt vill istället fånga det subjektiva i social handling, det vill säga förståelsen av mänskligt 
beteende. I likhet med socialkonstruktionismen ses inte kunskap objektivt, utan verkligheten är 
tillgänglig genom människans kunskap och världsbild. Dock är detta inte en reflektion av den 
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”sanna” verkligheten utanför, utan snarare en produkt av människans sätt att kategorisera värl-
den. Människans sätt att uppfatta verkligheten skapas och upprätthålls genom sociala processer. 
Samhällsforskare som antar en tolkande inställning tolkar på flera olika nivåer. En av nivåerna 
innebär en tolkning av resultatet, vilket innefattar en tolkning av de intervjuades tolkningar av 
världen. Vidare lyfter Bryman att den tredje tolkningsnivån innefattar hur forskaren tolkar re-
sultatet i relation till teorier, litteratur och begrepp som finns inom ämnesområdet. Då studien 
ämnar studera lärares och elevers konstruktioner av begreppen konstnärligt, musikaliskt och 
personligt uttryck kan resultatet inte presenteras som en objektiv eller absolut sanning utan 
snarare som en version av verkligheten. Att se något som objektivt eller som en absolut sanning 
är en ståndpunkt inom den kontrasterade positivismen enligt Bryman. 
 
I forskning kan forskare förhålla sig till teori på olika sätt, antingen utifrån en induktiv eller 
deduktiv enligt Bryman (2018). Bryman menar att deduktiv teori är den vanligaste uppfatt-
ningen om förhållandet mellan praktik och teori. Den deduktiva ansatsen kan förklaras genom 
att forskaren utgår från hypoteser baserat på teori, vilka sedan testas för att antingen förkasta 
eller bekräfta hypoteserna som slutligen revideras beroende på resultat. Forskare som istället 
använder sig av induktivt angreppssätt presenterar teorin som ett resultat av forskningen, vilket 
Bryman påpekar innebär att forskarna således endast drar generaliserade slutsatser utifrån ob-
servationer. Baserat på studiens frågeställningar bör angreppssättet var induktivt, då studien 
avser undersöka lärares och elevers konstruktioner av de tre presenterade begreppen och därför 
inte utgår från någon egen teori eller hypotes.  
 

3.2 Ett diskursanalytiskt perspektiv som utgångspunkt 
I följande avsnitt presenteras ett diskursanalytiskt perspektiv, vilket fungerar både som teori, 
metod och analysmetod. Vidare presenteras begreppet diskurs samt en beskrivning av diskurs-
psykologi.  
 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver diskursanalys som ett helt paket innehållandes 
både teori, det vill säga relationen mellan språk och den sociala verkligheten, och metod, gäl-
lande hur någon kan ta sig an ett forskningsområde, samt analysmetod, det vill säga tekniker 
för att analysera språket. Svensson (2019) menar att diskursanalys ser språkbruk som en hand-
ling och att allt det människan säger ger konsekvenser till att saker och ting sker, såsom att 
exempelvis påpeka att temperaturen i ett rum kan bidra till att någon ger dig tillåtelse att stänga 
eller öppna ett fönster eller att någon gör det åt dig. Diskursanalysen vilar på en socialkon-
struktionistisk grund enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000). 
 
En diskurs framställs som ett begrepp utan en absolut definition då dess betydelse varierar inom 
olika perspektiv. Svensson (2019) kallar diskurs för ”finord” och menar att ordet diskurs skapar 
en distans mellan skribent och läsare då det inte tillhör vardagens språk utan härstammar från 
akademin, vilket enligt honom är en exklusiv och delvis exkluderande värld. Trots sin kritik 
vill Svensson ändå hålla kvar vid begreppet då han menar att om begreppet används väl kan det 
bidra till ökad förståelse gällande de processer som den sociala världen konstrueras igenom. 
Vidare skriver Svensson att begreppet diskurs ursprungligen betyder diskussion, konversation 
eller tal. En version som Winther Jørgensen och Phillips (2000) presenterar är att en diskurs 
innebär ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 7). Vidare 
beskriver de begreppet som en gemensam nämnare för sociala mönster av betydelser. Burr 
(2015) sammanfattar en diskurs som att ”the term is used primarily in two senses: (1) to refer 
to a systematic, coherent set of images, metaphors an so on that construct an object in a partic-
ular way, and (2) to refer to the actual spoken interchanges between people (s. 236).  
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Föreliggande studie avser studera hur lärare och elever konstruerar sina synsätt kring begreppen 
konstnärligt, musikaliskt och personligt uttryck. Diskurspsykologi avser studera människors 
språk i det sociala samspelet, där syftet är att studera hur människor använder diskurser eller 
repertoarer till att framställa sig själva och världen på bestämda och gärna fördelaktiga sätt samt 
vilka sociala konsekvenser det skapar (Burr, 2015). Detta förhållningssätt stämmer överens 
med studiens forskningsfrågor då även lärares och elevers användningssätt och hur de kommer 
fram till sitt synsätt är av intresse. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att människans 
kategorisering och förståelse av världen inte är generell utan har konstruerats, och att konstrukt-
ionerna är både socialt och historiskt specifika. Svensson (2019) betonar diskurspsykologins 
tonvikt på språket som en handling och lyfter precis som Winther Jørgensen och Phillips (2000) 
samt Burr (2015) att språkets användning förändras beroende på vem vi pratar med och var vi 
pratar med dem. Diskurspsykologin intresserar sig för diskurser på mikronivå, såsom samtal, 
gräl eller undervisning i klassrum, menar Svensson (2019). Vidare påtalar han att när vi berättar 
om en händelse som inträffat oss kommer vi att välja ut vissa aspekter av berättelsen. När vi 
sedan framför samma berättelse för någon annan kan andra aspekter väljas ut att lyftas fram för 
att framställa oss själv i olika ljus beroende på vem vi pratar med. Båda versionerna av händel-
sen är sanningsenliga men ändå inte. Det är det här, variationen av utsagor, som diskurspsyko-
login menar är intressant enligt Svensson. Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver på 
liknande sätt som Svensson (2019) om att det inte går att förvänta sig att människor är konsi-
stenta, utan deras tal kommer att varieras då de bygger på olika diskurser i olika kontexter. Ett 
annat exempel på variationer är när människor säger emot sig själva vilket Winther Jørgensen 
och Phillips (2000) menar sällan försöker korrigeras. Vidare skriver Svensson (2019) att kun-
skap och sanningar är effekter av ett visst, etablerat sätt att beskriva världen med fokus på hur 
”sanningen” konstrueras genom språkbruk och inte huruvida det ”faktiskt” är sant. Winther 
Jørgensen och Phillips, (2000) menar att någons intentioner att uppföra sig på ett särskilt sätt 
kan ses som en konsekvens av tre olika faktorer: människans attityd till det som är föremål för 
handlingen, människans uppfattning om vad andra i hens närstående miljö anser om handlingen 
och människans kontroll över sin egen handling. Med detta förhållningssätt, att intressera sig 
för variationer av ett och samma ämne, stämmer överens med studiens syfte och forskningsfrå-
gor, då det är av intresse att dels titta på variationerna av definitioner av begreppen musikaliskt, 
konstnärligt och personligt uttryck, men också varför olika personer definierar begreppen på 
vissa sätt.  
 
Inom diskurspsykologi används begreppet tolkningsrepertoar, vilket enligt Winther Jørgensen 
och Phillips (2000) används för att understryka det flexibla och dynamiska vardagsspråket. En 
tolkningsrepertoar innehåller små diskurser, eller ett begränsat antal termer, vilka används på 
ett specifikt stilistiskt och grammatiskt vis. Varje tolkningsrepertoar utgörs av resurser som 
människan använder för att konstruera olika subjektiva versioner av verkligheten. Winther Jør-
gensen och Phillips menar att användandet av begreppet tolkningsrepertoar framför begreppet 
diskurs kan motiveras av att komma bort från föreställningen om diskurs som abstrakt, då tal 
och texter är handlingsorienterade och att människors användning av diskurser troligtvis därför 
varierar utifrån den sociala kontexten. I föreliggande studie används begreppet tolkningsreper-
toarer för att på ett tydligt sätt belysa att det finns variationer av samma begrepp, där den ena 
repertoaren inte är mer eller mindre sann än den andra. Det är inte av intresse att konstatera 
något som sant, utan intresset ligger istället i vilka variationer som faktiskt finns.       
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-
görs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande samt 
dess trovärdighet och giltighet. 
 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras arbetets val av forskningsansats samt den metod och det analysätt 
som ligger till grund för studien.  
 

4.1.1 Val av forskningsansats 
Då syftet med denna studie är att undersöka och ta reda på hur lärare och elever konstruerar 
begreppen konstnärligt, musikaliskt och personligt uttryck, och att jämföra lärares och elevers 
konstruktioner av begreppen, ses en komparativ forskningsdesign som passande. Motivering 
till denna typ av design kan vara att jämförelser, enligt Bryman (2018), kan ge idéer till utveckl-
ing av begrepp och fler infallsvinklar på samma tema. Han menar också att jämförelser kan 
stärka en forskares teorier om sådana finns, vilket också har inverkan på exempelvis studiens 
tyngd eller trovärdighet. Föreliggande studie har en kvalitativ forskningsansats. En motivering 
till att välja kvalitativ framför kvantitativ studie är att studien avser studera hur någon konstru-
erar sin syn på presenterade begrepp och att det därför är av vikt att skapa möjligheter till mer 
uttömmande och detaljerande svar framför mer generella kvantifierbara data. Vidare menar 
Bryman att inom kvalitativ forskning ses verkligheten som föränderlig och inte som absolut, 
vilket stämmer överens med studiens diskurspsykologiska perspektiv. En kvalitativ studie vilar 
i huvudsak på de kunskaps- och vetenskapsteoretiska ståndpunkter som presenterades i föregå-
ende kapitel, det vill säga interpretativism och socialkonstruktionism. Bryman skriver vidare 
att det är vanligast att en kvalitativ studie har en induktiv forskningsansats, det vill säga att det 
bildas teorier utifrån forskningsresultat. Genom att föreliggande studie har en induktiv ansats 
finns det möjlighet till ett försök att utifrån det empiriska materialet kunna dra någon eller några 
slutsatser som möjligtvis kan ses som en början på en teoribildning. Vidare menar Bryman att 
urvalet i en kvalitativ forskning oftast är målinriktat, vilket innebär att forskaren väljer ut en-
heter vilka har koppling till den avsedda studien. Föreliggande studies utvalda enheter är lärare 
och elever med de presenterade forskningsfrågorna i åtanke.  
 

4.1.2 Val av forskningsmetod 
Föreliggande studie utgår från ett diskurspsykologiskt perspektiv och därför utgår valet av 
forskningsmetod även från detta perspektiv. Winther Jørgensen och Phillips (2000) påpekar att 
diskurspsykologi i stor utsträckning använder samma metoder som andra kvalitativa angrepps-
sätt, där forskningsfrågorna inriktas på att analysera betydelseproduktion. Skillnaden mellan 
andra kvalitativa angreppssätt och diskurspsykologi är att intresset inom diskurspsykologi lig-
ger i hur betydelser bildas då samtal ses som en handling. För att kunna ta reda på hur lärare 
och elever konstruerar begreppen musikaliskt, konstnärligt och personligt uttryck har fokus-
grupper valts som forskningsmetod. Fokusgrupper är en typ av gruppintervju, menar Wibeck 
(2015). Alla gruppintervjuer är dock inte fokusgrupper, då fokusgrupper är en forskningsmetod 
vilken samlar in data genom gruppinteraktion kring ett ämne initierat av forskaren. Fokusgrup-
per används som forskningsmetod för att dels kunna studera innehållet i samtalet mellan män-
niskor, det vill säga människors uttryckta föreställningar, värderingar, tankar och attityder et-
cetera inom ramen för ett visst ämne, dels för att studera själva interaktionen mellan de som 



 18 

ingår i intervjun. Vidare menar Wibeck att innebörden av fokusgrupper är att en grupp männi-
skor samlas för att under begränsat tidsutrymme diskutera ett givet ämne. Gruppen leds av en 
moderator som leder diskussionen i den mån det behövs, då målet med intervjun är att gruppen 
ska kunna diskutera fritt. Moderatorns roll skiljer sig beroende på om intervjun är strukturerad 
eller ostrukturerad. Moderatorn ska vara en person som visar värme och medkänsla, har empa-
tiförmåga och förståelse och gärna med liknande kulturell bakgrund som deltagarna då uppfat-
tandet av moderatorn påverkar vad som kommer att ske i gruppen. Generellt är det också bra 
om inte moderatorn utger sig som för att vara eller ses som någon slags expert på ämnet eller 
tar ställning. Bryman (2018) menar att en god idé kan vara ett genomföra en pilotintervju för 
att ge möjlighet till att testa, hur metoden fungerar och för att få lite erfarenhet av den. Att fokus 
ligger på hur respondenter tolkar, förstår och konstruerar sin syn stämmer in med både det 
socialkonstruktionistiska och diskurspsykologiska perspektiven, då perspektiven handlar om 
hur människor konstruerar verkligheten baserat på sina upplevelser och tolkningar (Bryman, 
2018; Burr, 2015; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Winther Jørgensen & Phillips (2000) 
menar att diskurspsykologin har en annan syn på relationerna mellan språk, betydelse och män-
niskors mentala tillstånd i jämförelse med andra kvalitativa perspektiv, då betydelsen inom dis-
kurspsykologin finns inlagrad i språket och att det därför är av intresse att undersöka språket 
för att kunna analysera betydelser. En motivering till valet av fokusgrupper är att studien avser 
undersöka människors konstruktioner gällande ett visst ämne som kräver viss förkunskap, vil-
ket är vanligt men egentligen inte nödvändigt menar Bryman (2018).  Ytterligare en motivering 
är att det är av intresse att studera hur människor i samspel med varandra konstruerar sin syn. 
 

4.1.3 Val av analysmetod 
Då diskurspsykologi både är en metod och ett analyssätt utgår även analysmetoden från detta 
perspektiv. Winther Jørgensen och Phillips (2000) påpekar att det inte finns samma klara pro-
cedurer eller recept för kvalitativa analysmetoder som det gör för kvantitativa analysmetoder. 
Dock bygger diskurspsykologins analysmetod på samtalsanalys, vilket enligt Bryman (2018) 
är detaljinriktad analys av prat. Intervjuerna transkriberades för att därigenom kunna analyseras 
som sociala interaktioner. För att kunna betrakta en intervju som social interaktion menar Potter 
och Wetherell (1987) att forskaren behöver transkribera både frågor och svar samt analysera 
bägge. Ett vanligt första steg för analys är, enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) kod-
ning, där transkriptionerna läses om och om igen för identifiering av teman eller variationer. 
Avsikten med kodning är inte att enbart identifiera de teman som rör forskningsfrågorna utan 
också att ha en öppenhet för eventuella andra teman. Under processen är det vanligt att teman 
skapas och förkastas. Ericsson (2006) påtalar att grunden i analysarbetet utgörs av begreppen 
variation, konstruktion, funktion och konsekvens eller effekt. Variation och konstruktion hand-
lar om olika sätt att tala om något specifikt och hur detta specifika konstrueras genom talet. I 
föreliggande studie handlar detta om att analysera vilka variationer av begreppen musikaliskt, 
konstnärligt och personligt som lärare och elever konstruerar. Ett andra steg i analysprocessen 
är att fokusera på vilken funktion olika argument har, så som strategier att försvara eller legiti-
mera ett visst synsätt menar Ericsson. Potter och Wetherell (1987) menar att talet kommer att 
variera beroende på funktionen som talet har. Viktigt att poängtera menar Ericsson (2006), är 
att syftet inte är att analysera vad en individ faktiskt menar och blottlägga denne utan endast att 
studera vilken funktion argumenten har. Ett ytterligare steg i analysprocessen är att lyfta vilka 
effekter eller konsekvenser ett visst argument har. Potter och Wetherell (1987) sammanfattar 
detta med att skriva att ”language is used for a variety of functions and its use has a variety of 
consequences” (s. 35). Ericsson (2006) ger exemplet att när någon påtalar att det är lärares 
uppgift och ansvar att motivera sina elever får argumentet effekten att det sker en maktförskjut-
ning från läraren till eleverna. För eleverna innebär det att de inte behöver vara tillmötesgående 
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överhuvudtaget då läraren utses som ensam ansvarig för att höja eleverna motivation. Ericsson 
(2006) påpekar en ytterligare strategi för analys vilket är att forskaren kan söka efter ”stake”, 
vilket betyder ”något som står på spel”. Forskaren kan då titta på om olika deltagare i en intervju 
försöker övertyga varandra om sin konstruktion eller om de exempelvis vill försvara sin syn 
 

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av informanter, studiens genomförande samt dess 
trovärdighet och giltighet. 
 

4.2.1 Urval av respondenter 
Föreliggande studies urval är målinriktat vilket enligt Bryman (2018) innebär att urvalstekniken 
utgörs av att det finns en överensstämmelse mellan studiens forskningsfrågor och de som avses 
intervjuas, det vill säga att personer som tillfrågas om medverkan i studien på något sätt är 
insatta i ämnet. Vidare ställs forskaren inför valet av antalet medverkande i gruppen och antalet 
grupper, vilket Bryman menar skiljer sig väldigt åt, men att det finns vissa aspekter som påver-
kar dessa val. Bryman nämner aspekten tid och andra resurser som en anledning, men påpekar 
att det för många grupper kan vara slöseri med tid, då forskaren kan hamna i kriteriet teoretisk 
mättnad. Gällande gruppstorlek menar Bryman att tre till fem personer är ganska lagom för att 
ge varje deltagare utrymme till att kunna diskutera. Är grupperna större riskerar de personer 
som är tysta av sig att inte säga något alls samt att det i mindre grupper tycks finnas en större 
mångfald av åsikter.  
 
Föreliggande studie utgick ifrån fyra olika fokusgrupper med olika antal deltagare i vardera 
grupp. Med studiens fokus på att intervjua lärare och elever eftersöktes några lärare från gym-
nasium på det estetiska programmet musik, några lärare från musikhögskola, några elever från 
gymnasium inriktning musik och några studenter från musikhögskola. Urvalet har inte baserats 
på ålder, utbildning, kön, instrument, genre eller likande då detta inte är studiens fokus. Att 
valet föll på en gymnasieskola och på en musikhögskola grunder sig att respondenterna från de 
olika skolformerna kan ha olika relation och förhållningssätt till begreppen. Mail skickades till 
en gymnasieskola, vars rektor hänvisade vidare till en gymnasielärare som i sin tur frågade 
övriga kollegor om intresse för medverkan. Sammanlagt tackade tre lärare ja till att medverka. 
Detta urval kallar Wibeck (2015) för ”snöbollsurval” som innebär att personer som redan re-
kryterats till studie uppger namn på andra intresserade. Lärarna i gymnasiegruppen har en li-
kande bakgrund gällande utbildning men skiftande huvudinstrument och genreinriktning. Vi-
dare frågades samma gymnasielärare som bidrog med namn till sin egen grupp om det även 
fanns en grupp elever på gymnasieskolan som skulle kunna vara intresserade av att medverka. 
Gymnasieläraren satte ihop en grupp om tre elever från årskurs 3, elever som också har olika 
huvudinstrument och genreinriktning. Vidare skickades mail till flera lärare och studenter på 
en musikhögskola där fem lärare och fem studenter tackade ja. Lärarna i musikhögskolegrup-
pen har olika huvudinstrument och olika genreinriktningar samt skiftande utbildningsbakgrund. 
Någon inte är utbildad lärare och några har mer än en utbildning såsom kandidat- och master-
utbildning utöver musiklärarutbildning. Studenterna från musikhögskolan har skiftande huvud-
instrument och olika genreinriktningar, varav fyra av dem studerar till musiklärare och en stu-
derar på en 1-årig fristående kurs.  
 
Sammanlagt blev det tre elever på gymnasienivå, tre lärare på grundskole- och gymnasienivå, 
fem studenter på musikhögskolenivå samt fem lärare på musikhögskolenivå. Alla deltagare fick 
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fingerade namn och grupperna fick var sitt nummer för att kunna särskilja dem från varandra 
och på ett anonymt sätt presenteras i resultatet.  
 

4.2.2 Datainsamling 
Samtalen med fokusgrupperna genomfördes på respektive skola, två intervjuer på gymnasie-
skolan och två intervjuer på musikhögskolan. Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptag-
ning. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av studiens syfte och intresseområde. Efter 
introduktionen ställdes fyra frågor, där varje fråga besvarades var för sig (se bilaga 1). Frågorna 
handlade kortfattat om vad deltagarna menar att begreppen musikaliskt, konstnärligt och per-
sonligt uttryck i musicerande kan innebära samt hur deltagarna skiljer dessa begrepp åt. Jag 
som samtalsledare ställde en fråga och lät gruppen diskutera och delge sin syn på begreppet och 
därefter samtalades om nästa fråga. Därefter meddelades det att det var godkänt att gå tillbaka 
till föregående fråga om så skulle önskats. Om svaret från en respondent blev kortfattat eller 
diffust kunde ytterligare, fördjupande frågor rörande uttryck ställas för att komma åt ett mer 
uttömmande svar. När tystnad uppstod väntades tystanden ut ibland istället för att bryta in i 
respondentens resonerande. Ibland bröts intervjun genom att en följdfråga ställdes på det som 
respondenten senast sagts. Fokus var på att få respondenterna till att hitta någon form av gene-
rell definition av begreppen samt att alla i gruppen skulle komma till tals någon gång per fråga. 
Avsatt tid för intervjuerna var 60 minuter, och intervjuerna blev 30 till 60 minuter långa. Det 
var en intervju som blev 30 minuter lång, och det var intervjun med eleverna på gymnasieskolan 
då de efter dessa 30 minuter kände sig klara och inte hade mer att tillägga. Resterande intervjuer 
blev cirka 60 minuter.     
 

4.2.3 Bearbetning och analys 
Det första steget var att transkribera de inspelade intervjuerna. Som hjälpmedel användes pro-
grammet Amazing Slowdowner för att kunna reglera inspelningarnas hastighet för att så effek-
tivt som möjligt kunna skriva samtidigt som ljudfilen spelades upp. Programmet användes 
också för att enkelt kunna gå fram och tillbaka vid uppspelning utan att riskera att det skulle gå 
för många sekunder åt fel håll. Alla talade ord skrevs ned i ett Word-dokument, även utfyll-
nadsord och pauser. Pauser som varade länge markerades med tre punkter. Om respondenterna 
gjorde gester eller mumlade något skrevs detta inom parantes. Intervjun skrevs ned likt ett ma-
nus, där varje ny mening eller tanke påbörjades på en ny rad. Tidsmarkörer skrevs in vid varje 
nytt stycke eller om något särskilt intressant sades mitt i ett stycke. Första steget av analysen 
gjordes genom att transkriptionerna lästes noggrant igenom för identifiering av mer övergri-
pande, större teman. Därefter lästes transkriptionerna igenom flera gånger för kodning, det vill 
säga identifiering av fler och mindre teman. Fokus låg på deltagarnas egna konstruktioner och 
på deras gemensamt skapade konstruktioner, hur deltagarna talade med varandra, hur de ut-
tryckte sig och vad som framkom i deras tal. I syfte att studera utsagornas olika funktioner, 
analyserades huruvida deltagarna försökte vara övertygande, eller om de försökte framstå på 
ett visst sätt, om de försökte förstärka en åsikt eller om de försökte styra in de andra i ett visst 
förhållningssätt. Slutligen granskas vilken effekt konstruktionerna kunde ha, det vill säga vilken 
eventuell betydelsebildande mening som skapades i deltagarnas uttalanden och diskussioner. 
Inför presentationen av resultatet gavs alla deltagarna i respektive grupp fingerade namn. Nam-
nen är helt slumpvis utvalda. Resultatet presenteras i olika tolkningsrepertoarer utifrån analysen 
av deltagarnas konstruktioner så som ”Lärare Bosse från gymnasieskolan påtalar…”.  
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4.2.4 Etiska överväganden  
Ett antal etiska överväganden behöver tas i beaktning gällande genomförandet av en intervju-
studie, vilket Codex (2018) har tagit fram regler för. Codex skriver att forskning endast får 
genomföras om det finns ett samtycke till deltagande i studien. Samtycket är endast giltigt om 
forskaren har informerat de tillfrågade om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de 
tillfrågade närsomhelst har rätt att avbryta sin medverkan. I föreliggande studie bifogades ett 
informationsblad och en samtyckesblankett (se bilagorna 2 och 3) vid förfrågan om medverkan 
i studien. Vid hantering av persondata och personuppgifter gällande forskning är det enligt Ve-
tenskapsrådet (2017) av yttersta vikt att hantera dessa uppgifter mycket varsamt för att undvika 
stigmatisering eller diskriminering. Ingen annan än forskaren vet vem som sagt vad i intervju-
erna och ingen ska heller kunna ta reda på det. För att skydda informanterna från identifiering 
har inga uppgifter som kan kopplas samman med dem delats ut i föreliggande studie. Informan-
terna har även tilldelats slumpvis fingerade namn i studien för att på så vis stärka avidentifie-
ringen.  
 

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Gällande begreppen reliabilitet och validitet är dessa enligt Bryman (2018) mer anpassade för 
kvantitativa studier. Istället för begreppet reliabilitet används begreppet tillförlitlighet i sam-
band med kvalitativa studier, vilket syftar på huruvida undersökningen skulle bli den samma 
om den genomfördes på̊ nytt. Tillförlitlighet är indelat i fyra underkategorier och dessa är tro-
värdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet in-
nebär exempelvis att forskaren har säkerställt att forskningen utförts efter de regler som råder 
och att de intervjuade återkopplas för säkerställande om korrekt uppfattning av intervjun. Över-
förbarhet handlar om huruvida resultatet är kontextbundet eller om det går att överföra till en 
annan miljö. Huruvida överförbarheten är låg handlar om hur urvalet gjorts och hur studien har 
genomförts. Pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera innefattar kortfattat att forska-
ren har säkerställt att alla studiens aspekter presenteras, att inget utelämnas i redogörelsen (på-
litlighet) och att forskaren erkänner att fullständig objektivitet ej kan råda men samtidigt påvisar 
att det eftersträvas. Föreliggande studies genomförande har eftersträvats att beskrivas så trans-
parant som möjligt. Vidare finns också begreppet äkthet sammanknutet med kvalitativa studier. 
Bryman sammanställer ett antal kriterier som handlar om huruvida undersökningen ger en rätt-
vis bild, huruvida undersökningen påverkar medverkande personer till bättre förståelse av sin 
sociala verklighet och av hur andra uppfattar samma sak. Föreliggande studie har utifrån möj-
ligaste mån eftersträvat att återge informanternas konstruktioner så tydligt som möjligt. Inga 
citat har förändrats, och de har försökts beskrivas utifrån sitt sammanhang. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av den analys som har gjorts av fokusgruppsamtalen med 
lärare och elever. Resultatet visar de tolkningsrepertoarer som har konstruerats utifrån samtalen 
om begreppen musikaliskt, konstnärligt och personligt uttryck. I resultatet redovisas även fak-
torer som påverkar konstruktion av begreppen. 
 

5.1 Tolkningsrepertoarer om musikaliskt uttryck 
I detta avsnitt beskrivs lärarnas, studenternas och elevernas konstruktioner om musikaliskt ut-
tryck. De två tolkningsrepertoarer som presenteras är musikaliskt uttryck som hantverk och 
musikaliskt uttryck som musikens uttryck. 
 

5.1.1 Musikaliskt uttryck som speltekniskt kunnande 
Många av deltagarna i fokusgrupperna kopplar samman musikaliskt uttryck med spelteknik 
som innefattar bland annat speltekniska val, musikens ”grunder” och agogik. Att konstruera 
musikaliskt uttryck som speltekniskt kunnande kan ha funktionen att elever och lärare ser spel-
teknik som vägen till musicerande, vilket i sig anses få konsekvensen att mycket tid av lektioner 
ägnas åt spelteknik. Särskilt studenterna på musikhögskolan påtalar att deras lärare lägger stort 
fokus på detta framför att utveckla andra färdigheter så som personligt uttryck.   
 
Lärarna på gymnasieskolan kopplar samman musikaliskt uttryck med musikrelaterade begrepp 
såsom dynamik, rytm, puls och argumenterar för att det handlar om att framföra musik som 
lever. Bosse, lärare vid gymnasieskolan argumenterar för att ”musikaliskt uttryck, motsatsen 
till det är, det är ju när någon spelar helt utan dynamik, och det finns inget levande i det” (Bosse, 
grupp 2) vilket kan ha effekten att om musiken framförs jämnstarkt, finns inget musikaliskt 
uttryck. Lärarna Jan och Olivia från musikhögskolan argumenterar för att musikaliskt uttryck 
kan vara när studenter fraserar. Olivia säger att:  
 

Jag brukar tänka det i termerna av när man pratar att, man kan ju prata väldigt ut-
tryckslöst men om man vill säga nått så, så blir det mer det här, man betonar och 
man driver på eller så tar man det långsamt och så vidare och det tycker jag att man 
kan jämföra med musikaliskt uttryck, att det man gör, man pratar med musiken så 
att säga, man vill säga någonting. (Olivia, grupp 4) 

 
Läraren Glenn från musikhögskolan instämmer med Olivia och påtalar vidare att människor 
mer eller mindre har en naturlig fallenhet för frasering såsom att inte sätta punkt mitt i en me-
ning exempelvis. Varför vissa har eller inte har den naturliga fallenheten gällande frasering vet 
inte Glenn men menar att ”man kan alltid lära sig för det bygger ju på grundstenar tycker jag” 
(Glenn, grupp 4). Naturlig fallenhet diskuteras även av lärare från gymnasieskolan, att vissa har 
ett bra gehör medfött medan andra får jobba fram sitt. I musikhögskolestudenternas diskussion 
om agogik, framkommer det att frasering är särskilt viktigt. De lyfter fram idén om att musika-
liskt uttryck kan handla om musiken tyngdpunkt, vilket tempo som väljs och hur rytmer förhål-
ler sig till pulsen. Precis som lärarna på gymnasieskolan menar de att musiken ska leva, att 
musiken inte ska upplevas som ”en midi-fil” (Emma, grupp 1), om det inte nu är det uttrycket 
som eftersträvas. Studenten Erik från musikhögskolan säger:  
 

Jag tror att det ligger en stark värdering i just det här musikaliska, att det ska, då 
finns det rätt och fel liksom, är du lite för otight i pulsen då är du omusikalisk, spelar 
du lite falskt då skulle man också kunna kalla det omusikaliskt men det känns ju 
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också på något sätt också lite slarvigt för hade det inte varit bättre att få feedback på 
det var lite otight eller jobba med intonation. (Erik, grupp 1) 

 
Funktionen av detta uttalande kan vara att studenten vill påpeka betydelsen av att definiera 
eventuell kritik så att kritiken inte blir generell och därmed svår att tolka.  
 
Eleverna på gymnasieskolan resonerar kring de speltekniska val som görs i musicerande och 
gestaltande på följande sätt: ”att mitt musikaliska uttryck är det som kännetecknar mitt spe-
lande” (Sten, grupp 3) och ”musikaliskt uttryck kan va, hur du är, hur du framställer dig själv 
på scen…inte bara står rakt upp och ner det blir ju inte så, ett specifikt uttryck” (Håkan, grupp 
3). Dessa uttalande kan ha som funktion att musicerandet ses som kopplat till personen som 
musicerar, vad hen gör och inte gör, framför musikens eget uttryck. Effekten kan vara att ett 
framträdande som är stillsamt, det vill säga utan gester och gestik etcetera kan upplevas som 
uttryckslöst.  
 
Ett återkommande tema gällande musikaliskt uttryck är att kunna spela grundläggande eller att 
känna till musikens grundstenar. Lärarna på gymnasieskolan talar om timing och pulskänsla 
och påtalar att om pulskänslan saknas blir det omusikaliskt. En lärare på musikhögskolan ger 
uttryck för att ”det handlar på nått sätt om, att kunna bottna i en stil ” (Olivia, grupp 4). En 
annan lärare på musikhögskolan instämmer och lyfter trygghetsaspekten i musicerandet, att den 
som musicerar känner sig trygg, att personen i fråga kan musikens harmoniska och melodiska 
uttryck: 
 

Jan: Det är också en mognadsprocess tänker jag 
Glenn: ja  
Jan: och de återigen det innefattar det som jag har sagt, de här med vilja men också 
trygghet i kunskap kanske också, alltså det hänger ju ihop, det kanske hur man kom-
municerar med sin ackompanjatör, asså, det här att man inte bara är, nu ska jag ge-
nomföra det här, utan man är mycket mer fri rent fysisk.  
Olivia: Trygg…  
Jan: Trygg och aa att man har bottnat i nått, det här är jag och det här kan jag rent 
prestationsmässigt, förstår ni hur jag menar? (grupp 4)  

 
De speltekniska val som görs under musicerande ses som musikaliskt uttryck av flera deltagare 
i fokusgrupperna. Lärare Bosse från gymnasieskolan menar att hur någon exempelvis bänder i 
stängarna på en gitarr eller gör sitt vibrato kan vara ett musikaliskt uttryck. Lina, elev vid gym-
nasieskolan ger ett exempel där eleverna själva fick öva på att bedöma sitt eget musikaliska 
uttryck: 
 

Vi hade ju nån uppgift i GeMu:n där vi skulle filma oss själva när vi framförde 
någonting … och sen skulle vi typ betrakta oss själva … och då tror jag att musika-
liskt uttryck var något vi skulle bedöma själv och där tänkte jag helt musiktekniskt. 
Typ min hållning när jag sjöng, om jag sjöng legato, eller om jag högg av tonerna, 
hur jag följde noter. (Lina, grupp 3)  
 

En återkommande konstruktion av musikaliskt uttryck i alla fokusgrupper är att det någonstans 
kan handla om att spela ”rätt” både efter genrens stilmässiga krav och efter notbilden.  
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5.1.2 Musikaliskt uttryck som musikens uttryck 
Tolkningsrepertoaren musikaliskt uttryck som musikens uttryck innefattar begrepp som musi-
kens uttryck såsom vilja, interpretation och gestaltning. En lärare på musikhögskolan argumen-
terar för att det handlar om musikens eget uttryck, att den som spelar tolkar vad kompositören 
har skrivit i noten:  
 

Fokus på själva musikens uttryck… det som musiken uttrycker själv och man bara 
hjälper till, man tittar på musiken, man ser hur den är uppbyggd, nördar in sig i hur 
musiken är och så för man det uttrycket. (Ken, grupp 4)  

 
En annan konstruktion om musikens uttryck som görs av lärarna på musikhögskolan är att det 
handlar om den som spelar, hens egen inre vilja:  
 

Olivia: Något som skulle kunna vara generellt det är att den som spelar vill uttrycka 
någonting, att själva personen vill uttrycka någonting och att det måste finnas en 
vilja det går inte att spela crescendo utan att den personen gör det med en vilja på 
något sätt för det…  kan inte hitta ord för det... är det nått som ni kan?)  
Elma: Mm…  
Glenn: Jo det tycker jag, det låter lite mer eller mindre som jag sa tidigare att det 
känns naturligare ibland för vissa och lite mindre naturligt för andra, dom har säkert 
en vilja men det är något som är, då blir det de här problematiska just med bedöm-
ning att man tolkar, då att den här kanske har något med tryggheten och vill kanske 
något mer än andra men det behöver inte va så heller, det kan ju va kunskap och 
rädsla också för vissa som spelar men, men på en utbildning så handlar det om att då 
ska man ju få fram alla så långt de bara kan i uttrycket och musikalitet om man nu 
snackar så. (grupp 4) 

 
Dialogen kan tolkas handla mer om det personliga uttrycket men faktum är att lärarna verkar 
mena att utan den egna inre vilja blir det svårt att framföra musikens egna uttryck. Lärare Ken 
från musikhögskolan fyller på med att musikaliskt uttryck är resultatet av att någon kanaliserar 
ut sin musikalitet, där läraren argumenterar för att den inneboende musikaliteten, en önskan om 
att få uttrycka något, kommer ut genom instrumentet med hjälp av teknik. Argumentet kommer 
från att läraren menar att det musikaliska uttrycket kommer inifrån, och kommer till uttryck 
genom teknik. Det som är i fokus är fortfarande musikens eget uttryck men att det kopplas 
samman med den inre egna viljan.  
 
En student från musikhögskolan lyfter aspekten att det vid exempelvis körrepetitioner läggs 
mycket tid på att studera in stämmor och när de är instuderade kan körledaren säga att ”nu gör 
vi musik utav det” (Sara, grupp 1), vilket kan ha funktionen att när materialet är instuderat kan 
gruppen fokusera på musikens uttryck framför att fokusera på spelteknik. Fler deltagare ur fo-
kusgrupperna diskuterar just ensemblespel och musikaliskt uttryck, där variationerna handlar 
om att grupper har eller behöver ha ett gemensamt musikaliskt uttryck, och att vissa gruppers 
uttryck kan vara väldigt unika med kännetecken som blir särskilda för just den gruppen. Det 
gemensamma uttrycket kan regleras genom en ensembles ledare, men att det är musikens ut-
tryck som står i fokus och inte individernas.   
 
En lärare från musikhögskolan påpekar att det kan finnas vissa skillnader mellan genrer, ”då 
musiker i den klassiska genren är obligerade att förhålla sig till vad som står skrivet i notpap-
peret” (Elma, grupp 4) till skillnad från musiker som spelar jazz där normen snarare förväntas 
att inte framföra musiken efter noterna. Funktionen av detta uttalande kan vara att läraren hän-
visar till de oskrivna regler som finns inom respektive genre det vill säga att klassisk musik ska 
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spelas efter noter medan jazzmusik inte ska det. Vidare resonerar läraren kring att musicera 
efter notbild antingen kan vara en begränsning eller en frihet. Friheten kan ligga i hur någon 
väljer att interpretera medan begräsningen kan ligga i att dynamiken är utskriven. De övriga 
lärarna i gruppen instämmer med detta uttalande.  
 

5.2 Tolkningsrepertoarer om konstnärligt uttryck 
I detta avsnitt beskrivs tolkningsrepertoarerna om konstnärligt uttryck. I analysen har det fram-
kommit två mer övergripande variationer, en som knyter an till skapande och en som riktar sig 
mot spetskunskaper.  
 

5.2.1 Konstnärligt uttryck som skapande 
Alla deltagare är mer eller mindre överens om att konstnärligt uttryck i musicerande kan handla 
om skapande. Begrepp såsom eget tolkande, nyskapande, utvecklande och utmanade florerar i 
konstruktionerna. Följande uttalanden belyser detta:  
 

Jag tänker också på konstnärligt, så tänker jag just på ordet konstnärlig så kopplar 
jag dit kreativitet och skapande, asså mycket att skapa egna grejer. (Jonna, grupp 1) 
 
…att när man har konstnärligt uttryck då får man kanske, utmana genre mer, att man 
i det konstnärliga uttrycket i musiken, då kan jag även fast jag spelar en jazzlåt så 
jag kan låta andra genre komma in som influenser i detta, då blir det mer konstnärligt 
för att jag får vara friare på något sätt såhära än att hålla mig till det musikaliska 
uttrycket för just den genren. (Greta, grupp 2) 
 
Vi har ensemble och såhära eller instrumentallektioner att man, nu ska du använda 
ditt konstnärliga uttryck, utforska det typ brukar lärare säga och då är det ju också… 
jag tror dom tänker att man ska utforska vad man tycker känns gött typ. (Sten, grupp 
3)  
 

Flera deltagare ger här ovan uttryck för att konstnärligt uttryck ses som skapandet av något 
annat än att i någon mening bara spela som det står. Konstruktioner såsom utmana och utforska 
förekommer. Funktionen av att konstruera konstnärligt uttryck som skapande kan vara, utöver 
att spela musiken såsom den är konstruerad, att det också ska något annat, exempelvis att göra 
något nytt, ta bort något, gå emot något etcetera. Effekten av att se konstnärligt uttryck som 
skapande är att det finns en förväntan av att något mer ska ske, och när något inte ytterligare 
sker kan framförandet ses som mindre konstnärligt. En annan konstruktion ges av en lärare:  

 
Man har ju haft miljarders elever och studenter vid det här, och det är bara en viss 
procent av dem som sticker ut, som man kommer ihåg hade någonting eget … jag 
kopplar ihop det med att det finns gestaltning och tolkning genom att hitta sitt per-
sonliga sound som i jazzen är det främsta, du ska inte låta som någon annan och du 
ska inte spela som någon annan, utan handlar om skapande i nuet, så där eftersträvar 
man ju, originalitet, helst med teoretisk och tekniskt kunnande … att man tar ut 
svängarna och visar vem man är och vad man själv har för uppfattning av den här 
musiken, hur man tolkar. (Jan, grupp 4) 
 

Konstruktionen involverar begreppet originalitet, att spela på något unikt sätt, vilket skulle 
kunna ses mer som en konstruktion av personligt uttryck, men den är alltså tagen från samtalet 
om konstnärligt uttryck. Ett annat argument som lite sticker ut från övriga konstruktioner är 
följande:  
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Du har en ingrediens av att det ska vara konst att det har ett kulturellt värde som är 
värt att ta del av i resten av samhället, det ska vara något som man kanske hittat på 
själv eller något annat, det finns dom som blandar ihop ingredienser och skapar 
någonting nytt… Konstnärligt uttryck är också att man gör någonting konstnärligt, 
det blir konst och det är ju det vi försöker jobba med att det ska vara konst inte bara 
underhållning eller någonting att man kopierar eller gör någonting som egentligen 
en dator kan göra. (Ken, grupp 4) 

 
Läraren påtalar i samband med konstnärligt uttryck som skapande om aspekten att musik har 
ett eget värde. Funktionen av detta argument kan vara att poängtera att konstens egen status, 
det är något viktigt och är inte bara tillför underhållning.   
 

5.2.2 Konstnärligt uttryck som fördjupning och spetskunskap 
Begreppet konstnärligt uttryck verkar te sig dubbelbottnat för deltagarna som också diskuterar 
att konstnärligt uttryck kan handla om fördjupade kunskaper och spetskunskaper i musik. Det 
förekommer anknytningar till musikhistoria och genrekännedom samt förtrogenhet med detta.  
 
Studenterna på musikhögskolan konstruerar sin syn genom att diskutera kring musikhistorisk 
förtrogenhet och genrekännedom. Även lärare på musikhögskolan kopplar samman konstnär-
ligt uttryck med kunskap om musik: 
 

Det första som kommer till mig är att konstnärligt drar, att det närmar sig lite kun-
skap, asså har man mycket kunskap så kan man göra någonting konstnärligt bättre 
säger jag, jag säger inte att det automatiskt är så men det kommer till mig. (Glenn, 
grupp 4)  

 
En annan lärare på musikhögskolan argumenterar för att ha ”täckning” hos personer med olika 
kunskaper om musik ur en publiksynvinkel: 
 

För jag tänker just om jag om jag går till mig själv, om jag gör någonting som jag 
känner mig nöjd med då vill jag tänka att efter det jag har, det har vi gjort, eh, så, så 
tänker jag att alla har uppskattat de här, bara dels dom som bara uppskattar det utan 
att kunna sätta några ord på men även dom som asså även den som verkligen kan 
den musiken som framförs kan säga att han var, han är påläst han gör det på ett 
konstnärligt sätt, by the book, eller att det kan sippra ner, eller hur ska jag säga, att 
det kan, det, jag ska kunna ha täckning hos alla även dom som kan extremt mycket 
om musik och dom som inte kan så mycket mer än att till sig musiken. (Elma, grupp 
4) 
 

Läraren tolkas då mena att det är viktigt att den musik som framförs är väl förankrat i kunskap. 
Samtidigt påtalas det i gruppen att denna konstruktion av konstnärligt uttryck är förankrat med 
en universitetskontext, och att begreppet konstnärligt även kan innefatta framträdanden som 
inte är förankrade i kunskap:  
 

Till exempel Janis Joplin, jag tror inte hon var så speciellt skolad men många skulle 
nog kalla henne för en riktigt konstnär på alla sätt, och hon kanske inte kunde räkna 
det ena eller det andra eller vet vad hon gjorde i vissa, så att det är ju, men som 
universitet så är vi kunskapsbringare. (Glenn, grupp 4) 
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En konstruktion från lärarna på gymnasieskolan är konstnärligt uttryck som spetskunskaper 
”ytterligare ett snäpp, avancerat på nått sätt, att man har mer spetskunskaper… man kan gå 
utanför ramar … kanske just för att man har djupare kunskaper, som man kan grunda allt på” 
(Fia, grupp 2). 
 
Eleverna på gymnasieskolan konstruerar konstnärligt uttryck som ett filter, ett filter som finns 
över musiken. Musiken är förankrad men att den som spelar utforskar något utöver ”att bara 
spela” (Håkan, grupp 3) men knyter det egentligen inte till att det behöver handla om fördjupade 
kunskaper eller någon förtrogenhet med musikhistoria eller genrekännedom. Det ter sig snarare 
utifrån deras konstruktion handla om att knyta det konstnärliga uttrycket till sitt eget.  
 

5.3 Tolkningsrepertoarer om personligt uttryck 
I följande avsnitt presenteras tolkningsrepertoarer avseende personligt uttryck. Den första är 
personligt uttryck som något utmärkande unikt och som innefattar musikerns egen vilja. De 
andra identifierade repertoaren sammankopplar personligt uttryck med hantverk. 
  

5.3.1 Personligt uttryck som eget och något unikt 
En konstruktion av personligt uttryck är personligt uttryck som något eget och något unikt. 
Deltagarna konstruerar variationer av att det personliga uttrycket är något som kommer inifrån. 
Det råder lite olika meningar om det är något som alla har medfött eller om det är något som 
skapas, däremot verkar deltagarna vara överens om att det är något som går att utveckla. Denna 
konstruktion kan jämföras med det musikaliska uttrycket som musikens uttryck, där det egent-
ligen handlar om musikens eget uttryck som den som spelar vill uttrycka, utifrån sin egen vilja. 
Denna tolkningsrepertoar utgår mer från den egna inre viljan, vad någon själv vill uttrycka, inte 
en kompositörs vilja.  
 
Vidare påtalar eleverna på gymnasieskolan att det personliga uttrycket baseras på individers 
egna upplevelser och erfarenheter samt att det personliga uttrycket kan variera beroende på 
kontext. Även studenterna på musikhögskolan ger uttryck för att det personliga uttrycket vari-
erar beroende på kontext: 
 

Jag tänker också att när man kommer in ny i ett nytt sammanhang då vågar ofta inte 
jag komma – här är jag med mitt personliga uttryck utan då försöker jag ofta smälta 
in så som möjligt. Då lägger jag ju mer eller mindre medvetet band på det som jag 
tror är jag, det som eventuellt bryter konventionerna för hur du ska va, försöker vara 
så musikalisk och konstnärlig korrekt som förväntas av mig. (Erik, grupp 1) 

 
En av studenterna ger uttryck för att hen själv väljer att styra det personliga uttrycket beroende 
på trygghetsfaktorn. Funktionen av studentens uttalande kan vara att det i alla sammanhang inte 
upplevs vara lika tryggt att spela på ett utmärkande sätt, utan att förväntan om att spela korrekt 
känns tryggare. Effekten av uttalandet kan vara en önskan om att få spela med sitt personliga 
uttryck i alla sammanhang.  
 
En lärare på musikhögskolan konstruerar personligt uttryck som en del av personligheten. Lä-
raren menar att utifrån sina elevers eller studenters ”naturliga dragning” (Glenn, grupp 4), det 
vill säga det som de gör mest av i sitt spel, försöker läraren skapa en trygghet i. Ibland kan det 
dock vara utmanande menar läraren, att hitta det där personliga draget. Med detta instämmer 
även övriga lärare på musikhögskolan och diskuterar vidare den egna viljan till uttryck. En 
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lärare beskriver det som att: ”Man gör det, inte för att någon lärare har sagt det utan att man gör 
det utifrån sig själv, sin egen upplevelse, man uttrycker det man själv har inom säg så att säga” 
(Olivia, grupp 4). 
 
Gällande viljan, kan det handla om att kommunicera något, lärarna på gymnasieskolan påtalar 
att det kan handla om att kommunicera känslor. Vidare gällande personlighet kopplar lärarna 
på musikhögskolan samman viljan eller drivkraften i att göra musik med ihärdighet. Lärarna 
knyter även an till skapande:  
 

Det är ju ingen tvekan om personlighet är jätteviktigt, den är kopplad till drivkraften 
att göra musik och ihärdigheten och det är dom som är mest personliga det kanske 
är dom som kanske är ihärdigast och det är ju dom som ofta bygger nånting nytt och 
testar alla tider och sätt för att hitta ett nytt som kanske är det som slår och man blir 
känd på senare år och senare också blir uppskattad. (Ken, grupp 4) 

 
Funktionen av uttalandet kan vara att det krävs mycket arbetet för att bli en framgångsrik, skick-
lig musiker. Effekten av åsikten kan vara att om inte hårt arbete läggs ner på att öva och testa 
så finns det en större risk för att musiker inte ”slår igenom”.  
 
Båda lärargrupperna konstruerar det personliga uttrycket som något som bryter mot andra ut-
tryck. Det personliga uttrycket beskrivs kunna vara rent av ”fult” av en lärare på musikhögsko-
lan. En student på musikhögskolan beskriver det personliga uttrycket som tänkbart omusikaliskt 
”Ett personligt uttryck kan ju vara omusikaliskt tänker jag” (Jonna) ”menar du att ett personligt 
uttryck behöver inte låta snyggt?” (Erik),”ja” (Jonna, grupp 1). 
 
En lärare på gymnasieskolan beskriver att det ibland kan vara mer intressant med ett kraftigt 
personligt uttryck trots exempelvis bristande intonation och timing, då det kan vara en del av 
uttrycket framför en prestation som är ”perfekt” men med avsaknad av personligt uttryck. En 
prestation utan personligt uttryck beskrivs som kärnlöst eller utan hjärta, vilket de andra 2 lä-
rarna från gymnasieskolan instämmer med. Lärarna på musikhögskolan påtalar det personliga 
uttrycket utifrån musikhistoriskt perspektiv, att alla stora pionjärer inom musik har varit väldigt 
personliga och inte följt någon norm:  
 

Det är ju det som är det personliga …  man uttrycker sin egen och då blir det auten-
tiskt, det blir naturligt, det kanske inte är det som folk förväntar sig men det blir ett 
uttryck. Ibland blir det bra, ibland inte, ibland träffar det otroligt rätt och så kanske 
det är värt att behålla för framtid. (Ken, grupp 4) 

 
Här ger läraren uttryck för att det personliga uttrycket kommer inifrån och att det är något som 
är unikt. Det personliga uttrycket kan vara något som sticker ut, något fult, men att det över tid 
kan omtolkas och ses som något fint.  
 

5.3.2 Personligt uttryck som musikalisk tolkning 
Hur någon väljer att texta eller hur någon förhåller sig till timing är en del av det personliga 
uttrycket menar flera deltagarna. De intränade speltekniska aspekterna formar och skapar för-
utsättningar för det personliga uttrycket. Eleverna på gymnasieskolan konstruerar personligt 
uttryck som ”det som kännetecknar olika personer” (Sten, grupp 3) och ”när jag tänker att det 
är personligt då är det någonting bara jag gör” (Lina, grupp 3). De menar att den personliga 
prägeln, ”det naturliga” (Lina, grupp 3), är det som gör att musiken blir till sin egen, till något 
unikt som inte egentligen behöver vara igenkännligt av andra utan att det räcker med att den 
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som spelar själv vet. Detta stämmer även överens med en av lärarna på gymnasieskolans kon-
struktioner ”att man har sin nischade grej och att man hör att det är den och det kan ju va utifrån 
dom här spelsätten men det är det man har eller att man sjunger på ett visst sätt…” (Fia, grupp 
2). 
 
En av lärarna på gymnasieskolan konstruerar personligt uttryck som interpretation, ”men det 
känns ju väldigt tydligt när någon ska sjunga och förmedla nått om dom fattar själva vad dom 
förmedlar eller om dom bara sjunger för då blir det inget personligt uttryck” (Greta, grupp 2). 
 
En av studenterna på musikhögskolan konstruerar också personligt uttryck som interpretation, 
men också som gestaltning. Studenten lyfter fram aspekten att det kan finnas skillnader mellan 
olika instrument rörande interpretation och gestaltningen då det för instrumentet sång också 
finns en text att förhålla sig till. Att lyssna på en sångare som ”bara” sjunger sägs vara tråkigt. 
Studenten kopplar samman egen tolkning av notbilden med agogik och sceniskt framförande 
som en del av det personliga uttrycket.  
 
En av lärarna på gymnasieskolan påtalar att lärande av personligt uttryck inte är något som lärs 
ut, utan läraren menar att det är något som finns men att det bygger på musikaliska grundstenar. 
En annan lärare påtalar att det är just detta som innefattar att lära ut personligt uttryck, att ge 
eleverna grundstenar som sedan skapar en trygghet som kan vara avgörande om eleven vågar 
utforska sitt eget uttryck. Läraren ger också ett exempel på en elev som var orolig för att hens 
personliga uttryck hade försvunnit då eleven lärt sig många nya musikaliska verktyg, på grund 
av att läraren hade argumenterat för att elever behöver ha många olika verktyg för att kunna 
skapa sig ett personligt uttryck. Funktionen av detta kan ses som att det krävs att grundkun-
skaper i musik är etablerade på ett sådant sätt att eleven känner sig trygg för att denne ska kunna 
utveckla sitt personliga uttryck. Effekten av att lära sig många olika grundkunskaper kan däre-
mot orsaka att eleven känner sig mindre trygg.  
 
Lärarna på musikhögskola konstruerar personligt uttryckt som något kontextbundet. Beroende 
på kontext och genre kan det personliga uttrycket anpassas och ibland bör det anpassas:  
 

Glenn: Och spelar jag klassiskt i en kyrka då gör jag lite annorlunda än om jag gör 
det på en mingelfest, när jag spelar klassiskt samma musik  
Ken: man går in i en roll liksom 
Glenn: och då kan man ju undra om det är mer eller mindre personligt i dom olika, 
eh asså lokalerna, kanske kan det upplevas vid första anblick, det var lite mer spju-
veraktigt då på mingelfesten så och spelar på annat sätt för att det är ett annat fokus 
(grupp 4) 
 
Jag tänkte att du också precis som du sa att det kan vara skillnad, att det också handlar 
om inom klassisk musik så musicerar man på redan skriven musik medan i många 
andra musikstilar så gör man sin egen musik eller tillsammans med andra så där blir 
det, bara där en stor skillnad. (Olivia, grupp 4) 

 
Funktionen av dessa citat är att både sammanhang och genre kan påverka möjligheten att spela 
med personligt uttryck. 
 
Gällande ensemblespel är alla deltagare överens om att det i mindre utsträckning önskas per-
sonligt uttryck. Personligt uttryck konstrueras istället som något en solist bör ha. Lärare på 
musikhögskolan argumenterar utifrån ett orkesterperspektiv och menar att personligt uttryck är 
”det sämsta man kan ha”. Gymnasieelever framhåller att det utifrån ett körperspektiv handlar 
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om att skapa ett gemensamt uttryck. Gällande mindre ensembler menar studenterna på musik-
högskolan att de tillfällen när det personliga uttrycket kan få komma fram i ensemblespel är 
exempelvis vid solistinsatser.  
 

5.4 Faktorer som påverkar konstruktioner av begreppen 
I följande avsnitt redovisas faktorer som påverkar konstruktionen av begreppen musikaliskt, 
personligt och konstnärligt uttryck. Dessa faktorer har kursiverats.  
 
Samtliga grupper påtalar att konstruktion av musikaliskt, konstnärligt och personligt uttryck är 
kontextbundet, att begreppen beroende på sitt sammanhang innebär olika saker eller används 
på olika sätt. Flera deltagare uttrycker att en del av komplexiteten är också att det handlar om 
subjektivitet, det vill säga vad var och en tycker och tänker kring begreppen: ”i slutändan är det 
ju upp till mig, att mitt tycke om vad ett musikaliskt uttryck är, är ju det som avgör vad en elevs 
betyg blir” (Fia, grupp 2).  
 
Eleverna på gymnasieskolan uttrycker en önskan om något tydligare ramverk för vad som avses 
med begreppen. Eleverna argumenterar för att de inte har gått igenom dessa begrepp och att det 
därför är svårt att veta vad de betyder och hur de ska förhålla sig till dem. Det tycks både finnas 
en viss ovilja att definiera begreppen samtidigt som det också verkar finnas en önskan. Lärare 
på musikhögskolan brottas mellan konstruktionerna av begreppen och argumenterar om be-
greppen i förhållande till begreppet konst:  
 

Då hade det inte varit konst om det hade varit tydligt och klart… ibland så tycker jag 
man kan jämför med oss människor, om tänker man sig någon sorts utomjordning 
som arbetar lite mer logiskt likt en maskin – nu spelar jag musikaliskt och så gör den 
det, nu spelar jag personligt och så gör den det, men det hade inte varit konst riktigt, 
på riktigt, då det är det vi människor, det finaste tycker jag, vi människor kan göra 
är just kultur och konst och att det är limitless, gränslöst, och att vi kan diskutera det 
är ju det som är konst, hade det varit klart och tydligt hade det varit byråkrati. (Ken, 
grupp 4) 

 
Funktionen av uttalandet kan vara att begreppet konst konstrueras som något fritt och öppet 
utan definition. Effekten av uttalandet kan vara att det finns en viss ovilja till att definiera be-
greppen för att kunna hålla begreppen öppna för tolkning och eller förändring. En student på 
musikhögskolan argumenterar för att det är typiskt akademiskt att vilja sätta namn på saker, och 
hänvisar då till önskan att vilja definiera begrepp.  
 
Lärarna på gymnasieskolan ger uttryck för, precis som resterande fokusgrupper, att det är svårt 
att exakt definiera begreppet musikaliskt uttryck men argumenterar samtidigt för att ”jag tror 
nog att vi skulle nog kunna ganska snabbt avgöra om, om någon spelar med musikaliskt uttryck 
eller inte” (Bosse, grupp 2) vilket besvaras med ett ”mm” från lärarna Fia och Greta. Det fram-
kommer tydligt att lärare i båda grupperna tycker att det är svårt med bedömning av begreppen:  
 

Det kan vara variationer men det är det som är svårt när det gäller bedömning ju, och 
det är det som jag alltid brottas med, men tilltron till oss själva som då när man 
undervisar på högre nivå, litar man ju på att man har en så pass erfarenhet och kun-
skap att man kan faktiskt se vad som händer och lyssna vad som händer och sätta det 
i olika perspektiv, prata med studenten i olika perspektiv om och sen så för mig 
känns det inte speciellt svårt att sätta betyg för det är rätt, men ska man gå ner på 
varje punkt och göra en skala med färger eller poäng så är det ju, det är ju där jag 
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tycker att det är jobbigt med för mycket regler så, och jag vet inte hur ni känner men 
jag tycker att det är lite jobbigt när man ska, hur sätter man, ska man räkna hur många 
toner den spelade rätt, 99% och då får man och sen hur många toner förändrade den 
som inte står i noterna nån procentenhet på någonting som är konstnärligt, det är 
jättesvårt … men från en fyrkantig myndighet så kan det ju uppstå problem när man 
ska motivera det och det är ju det vi brottats med i alla år och fortsätter brottas med 
på något sätt. (Glenn, grupp 4) 
 

Läraren argumenterar för att definitioner av begreppen kan orsaka att det blir för många regler 
för hur och vad som ska bedömas, men påtalar samtidigt att det finns en viss problematik utan 
definitioner avseende motivering av betyg. Läraren argumenterar också för att det är tilltron till 
sin egen erfarenhet och kunskap som ändå kan ge rätt betyg. Funktion av detta uttalande kan 
vara att någon typ av definition inte skulle skada men att det inte får innebära för många regler: 

 
Det är ju det här som är lätt att missa med bedömning att dom här värdeorden som 
är luddiga som det finns väldigt få, vad heter det, exempeluppgift, till gymnasiema-
triserna är ju icke-existerande egentligen, och det är ju likadant med högstadiet, det 
är ju totalt värdelöst med den biten. Så det gör ju att den här användningen av så 
snarlika begrepp som är så fria för tolkning, dom sätter ju emot varandra på något 
sätt, det blir ju nästan, på ett sätt blir det lite som att uttryck är ordet som man utgår 
ifrån faktiskt, i slut ändan. (Fia, grupp 2) 
 

Här argumenterar läraren för att de bedömningsstöd som finns är dåliga, vilket kan ha funkt-
ionen att det skulle önskas att det faktiskt fanns bättre och framför allt fler stöd eller andra 
liknande texter. Vidare kan uttalandet om snarlika begrepp ha funktionen om en önskan om att 
antingen definiera begreppen eller att ta bort dem och använda andra mer tydliga begrepp: 

 
Greta: Men där har du verkligen rätt i för jag tänker på, för jag tänker på instrument, 
eh den kursen, där är det ju personligt uttryck, ska du ha och där kan nog jag sätta 
högt betyg även på en sån som jag upplever har högt musikaliskt uttryck  
Fia: Aa…  
Greta: Asså som verkligen är duktig på sin genre liksom och kan uttrycka det och 
göra musikallåtar med det uttrycket som den rollen är och så där, sjunga det genre-
stilmässigt och så ... ää och då tänker nog jag amen den där har ett personligt uttryck 
för den har nått så långt med sitt uttryck så…  
Fia: Men vad är det som gör det till personligt uttryck?  
Greta: Aa det är egentligen inte det  
Fia: Nä, för egentligen tycker jag att det är en definition som borde försvinna ur 
bedömning, på ett sätt  
Greta: Jag bara tänkte på det nu när du sa det att så tänker nog jag och det blir ju lite 
lurigt faktiskt  
Samtalsledaren: för du kopplar samman personligt uttryck med gestaltning?  
Greta: Aa, precis, lite så  
Samtalsledaren: Och interpretation?  
Greta: Aa … där satte du mig på pottan (grupp 2)  

 
Dialogen ger uttryck för att det inte är självklart vilket uttryck som en elev faktiskt musicerar 
med. Dialogen påtalar också komplexiteten med att bedöma begreppen.  
 
Ett återkommande begrepp som ges uttryck för är musikalitet, att vara eller inte vara musikalisk. 
Förhållningssätt till begreppet tolkas inte vara helt självklart, då uttryck som ”jämföra någon-
ting som är mer eller mindre musikaliskt, jag gillar inte riktigt dom orden” (Glenn, grupp 4) 
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förekommer. En annan kommentar är ”vem är det som avgör vad som är musikaliskt egentli-
gen… det känns stort” (Emma, grupp 1). Att vara omusikaliskt kan sättas i relation till att spela 
orent (intonation), spela otight eller att spela annorlunda i förhållande till förväntan. Flera del-
tagare påtalar åsikten ”du är så musikaliskt” (Greta, grupp 2), vilken används som en typ av 
beröm, vanligtvis från någon i en publik, vilket också påvisar en del av problematiken av ett 
odefinierat begrepp: ”då kan det ju vara att deras upplevelse att jag kan ta en hög ton som jag 
inte upplever är det musikaliska i det” (Greta, grupp 2). Förhållningssättet och definitionen av 
att vara musikalisk påverkar definitionen av begreppen, då musikalitet kan tolkas ses som ett 
övergripande begrepp för både musikaliskt, konstnärligt och personligt uttryck.   
 
Alla fokusgrupper ger uttryck för begreppet konst, att det också där saknas en definition. Vad 
konst är och vad som inte är ligger i betraktarens öga påtalar flera deltagare. Flera deltagare ger 
uttryck för att konst inte är mätbart, det är något som ”är”. Någon lyfter fram idén att det inne-
boende i konsten finns ett behov av att förstöra den eller att ”ta den till platser där den inte har 
varit”. Diskussionen om vad som är konst och inte menar studenter på musikhögskolan är cen-
tral, men de argumenterar också att definition av konst är kontextbunden, där definitionen inom 
skolans ramar behöver vara tydligare än utanför.  
 

5.5 Sammanfattning och slutsatser 
Sammanfattningsvis visar resultatet att lärare och elevers konstruktioner av begreppen musika-
liskt, konstnärligt och personligt uttryck går in i varandra. Det finns egentligen inga självklara 
definitioner som på något vis är slutgiltiga eller ens sanna för någon annan, vilket också påpekas 
blir problematiskt i samband med bedömning. Två övergripande tolkningsrepertoarer har iden-
tifierats per begrepp. Även några faktorer som påpekar svårigheter i att konstruera begreppen 
har identifierats. Att spela med musikaliskt uttryck konstrueras som att spela med speltekniskt 
kunnande och att spela utifrån musikens eget uttryck. Speltekniskt kunnande innefattar att spela 
med agogik, dynamik, puls och rytm medan musikens uttryck handlar om tolkning av musiken 
såsom exempelvis att tolka kompositörens intentioner. Konstnärligt uttryck konstrueras som 
skapande, det vill säga att den som spelar gör något med musiken i form av att exempelvis 
utmana, utveckla eller skapa något nytt. Konstnärligt uttryck konstrueras också som fördjup-
ning av kunskaper det vill säga att den som spelar kan mycket om musiken eller genre och 
förhåller sig till detta på ett sätt som förankrat. Det personliga uttrycket konstrueras som något 
eget och unikt som kommer inifrån den som spelar. Personligt uttryck konstrueras också som 
musikalisk tolkning, vilket kopplas samman med de speltekniska val som görs, exempelvis att 
förhållningen till timing ses som ett personligt uttryck. 
 
Ett mönster som har identifierats är att det går att se en antydan av progression mellan begrep-
pen. Första steget är musikaliskt uttryck som speltekniskt kunnande, och nästa steg skulle kunna 
vara musik som musikens eget uttryck. Nästa steg i progressionen skulle kunna vara konstnär-
ligt uttryck som skapande, och därefter konstnärligt uttryck som fördjupning och spetskun-
skaper. Det personliga uttrycket kan dock både ses som en ytterligare progression men också 
som något som alltid finns, oberoende av spelteknisk nivå det vill säga att det går att spela med 
ett personligt uttryck trots att den som spelar är nybörjare. Uttrycket påverkas dock av kontex-
ten.  
 
Likheter mellan lärare och elevers konstruktioner är ganska många visar det sig i resultatet, 
men den större skillnaden som visar sig skulle kunna kopplas till erfarenhet i att tolka och an-
vända begreppen. Lärare på gymnasieskolan är den grupp som tenderar mest att koppla begrep-
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pen till bedömning. Studenter vid musikhögskolan, elever och lärarna på gymnasieskolan ten-
derar att definiera begreppen mer då de troligtvis använder begreppen oftare och mer. Lärare 
vid musikhögskolan argumenterar i mindre utsträckning för behovet av definitioner av begrep-
pen.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. De teman som lyfts 
fram berör svårigheter med att definiera begreppen musikaliskt, konstnärligt och personligt ut-
tryck och bedömning av dessa.  Därefter förs en diskussion över studiens valda metod. Slutligen 
diskuteras arbetets betydelse och värde för yrkesområdet samt behovet av framtida forsknings- 
och utvecklingsarbeten.  
 

6.1 Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen inleds med definitionsproblematik som utkristalliserats i resultatet i relat-
ion till tidigare forskning. Därefter diskuteras kontextens påverkan på begreppsdefinitionerna.   
Sist diskuterats resultatet utifrån ett undervisnings- och bedömningsperspektiv med koppling 
till Skolverkets kursplaner i musik. 
 

6.1.1 Definitionsproblematik 
Resultatet belyser svårigheter med att definiera begreppen musikaliskt, konstnärligt och per-
sonligt uttryck. Några av deltagarna redovisade att orsaker till svårigheterna är att begreppens 
anses gå ihop med varandra samt att kontexten och erfarenheten av att använda begreppen har 
betydelse för hur begreppen kan definieras. ”Begreppen går in i varandra” har åtminstone en 
person i respektive fokusgrupp sagt. Resultatet visar också att det finns svårigheter att särskilja 
begreppen. Begreppen beskrivs med likande beskrivningar och många har beklagat sig över hur 
krångligt det är att särskilja dem. Flera har frågat om det går att särskilja dem, någon har frågat 
om varför och framhållit att det i slutändan verkar handla om subjektivitet. Den enda skillnaden 
mellan lärare och elever som påvisas i resultatet är erfarenheten i att arbeta med ordet. Lärare 
verkar ha större erfarenhet av att både tolka och använda begreppen än eleverna. 
 
Det musikaliska uttrycket konstrueras som speltekniskt kunnande där resultatet påvisar att lä-
rare och elever kopplar samman agogik, dynamik, tempo, puls och rytm med speltekniskt kun-
nande. Lindström et al. (2003) kallar detta för systematiska förändringar i musik och menar att 
detta kan refereras till ett musikaliskt uttryck. Lindström et al. menar även att musikaliskt ut-
tryck kan referera till ett musikframträdande som av publiken uppleves som ett uttrycksfullt 
känslospel, vilket skulle kunna kopplas samman med musikaliskt uttryck som musikens uttryck 
men det skulle också kunna kopplas samma med ett personligt uttryck som musikalisk tolkning 
vilket påvisar en viss svårighet med att definiera musikaliskt uttryck. Den andra tolkningsre-
pertoaren som redovisas i resultatet avseende musikaliskt uttryck är att musikaliskt uttryck ses 
som musikens uttryck. Hultberg (2000) skriver i sin studie om två olika förhållningssätt till att 
spela efter noter, där det ena sättet bygger på att den som spelar försöker tolka kompositörens 
intentioner vilket skulle kunna ställas i jämförelse med föreliggande tolkningsrepertoar. För-
hållningsättet benämns som reproducerande och skulle kunna ses som att spela med musikaliskt 
uttryck utifrån musikens uttryck. Det reproducerande förhållningssättet skulle även kunna 
kopplas ihop med ett konstnärligt uttryck som fördjupning och spetskunskaper. Det andra för-
hållningsättet i Hultbergs studie, det utforskande förhållningssättet, skulle kunna kopplas sam-
man med tolkningsrepertoaren om personligt uttryck som eget och unikt. Det utforskande för-
hållningssättet innebär att den person som spelar tolkar noter utifrån sig själv baserat på sina 
egna erfarenheter. Detta skulle också kunna kopplas samman med det konstnärliga uttrycket 
som fördjupning och spetskunskaper om den egna tolkningen är baserad på egna erfarenheter 
som bygger på förankrade kunskaper om musik. Beroende på förhållningssätt i att tolka noter 
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kan musiken alltså framföras med olika uttryck men huruvida det går att definiera vilket uttryck 
som är vilket lämnas öppet. 
 
I resultatet argumenteras det för att begreppen musikaliskt, konstnärligt och personligt uttryck 
känns överflödiga och att det egentligen kanske handlar om att uttrycka något, att ordet uttryck 
är det som är centralt. Sloboda (2000) skriver om uttrycksfullhet utan att definiera vilken typ 
av uttrycksfullhet det egentligen handlar om. Uttryck definieras med timing, dynamik, tonhöjd 
och klang vilket kan kopplas samman med musikaliskt uttryck som speltekniskt kunnande. Slo-
boda menar att uttrycksfullhet också handlar om kunskap i musikaliska genrer, att hänsyn tas 
till om musiken ska framföras tidstroget eller inte, vilket kan likställas med tolkningsrepertoa-
ren konstnärligt uttryck som fördjupning och spetskunskap. Dessa beskrivningar av uttrycks-
fullhet skulle kunna diskuteras utifrån den antydan till progression som visades i resultatet, att 
när det musikaliska uttrycket med alla dess variationer är förankrat och likaså när det konstnär-
liga uttrycket är utforskat kanske ett framträdande kan upplevas som uttrycksfullt. Det är kanske 
därför det är svårt att både särskilja begreppen och definiera dem för att det handlar om en 
samverkan mellan begreppen. Till viss del kan även antydan till progression mellan begreppen 
stämma överens med Skolverkets syn på begreppen då musikaliskt och personligt finns med i 
både gymnasieskolans Lgy11 och grundskolans Lgr11 läroplaner i musik. Konstnärligt uttryck 
finns endast med i Lgr 11 (Skolverket 2011a, Skolverket 2011b).  
 
Föreliggande studies forskningsfrågor har utgått från Skolverkets läroplaner Lgy11 och Lgr11 
(2011a, 2011b) där begreppen musikaliskt, konstnärligt och personligt uttryck finns formule-
rade som betygskriterier. Studiens syfte är att undersöka hur lärare och elever ser på begreppen. 
Både bakgrund och resultat visar många olika definitioner av begreppen. Bedömningsstödet för 
Skolverket (2012) menar att musikaliskt uttryck ska ges en vid tolkning. Skolverket kopplar 
samman musikaliskt uttryck som musikskapande medan resultatet visar att lärare och elever 
konstruerar konstnärligt uttryck som skapande. Personligt, musikaliskt och konstnärligt uttryck 
är något elever ska antingen framföra ”i viss mån” eller ”med” ett uttryck. Begreppen används 
i Skolverkets bedömningsstöd sammankopplade såsom ”personligt musikaliskt uttryck” eller 
”personligt konstnärligt uttryck”. Kanske är det på sin plats att definiera eller kanske använda 
sig av andra begrepp. En sådan önskan kan hittas i resultatet. Vilka förutsättningar skapas för 
likvärdig bedömning och likvärdig undervisning om det i slutändan ändå handlar om den en-
skilde lärarens subjektivitet? 
 
Gestik och gestaltning på scen omnämns i resultatet i samband med tolkningsrepertoarerna av 
musikaliskt uttryck och konstnärligt uttryck. Skolverket (2012) beskriver gester som ett fysiskt 
uttryck och kopplar samman det med ett personligt musikaliskt uttryck, då det fysiska uttrycket 
anses ha inverkan på det klingande resultatet. Skolverket säger inte att det fysiska uttrycket är 
ett personligt uttryck utan att det är en annan uttrycksform. Sandberg Jurström (2009) lyfter 
fram att genom gestik ges mycket information vid musikalisk gestaltning vilket då talar för att 
gester är en värdefull resurs för musikaliskt uttryck. Skolverket (2012) menar nämligen att 
många lärare lägger vikt vid gestik och gestaltning avseende bedömning.  
 
Det tycks både finnas en önskan och en viss ovilja till att definiera begreppen musikaliskt, 
konstnärligt och personligt uttryck. Juslin (2003) påpekar att det är besvärande att uttryck be-
handlas som någon mystisk kvalitet av tidigare forskning, att det även i tidigare forskning visat 
sig finnas en viss ovilja till att definiera begreppen. 
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6.1.2 Kontextens påverkan på begreppsdefinitionerna 
Det framkommer i resultatet att kontexten påverkar både definitioner av begreppen och i vilken 
grad uttryck används. Beroende på den miljö som någon musicerar i eller tryggheten i situat-
ionen kan exempelvis det personliga uttrycket varieras så att det både kan förstärkas och däm-
pas. Van Zijl och Sloboda (2011) fann att när det gäller instrumentalister förändrades deras 
tillämpning och erfarenhet av känslor genom hela lärandeprocessen och med varje prestation, 
vilket skulle kunna kopplas samman med det personliga uttrycket som eget och något unikt, att 
uttrycket baseras på musikerns egna erfarenheter och behöver förändras under tid. Det skulle 
kunna antas att det personliga uttrycket då behöver förstärkas eller dämpas då Zijl och Sloboda 
menar att instrumentalisterna medvetet manipulerade vissa minnen för att åberopa en viss 
känsla.  
 
Att spela med uttryck kan även, enligt resultatet, kopplas till värdering, något även Juslin (2003) 
menar och påpekar kan bli ett problem när ”att spela med utryck” används som något som görs 
eller inte görs, utan att specificera vad som var bra eller vad som behöver förändras. Hopers 
(1955) menar att när någon spelar med uttryck innebär det bara att personen spelar med ett 
uttryck, inte att det är vare sig vackert eller fult, vilket blir intressant när både Juslin (2003) och 
resultatet pekar på att det läggs en värdering i att spela med uttryck. Uttryck menas kunna vara 
något fult eller överdrivet enligt både Julin och resultatet. I och med att det kan tyckas finns en 
rädsla för att få höra att ett uttryck var fult, eller som det ofta benämns i resultatet, ”omusika-
liskt”, riktas kanske gärna fokus mot det speltekniska för att ”spela rätt”. Kontexten har beskri-
vits i resultatet påverka uttrycken och kan ses som en del av hur den som ska musicera känner 
sig trygg i sammanhanget eller inte. Strand och Brenner (2017) ger uttryck för att elever behö-
ver känna sig trygga i att utforska sitt musikaliska uttryck, för att kunna lära känna det, utan att 
bli bedömda negativt. Lundeberg (1998) påpekar svårigheten i att under press lägga fokus på 
uttrycket då uppmärksamheten ofta hamnar på den muskulära tekniken. Vidare gällande defi-
nitionen av begrepp i förhållande till kontext går det i resultatet att se att begreppen verkar 
betyda olika saker beroende på om begreppen behandlas i en skolmiljö eller om de används 
utanför denna. Exempel på detta är att personer utanför skolans kontext kan använda begreppet 
musikalisk och referera till exempelvis en hög ton i en sångares framträdande medan det inte 
skulle ses som något musikaliskt av exempelvis lärare.  
 

6.1.3 Undervisning och bedömning av begreppen 
I resultatet framkommer det att studenter på musikhögskolan påtalar att det läggs mycket tid på 
speltekniskt kunnande under en lektion. De uttrycker precis som studenterna i Lindströms et al. 
(2003) enkätstudie att spela med uttryck är något de vill utveckla. Bastian (1988) menar att en 
förutsättning för att kunna spela med uttryck är att den speltekniska grunden är förankrad vilket 
skulle kunna ses som en anledning till att mycket tid går till speltekniska moment. Även Condon 
(2015) påpekar att det är vanligt i undervisning att musicerande med uttryck får mindre fokus 
än spelteknik. Sloboda (2000) menar att tekniska och uttrycksfulla färdigheter är fristående 
enheter, som samspelar och är beroende av varandra. Uttrycksfull skicklighet kräver kunskap 
om musiks underliggande strukturer och genre. Ofta kräver uttrycket mycket fina och subtila 
variationer och ofta kan intentioner inte kommuniceras effektivt utan högteknisk kompetens 
hos musikern, vilket talar för att fokus i undervisningen läggs på spelteknik.  Begreppen finns 
som tidigare skrivet formulerade som bedömningskriterier av Skolverket (2011a, 2011b) gäl-
lande både grundskolan och gymnasiet, vilket påvisar att det är av vikt att undervisa utifrån 
dessa begrepp. Det kan ses som problematiskt om majoriteten av en lektion går åt till spelteknik. 
Vidare bör även lärarstudenter tränas i att uttryck sig enligt dessa begrepp då de i ett framtids-
perspektiv kommer att undervisa i, men också göra bedömningar utifrån begreppen.  
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Som tidigare nämnts visar resultatet en viss önskan om någon form av definition av begreppen. 
Önskan om definition av begreppen kan även kopplas samman med bedömning. Vidare visar 
resultatet en viss antydan till att främst lärare på gymnasieskolan konstruerar begreppen i relat-
ion till bedömning, vilket kan grunda sig i att det är en del av deras uppdrag att tolka betygskri-
terierna och i viss mån konkretisera dem för sina elever. I relation till resultatet kan frågan 
ställas vad det är som bedöms? Vad är det som undervisas? Och vad är det eleverna ska lära sig 
i relation till begreppen? Om ingen kan definiera eller förklara vad dessa begrepp innebär, vad 
är det då som faktiskt bedöms? Är det andra saker än de som står benämnda i resultatet?   
 
Resultatet tar upp aspekter av att arbeta med sångtexter och frasering av sångtexter, att en viktig 
del av olika uttryck är att vara väl förankrad med sångtexten. Condon (2015) identifierar i sin 
studie några tekniker för att utveckla uttrycket hos sångare, där djupgående interpretation, per-
sonlig anknytning till interpretation och att sångaren verkligen har arbetat med hela sången, att 
hen vet vad varje ord betyder. Dessa tekniker urskiljs i resultatet som variationer av musikaliskt, 
personligt och konstnärligt uttryck. 
 
Gällande personligt uttryck framkommer det i resultatet att lärare vid undervisning av detta 
begrepp försöker utveckla elevens naturliga drag i musicerandet. Strand och Brenner (2017) 
menar att elever behöver verktyg för att utveckla spel med uttryck. Det skulle då kunna sägas 
att om läraren tillhandahåller verktyg som gynnar elevens ”naturliga” drag bör uttrycksmöjlig-
heterna öka. Strand och Brenner menar att kreativitet i kombination med god teknik och inter-
pretation ger ett uttrycksfullt resultat. Om kreativitet kan kopplas samman med skapande kan 
Strand och Brenners kombination av ingredienser till ett uttrycksfullt spel kopplas samman med 
resultatets versioner av begreppen. Kanske kan de presenterade tolkningsrepertoarerna om mu-
sikaliskt, konstnärligt och personligt uttryck ge något förslag till hur begreppen kan definieras?  
 
Är uttryck något som går att undervisa eller är det medfött? Resultatet visar att det finns åsikter 
om att uttryck både kan vara en medfödd förutsättning men att det är något som går att träna. 
Kling-Odencrantz (2014) ger belägg för att det både kan vara medfött och intränat. Nachma-
novitch (1990) menar att alla människor har ett personligt uttryck och att det påverkas och 
utvecklas genom att människor utvecklas och lär sig nya saker, det vill säga att uttryck förändras 
i samband med miljö och kultur. Nachmanovitch menar att uttryck är något som utvecklas och 
inte något som lärs in. 
 

6.2 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen lyfts studiens metodologiska val samt eventuella positiva eller negativa 
följder som valen medförde. Då studiens syfte var att undersöka lärare och elevers konstrukt-
ioner av begreppen musikaliskt, personligt och konstnärligt uttryck valdes en kvalitativ forsk-
ningsansats. Ansatsen möjliggjorde undersökandet av människors konstruktioner på ett sätt 
som inte går att göra genom kvantitativa studier (Bryman, 2018). Forskningsmetoden blev fo-
kusgrupper då studiens syfte var att samtala om ett specifikt ämnesområde. Valet av fokusgrup-
per möjliggjorde diskussioner mellan respondenter, vilket också är ingick i studiens intresse. 
Urvalet att respondenter var målinriktat för att passa med studiens syfte, vilket även stämmer 
överens med metoden fokusgrupper (Wibeck, 2015; Bryman, 2018). Det behöver dock nämnas 
att några av respondenterna som deltog i intervjuerna har jag en relation till, i form av lärare, 
elev och vän, vilket kan ha medfört att deras svar kan ha påverkats av min närvaro i samtalen. 
Respondenterna inom varje grupp har också olika relationer till varandra, vilket också kan ha 
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haft inverkan på deras svar. Min funktion som moderator har försökts hållas neutral, men sam-
tidigt stöttande. Wibeck (2015) påpekar att det är av vikt att inte moderatorn utger sig för att 
vara någon expert på ämnet, vilket jag har försökt förhålla mig till. Dock, på grund av tidsramen 
hade jag inte helt läst in mig på ämnet, vilket till viss del var en nackdel, då jag med osäkerhet 
eller inte alls kunde svara på vissa frågor som uppkom i samband med intervjuerna.  
 
Gällande datainsamlingen och intervjuerna borde en pilotintervju ha gjorts, för att genom den 
få möjlighet att testa intervjufrågorna och deras inbördes ordning, hur de fungerar och för att få 
lite erfarenhet av metoden (Bryman, 2018). Ordningen på frågorna valdes slumpmässigt vilket 
i efterhand kan ses som lite slarvigt då det skulle behövts ha tänkts igenom eftersom frågornas 
ordning kan ha haft inverkan på resultatet. Då tidsramen återigen satte sina stopp samt utma-
ningen i att få tag på respondenter var det inte möjligt att genomföra en pilotintervju. Studiens 
valda analysmetod är diskskurspsykologi, vilket har varit mycket utmanande, men även gett 
intressanta möjligheter. Utmaningen har i huvudsak varit att diskurspsykologi och diskursana-
lys är ett relativt stort arbetssätt att ta sig an som nybörjare, och det är inte helt självklart hur 
forskaren ska gå̊ till väga för att utföra korrekta och legitima analyser. Tidsåtgången för analys 
av resultat har varit markant, vilket också påpekas av Winther Jørgensen och Phillips (2000). 
Eftersom intresset låg i att undersöka lärares och elevers syn på begreppen, det vill säg hur de 
konstruerar musikaliskt, konstnärligt och personligt uttryck, är diskurspsykologi ändå en pas-
sande vald analysmetod. 
 

6.3 Arbetets betydelse 
Min förhoppning med detta arbete är att det har genererat någon form av djupare förståelse av 
begreppen musikaliskt, konstnärligt och personligt uttryck. Mitt eget förhållningsätt till begrep-
pen har förändrats, och jag förstår att elever, studenter och lärare också kämpar med komplex-
iteten kring dessa begrepp. För min egen del har arbetet bidragit med hjälp till hur jag själv ska 
kunna konstruera begreppen. Det har också kastat ljus på frågan varför jag definierar begreppen 
på ett visst sätt. Arbetet kommer att ligga till grund för hur jag tolkar och förhåller mig till 
begreppen i min egen undervisning. 
 
Förhoppningen med arbetet är också att det ska hjälpa och konkretisera begreppen något och 
kanske framför allt lyfta fram delar av komplexiteten. En annan önskan är att det väcker frågor 
hos andra, både elever, lärare och kanske andra musiker för att på så vis fortsätta diskussionen 
om begreppen. Varför använder vi dessa begrepp och vad menar vi när vi använder dem? 
Kanske kan resultatet i detta arbete bidra till att lärare reflekterar över sin egen undervisning 
och sitt eget förhållningssätt, och till varför de ser på begreppen utifrån dessa förutsättningar. 
 

6.4 Fortsatt forskning 
Det vore intressant att genomföra en mer djupgående och mer omfattande studie för att kunna 
belysa fler aspekter och tolkningar kring begreppen musikaliskt, personligt och konstnärligt 
uttryck, då resultatet inte ännu känns mättat. Det är egentligen inte jakten på ett ”rätt” svar som 
intresserar, utan variationen av vad begreppen kan ses som. Ytterligare jämförelser mellan mu-
sikhögskolor och gymnasieskolor skulle vara intressant, då gymnasieskolans estetiska program 
är högskoleförberedande och begreppen florerar i båda skolformerna.  
 
Vidare skulle en granskning av bedömning utifrån begreppen, hur resultaten gällande använd-
ningen av dessa begrepp blir och vilka motiveringar som används för att belysa eventuella skill-
nader vara intressant att studera. 
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Studier i hur lärare på olika undervisningsnivåer arbetar med begreppen i sin undervisning är 
också en tänkbar fortsatt forskning. Detta skulle kunna leda till någon form av kartläggning av 
hur mycket tid som ägnas åt undervisning i att uttrycka. Alternativt kan en kartläggning av hur 
lärare arbetar med att utveckla uttryck hos elever genomföras.  
 
Intervjuer med yrkesverksamma musiker och eller personer som inte är utbildade i musik rö-
rande begreppen musikaliskt, konstnärligt och personligt uttryck skulle också vara intressanta.   
 
Studier om begreppen musikalitet och konst är också tänkbar fortsatt forskning då dessa be-
grepp förekommer i föreliggande studies resultat, där känslan av att använda dessa ord upplevs 
lite som ”tabu”. Kanske finns det andra begrepp eller kanske kan en förklaring kring dessa 
begrepp göra det lättare att förstå och uttrycka sig om musikaliskt, konstnärligt och personligt 
uttryck. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Frågor till respondenter 
 
Intervju 
 
Introduktion om studien 
 
Frågor till respondenterna: 
Ålder?  
Utbildning? 
Yrkesverksamhet? 

1. Vad menar du att musikaliskt uttryck i musicerande kan innebära? 
 

2. Vad menar du att konstnärligt uttryck i musicerande kan innebära? 
 

3. Vad menar du att personligt uttryck i musicerande kan innebära? 
 

4. Hur skiljer du på begreppen personligt-, musikaliskt- och konstnärligt uttryck? 
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Bilaga 2 Information om studien 

Information om forskningsstudie 

Jag heter Sandra Wettergren och är musiklärarstuderande på Musikhögskolan Ingesund. För 
att avsluta min lärarutbildning ska jag nu skriva ett självständigt arbete på avancerad nivå.  

Syftet med studien är att undersöka hur ur några lärare och elever ser på begreppen konstnär-
ligt, musikaliskt och personligt uttryck. För att studera detta kommer jag att genomföra 
gruppintervjuer med två olika grupper med lärare och två olika grupper med elever från gym-
nasieskola respektive musikhögskola där jag ställer frågor kring detta ämne. Efter detta kom-
mer jag att göra en analys av de transkriberade intervjuerna för att finna olika teman i samtalet 
kring det valda ämnet. 

 Jag vill med studien undersöka de tre begreppen om uttryck och titta på skillnader och/eller 
likheter mellan gruppernas definitioner i hopp om att bidra till en utvecklad förståelse och för-
djupad definition för både mig själv och andra.  

Din medverkan innebär att jag intervjuar dig i en grupp för att få syn på̊ hur du och de andra 
gruppmedlemmarna ser på det valda ämnet. Intervjuerna kommer att spelas in. Dessa inspel-
ningar kommer att förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem, och de kommer endast 
användas för det aktuella självständiga arbetet. Efter att arbetet är avslutat kommer ljudfilerna 
att raderas. Intervjun kommer max att ta 60 minuter.  

Du som intervjuas kommer att bli avidentifierad i arbetet som skrivs. Deltagandet är frivilligt 
och du kan om så önskas avbryta det när du vill.  

Om du väljer att delta i studien vill jag att du ger ditt samtycke till att bli intervjuad samt att 
du ger tillåtelse till att avidentifierade uttalanden och händelser i intervjuerna får presenteras i 
det självständiga arbetet.  

Om du har några frågor om studien kan du kontakta mig på nedanstående mail eller telefon-
nummer.   

Sandra Wettergren 

Musikstuderande  
Musikhögskolan Ingesund  
Karlstads universitet  
671 91 Arvika 
Mobil: 076-949 8161 
Mailadress: sandra.wettergren@mhi.kau.se  
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Bilaga 3 Blankett om samtycke till medverkan i studie 
 
Samtycke till medverkan i forskningsstudie  

Genom din anteckning nedan samtycker du till att bli intervjuad samt att avidentifierade utta- 
landen från intervjun får presenteras i det självständiga arbetet. Vidare medger du att du har 
fått information om studien, att du har haft möjlighet att ställa frågor och att Du har fått even-
tuella frågor besvarade.  

Jag samtycker till att delta i studien □ JA  

 

Namn: _____________________________________________________________________ 

 

Datum och ort: ______________________________________________________________ 

 
 
  


