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Sammanfattning 

Examensarbete inom lärarutbildningen 

Titel: Musikaliska uttryck – redskap, hinder och möjligheter 

En kvalitativ studie om instrumentallärares syn på hanteringen av elevers internalisering av 

musikaliska uttryck 

Författare: Therese Hugosson 

Termin och år: HT-13 

Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund, Karlstad Universitet 

Handledare: Mona Fackel 

Examinator: Ragnhild Sandberg Jurström 

 

Syftet är att studera instrumentallärares syn på hantering av elevers internalisering av musika-

liska uttryck. Det sociokulturella perspektivet med fokus på hur redskap påverkar internali-

seringen är utgångspunkt för studien. Metoden utgörs av semistrukturerad intervju där fyra 

formellt och reellt utbildade instrumentallärare som arbetar på musik- eller kulturskola har 

intervjuats om vilka musikaliska uttryck de har i fokus i undervisningen och deras syn på hur 

elever lär sig musikaliska uttryck. Resultatet visar att det finns flertalet olika redskap för att nå 

musikaliska uttryck, bland annat eleven själv, musiken som sådan och den sociala omgivning-

en. Det viktigaste musikaliska uttrycksmedlet är rytm i förhållande till tempo. Resultatdis-

kussionen fokuserar på redskapens möjligheter och hinder för att internalisera musikaliska 

uttryck. Det sociala samspelet på lektionstid och i orkester samt fantasi, kreativitet och bilder 

framhålls som möjligheter för att internalisera musikaliska uttryck. Notläsning och musika-

liska uttryck som sekundärt mål framhålls som hinder för att internalisera musikaliska uttryck. 

Det finns också varierande metoder att ta sig förbi hindren.  

 

Nyckelord: internalisering, redskap, instrumentallärare, musikaliska uttryck, undervisning, 

sociokulturellt perspektiv, fantasi, kreativitet 
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Abstract 

 

Degree in teacher training 

Title: Musical expressions – tools, obstacles and possibilities 

A qualitative study of instrumental teachers’ view on the management of internalization of 

musical expressions by pupils  

Author: Therese Hugosson 

Semester and year: Autumn 2013 

Course coordinator institution: Ingesund School of Music, Karlstad University 

Supervisor: Mona Fackel 

Examiner: Ragnhild Sandberg Jurström 

 

The purpose of the study is to gain an understanding of instrumental teachers’ view on the 

management of internalization of musical expressions by pupils. The theoretical starting point 

of the study is the sociocultural perspective, with a focus on how tools influence the internali-

zation. The method used was semi-structured interview. Four formally educated and experi-

enced instrumental teachers who work in music or culture schools were interviewed about 

which expressions they focused on in teaching, and their view on how pupils internalize mu-

sical expressions. The results indicate that there are many tools to learn musical expressions; 

the pupil, the music itself and the social interaction, among others. The most important ex-

pression is rhythm related to tempo. The discussion focus on the possibilities and obstacles of 

tools to internalize musical expressions. The social interaction during the music lesson and in 

the orchestra, and fantasy, creativity and images are emphasized as possibilities to internalize 

musical expressions. Reading music and musical expressions as a secondary goal are empha-

sized as obstacles which can avert internalization of musical expressions. However, there are 

also a variety of methods to get pupils past such obstacles. 

 

Key Words: internalization, tools, instrument teacher, musical expressions, education, soci-

ocultural perspective, fantasy, creativity 
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1 Inledning 

I detta avsnitt avser jag presentera varför jag valt att göra en studie av lärares syn på begreppet 

musikaliska uttryck och redskap för internalisering, alltså hur människan tillägnar sig kunskap 

och gör den till sin egen kunskap, av musikaliska uttryck hos elever. Studiens problemformu-

lering, syfte och forskningsfrågor presenteras också här. 

 

1.1 Inledande text 

Jag har under min tid som klarinettelev och klarinettstudent alltför ofta brottats med orden 

musikalitet och musikaliskt, hur de orden använts i undervisningen samt hur de påverkar mitt 

musicerande och framförallt mitt uttryck. Jag påverkas lätt av musik och upplever den starkt 

inom mig. Ändå har jag många gånger hört att jag måste spela mer musikaliskt och att jag 

måste spela det jag hör inom mig. Jag har då försökt ännu mer men det har inte räckt. Andra 

gånger har jag försökt redan från början förstärka det jag hör inom mig men har då istället 

hänvisats tillbaka i fyrkantigheten, som några av mina lärare använt som uttryck för vad de 

hört mig spela tidigare, då det jag gjorde inte var agogiskt1 eller för utsvävande på annat vis. 

Därför har jag brottats länge med frågan om vems musikaliska uttryck jag förmedlar när jag 

framför ett stycke. I samband med detta har jag även brottats med frågan om hur jag kan bli 

uppfattad som musikalisk av åhörare när jag framför ett stycke efter någon annans riktlinjer 

och önskemål istället för mina egna. Jag har också undrat vad mina lärare faktiskt anser sig 

förstärka och utveckla för musikaliska uttryck hos mig, då jag själv har tvivlat ganska starkt 

på att det är mina egna musikaliska uttryck de har försökt att utveckla. Många gånger har jag 

snarare känt det som om jag har fått möjligheten att reproducera musik istället för att få göra 

den till min egen. Att få större inblick i lärares syn skulle hjälpa mig i min egen process. Om 

jag fick bättre inblick i denna fråga skulle jag ha lättare att förstå vilken ingång jag själv ska 

ha till mina instrumentallektioner. Jag skulle kunna få större förståelse för vilka ingångar till 

musikaliska uttryck jag själv kan använda som instrumentallärare när jag ska undervisa ele-

ver.  

 

  

                                                 
1 Agogik – ”beteckning för de små, fria tänjningar av det strikta tempot i ett musikstycke som är nödvändiga för 

att musiken skall bli levande. Agogik, som kräver både stilkänsla och musikalisk intuition, är ett viktigt ut-

trycksmedel för tolkaren.” Nationalencyklopedin 2013. http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/agogik 

(Hämtad 2013-07-22) 
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1.1 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

Det är visserligen jag som student som internaliserar musikaliska uttryck, men utifrån vilken 

syn läraren har på musikaliska uttryck och internaliseringsprocessen kommer också läraren att 

välja vad hen erbjuder, vad hen kommenterar samt hur hen kommenterar den musik jag fram-

för. Därför har jag inte alltid upplevt att jag har makten över internaliseringen. Det har många 

gånger varit otydligt vilken typ av musikaliska uttryck som har förmedlats från läraren till mig 

och vad som är vägen till uttrycket. Utifrån detta vill jag ta reda på vilken syn instrumentallä-

rare har på internalisering av musikaliska uttryck; vilka verktyg de använder sig av och hur de 

arbetar med uttrycken i instrumentalundervisningen för att elever ska lära sig musikaliska 

uttryck. Jag hoppas att arbetet kommer vara en start för att synliggöra arbete med musikaliska 

uttryck, både för mig men också för alla som tar del av arbetet.  

 

Syftet är att studera instrumentallärares syn på hantering av elevers internalisering av musika-

liska uttryck. 

 Hur beskriver och definierar instrumentallärare i musik- och kulturskolor begreppet 

musikaliska uttryck? 

 Vilka redskap beskriver instrumentallärare i musik- och kulturskolor att de använder 

för att elever ska kunna internalisera musikaliska uttryck? 

 Hur beskriver instrumentallärare i musik- och kulturskolor att dessa redskap kan an-

vändas för att elever ska kunna internalisera musikaliska uttryck?  
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2 Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs olika aspekter på a) musikalisk kunskap och expressivitet, b) musi-

kaliskt lärande och undervisning samt de valda teoretiska perspektiven. 

 

2.1 Olika aspekter på musikalisk kunskap och expressivitet 

I följande avsnitt definierar jag termer och begrepp som är relevanta för studien. 

 

2.1.1 Om musikalisk kunskap 

Hultberg2 menar att det finns allmänmänsklig musikalisk kunskap och musikalisk kunskap 

som är kulturellt betingad. Till den allmänmänskliga musikaliska kunskapen hör bland andra 

tempo, dynamik3, klangfärger4 och prosodi5. Kulturellt betingad musikalisk kunskap är exem-

pelvis ”tonalitet, melodik och harmonik”6. Konstnärligt kunnande, som hon använder som 

begrepp för att utöva musik på ett musikaliskt sätt, uppfattas av en publik när de kan känna 

igen sig i det musikaliska uttrycket men samtidigt höra det personliga och unika hos utövaren. 

 

Nielsen7 har utifrån ett didaktiskt perspektiv delat in musikalisk kunskap i sex dimensioner: 

existentiell, akustisk, emotionell, kroppslig, spänningsmässig och strukturell. Ferm Thorger-

sen8 har utifrån Nielsens dimensioner beskrivit hur musikdidaktiskt arbete i förskolan kan gå 

till. Hon har valt att använda Nielsens dimensioner om musikalisk kunskap istället för att dis-

kutera begreppet musikalitet eftersom hon ser det som ett mer nyanserat begrepp. Ferm Thor-

gersen skriver att de olika dimensionerna är beroende av varandra och avgränsningen mellan 

dem är flytande. Nedanstående figur är min egen sammanfattning av dimensionerna om musi-

                                                 
2 Hultberg, C. K. Konstnärliga processer i musik - ett tvärvetenskapligt forskningsområde. I Musik och 

kunskapsbildning - En festskrift till Bengt Olsson. Frisk, Henningsson, Lindgren & Öberg (red.) 101-107. 

Göteborg: Konstnärliga Fakulteten Göteborgs Universitet, 2011 
3 Dynamik – ”variation i ljudstyrka vid musikaliskt framförande” Nationalencyklopedin 2013. 

http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/kort/dynamik/1157745 (Hämtad 2013-07-24) 
4 Klangfärg – ” egenskap hos en klang som gör att den för en lyssnare uppfattas skild från andra klanger även om 

klangerna har samma tonhöjd och tonstyrka” Nationalencyklopedin 2013. 

http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/kort/klangf%C3%A4rg (Hämtad 2013-07-24) 
5 Prosodi – ”läran om de språkliga egenskaperna intonation, rytm och dynamik, i allmänspråket ofta benämnt 

språkmelodi” Nationalencyklopedin 2013. http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/kort/prosodi (Hämtad 2013-

07-24) 
6 Hultberg, Konstnärliga processer i musik - ett tvärvetenskapligt forskningsområde, s. 102 
7 Nielsen, F.V. Almen Musikdidaktik. Köpenhamn: Akademisk Forlag, 1997 
8 Ferm Thorgersen, C. Musikdidaktiskt arbete med förskolebarn. I Musikvetenskap för förskolan. B. 

Riddersporre, & J. Söderman (red.), 65-84. Stockholm: Natur & Kultur, 2012. 
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kalisk kunskap. Rubrikerna är hämtade från Nielsen9 men den korta beskrivande texten är min 

egen sammanfattning av Ferm Thorgersens betydligt längre förklaringar. 

 

Figur 1. Nielsens sex dimensioner om musikalisk kunskap med Ferm Thorgersens förklaringar10 

 

Beroende på situation kan grupperna dominera i varierande utsträckning över varandra. Ferm 

Thorgersen11 menar att det är pedagogens åliggande att se till att alla grupper finns med i 

undervisningen, men också att avgöra när vilken grupp ska vara i fokus.  

 

För den musikutövande innebär det att hålla sig till konventionerna men fortfarande spela sin 

egen version av musiken.  

 

2.1.2 Musikalitet och musikalisk expressivitet 

Det råder delade meningar i den musikvetenskapliga forskningen om i vilken utsträckning 

musikaliska kunskaper beror på miljö eller genetiskt arv. Seashore12 menar exempelvis att 

musikalitet är uppbyggt av olika kapaciteter. Han menar att människan har ”relativt fixerade 

drag”13 genom det genetiska arvet som avgör vilka förutsättningar hon har. Samtidigt besitter 

                                                 
9 Ibid., s. 71f 
10 Nielsen, Almen Musikdidaktik; Ferm Thorgersen, Musikdidaktiskt arbete med förskolebarn, 71f 
11 Ferm Thorgersen, Musikdidaktiskt arbete med förskolebarn, 71f 
12 Seashore, C., Psychology of music. 2. ed. New York: Dover Publ. Inc., 1938. Citerad i Jørgensen, H. Fire 

musikalitetsteorier. Oslo: Aschehoug & Co. 1982 
13 Ibid., s. 29 

Existentiell musikalisk 
kunskap 

identitetsformande och/eller 
bearbetning av existentiella 

frågor genom musiken

Akustisk musikalisk 
kunskap                            

hur musik låter, lyssnande 
efter bl.a. instrument, genre 

och nyanser

Emotionell musikalisk 
kunskap                  

upplevda och/eller uttryckta 
känslor i samband med 

musiklyssnande

Kroppslig musikalisk 
kunskap                    

kroppen som redskap för 
musikaliskt uttryck; 

kinestetiskt såväl som 
grovmotoriskt, kroppen som 

redskap för musikaliskt 
lärande

Spänningsmässig 
musikalisk kunskap 

förståelse för avspänning 
och anspänning i musiken, 

hur musikaliska 
förväntningar uppfylls eller 

ej

Strukturell musikalisk 
kunskap

”kunskap i och om musikens 
uppbyggnad” hur de olika 

strukturerna i musiken 
hänger samman
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hon ”relativt föränderliga drag”14 som också kan ses som färdigheter och dessa betraktade han 

som föränderliga och utvecklingsbara. Lundin15 menar däremot att ”musical ability”16, som 

han använder som begrepp istället för musikalitet, är avancerade och utvecklade samband 

mellan olika färdigheter. Det biologiska arvet har en ytterst begränsad inverkan på människors 

musikaliska förmåga eftersom färdigheter är något som förvärvas genom erfarenhet.  

 

Fostås17 menar ur ett musikdidaktiskt perspektiv på musikaliskt lärande, att oavsett om läraren 

menar att musikalitet är ärftlig eller beroende av miljö, bör lärare ha inställningen ”Om ikke 

læres, så næres!”18. Om läraren har inställningen att eleven ska komma så nära äkta musika-

lisk expressivitet19 som möjligt kommer läraren ha en medveten metod för att utveckla ele-

vens expressivitet oavsett vilken nivå eleven befinner sig på från början och hur långsam eller 

snabb den processen är. Musikalisk expressivitet finns hos alla, oavsett nivå och ålder. Det 

finns dock risk för att målet musikalisk expressivitet blir hindrat av andra måluppsättningar 

från lärarens sida (se Figur 2). Fem av dessa sex hinder handlar om lärares syn på vad som 

ska finnas med i undervisningssituationen och den sjätte handlar om elevens perspektiv, det 

vill säga saknad trygghet för att våga spela utanför ramarna. Vad det sistnämnda beror på skif-

tar mellan olika situationer och följaktligen går det inte att utesluta att det kan bero på lärarens 

syn på vad som ska finnas med i undervisningen. Nedanstående figur är min egen samman-

fattning på Fostås20 hinder för utveckling av musikalisk expressivitet. Rubrikerna är Fostås 

egna uttryck men den korta beskrivande texten är min egen sammanfattning av hennes betyd-

ligt längre förklaringar. 

                                                 
14 Ibid., s. 29 
15 Lundin, R.W., An objective psychology of music. New York: The Ronald Press Co, 1967. Citerad i Jørgensen, 

Fire musikalitetsteorier 1984 
16 Ibid., s. 81 
17 Fostås, O. Instrumentalundervisning. Oslo: Universitetsforlaget AS, 2012 
18 Ibid., s. 52 
19 Expressivitet – ”et indre innhold som søker et uttrykk” Ibid., s. 51 
20 Ibid., s. 57f 
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Figur 2. Fostås - Hinder för utveckling av musikalisk expressivitet21 

 

Om underordnade mål, alltså mål som inte har att göra med musikalisk expressivitet, övers-

kuggar överordnade mål kan det bli svårt för både lärare och elev att märka när det överord-

nade målet nåtts. Vidare kan det bli svårt för eleven att få reda på vad som är det överordnade 

målet då de underordnade får stort fokus. Är läraren otydlig med vad undervisningen ska nå 

fram till kan eleven uppleva att ett underordnat mål är ett överordnat mål och missar således 

det verkliga målet.  

 

Dock är det av vikt att ha delmål, alltså mål som är vägen till att nå musikalisk expressivitet, 

till ett större mål. Läraren saknar en medveten strukturerad väg att nå till ett överordnat mål 

om delmålen fattas. Det kan resultera i otydlighet i undervisningen inför eleven. Delmålen ger 

kunskapen en struktur i lärandeprocessen. Genom att uppnå delmål blir det också tydligt att 

lärandeprocessen rör sig mot det överordnade målet och gör att lärare och elev vet när de har 

nått det verkliga målet. Saknar kunskapen en struktur i lärandeprocessen mot målet blir det 

problematiskt att veta när målet är nått. Det musikaliska hantverket för att spela instrument är 

traditionellt uppdelat i delmål; satslära, fingerövningar och musikteori för att nämna några. 

Musikalisk expressivitet är traditionellt sett inte uppdelat på ett sådant sätt. Risken blir att det 

musikaliska hantverket hos eleven är på en högre nivå än det musikaliska uttrycket22. Fostås 

                                                 
21 Ibid. Min översättning till svenska 
22 Ibid., s. 57 

Underordnade mål 
överskuggar överordnade 

mål                                  
t.ex.eleven behöver ha god 
teknik innan hen kan spela 

expressivt, eleven måste kunna 
läsa noter först

Delmål till det 
överordnade målet 

saknas                             
Hantverket delas upp i bl.a. 
musikteori, gehörsövningar, 

m.m., men hur delas musikalisk 
expressivitet i delmål?

Otydlig och 'platt' musik                     

Läraren väljer övningar och 
låtar som inte innehåller 

möjlighet till expressivt spel

Nedvärderande av 
elevens förmåga      

Läraren tror inte att eleven har 
förmåga till musikalisk 

expressivitet, och ger således 
inte möjlighet för eleven att 

uttrycka det. Självuppfyllande 
profetia?

Genans                                                                 

Eleven känner oro inför att 
spela tillgjort eller upplevas 
oäkta. Det är tryggare för 
eleven att hålla sig inom 

ramen; Jag spelar rätt enligt 
noterna.

Negativ feedback        

Om läraren lägger för stor vikt 
vid vad som går fel på 

lektionen så kan det hämma 
musikalisk expressivitet. Eleven 
kommer istället fokusera på att 

spela rätt.
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ger följande förslag på delmål i expressivt spel: kontrast – likhet – variation, spänning och 

avspänning, emotion- och energilandskap, stämning och karaktär samt berättande enheter.23 

 

Val av musik är en viktig del i instrumentalundervisningen24, då den kan vara både inspire-

rande och hämmande. Eleven kommer att ha enklare att uttrycka sig expressivt om hen ska 

spela musik som har en tydlig inbjudan till expressivt spel. Det innebär att läraren aktivt bör 

välja låtar till undervisningen som ger stora möjligheter till expressivt spel och välja bort de 

låtar som har bristande musikaliskt innehåll. Goda låtval bidrar till att även elever med be-

gränsade kunskaper i musikaliska uttryck har möjlighet att spela musik expressivt. Att ned-

värdera elevens förmåga att uttrycka musikalisk expressivitet kan vara en självuppfyllande 

profetia enligt Fostås25. Det finns risk att läraren på förhand bedömer en elev innan läraren har 

givit eleven ett tryggt forum att våga uttrycka sig i. Eleven kommer inte ha förmåga att ut-

trycka sig om hen inte får utrymme av läraren att uttrycka sig, vilket från lärarens sida kan 

tolkas som att eleven inte klarar att spela med musikalisk expressivitet. Det blir en cirkel som 

med svårighet kan brytas om läraren har ovan nämnda inställning. Negativ feedback kan ge 

hämmande konsekvenser för elevens musikaliska expressivitet. Om fokus i undervisningen 

ligger på att spela rätt kommer eleven ha det som fokus var gång hen spelar. Lösningen enligt 

Fostås är att lägga energi på att eleven spelar rätt innan hen har spelat något fel. Det generar 

större utrymme för att lägga fokus på musikaliskt uttryck. 

 

Ovanstående texter är relevanta för studien eftersom en av forskningsfrågorna är att ta reda på 

vad instrumentallärare har för syn på vad musikaliska uttryck är.  

 

2.2 Olika aspekter på musikaliskt lärande och undervisning 

I följande avsnitt presenter olika aspekter på musikaliskt lärande och undervisning i olika sta-

dier. 

 

                                                 
23 Ibid., s. 59-63, min översättning till svenska 
24 Ibid., s. 58 
25 Ibid. 
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2.2.1 Barns lärande i undervisning 

Pramling och Pramling26 har gjort en tvärdisciplinär forskningsstudie där de ”studerade barns 

lärande i förskolan och grundskolans första år inom tre olika domäner, musik, poesi och 

dans.”27 De menar att yngre barns lärande inte kan separeras från vad de gör för att lära sig, 

det vill säga de kan exempelvis inte lära sig en aktivitet eller handling utan att utöva det 

själva. Det innebär att läraren behöver använda sig av en kombination av agerande och kom-

municerande för att barnen ska lära sig; agerande för att barnen behöver utöva det de ska lära 

sig och kommunikation för att ge metoder för inlärning. Ju mer läraren kommunicerar kring 

lärandet, desto mer uppstyrt blir det vad barnet kommer att lära sig. Riklig kommunikation 

ger alltså ett styrt lärande. En balans mellan kommunikation och öppenhet för vilken väg bar-

net själv väljer att gå i sitt lärande ger barnet möjlighet till en egen och mer självständig lä-

randeprocess. Läraren skall visa möjligheter och därefter låta barnet upptäcka lärandeproces-

sen allteftersom istället för att tillrättalägga den genom alltför riklig kommunikation. De me-

nar att ”det är just detta som är nyckeln, att rikta barns medvetenhet mot något och att tillåta 

barnet skapa sin egen kunskap.”28
  

 

I barnets lärande är det också viktigt att ha metasamtal enligt Pramling och Pramling29. Det 

innebär att lärare och barn pratar om vad och hur något ska utföras. De menar att det är av 

vikt att komma ihåg att barn och lärare har olika perspektiv på vad lärandet innehåller. Ambit-

ionen hos lärare bör inte vara att ersätta barns egen förståelse och kunskap med sin egen, det 

vill säga att endast lära barn utifrån sitt eget lärarperspektiv. Läraren bör istället addera sin 

egen kunskap och förståelse till den kunskap som barn besitter genom tidigare erfarenheter. I 

metasamtalen bör lärarens och barnets perspektiv växelverka för att barnet ska få tillgång till 

båda perspektiven. Detta ger eleven medvetenhet ”om både ett innehåll och hur de själva för-

står och förändrar sin förståelse av detta”30.  

 

                                                 
26 Pramling Samuelsson, I., & Pramling, N. En tvärdisciplinär studie av utvecklingen av barns kunnande 

inom estetiska domäner. I Frisk, Henningsson, Lindgren & Öberg (red.) Musik och kunskapsbildning – En 

festskrift till Bengt Olsson, 151-156. Göteborg: Konstnärliga Fakulteten, Göteborgs Universitet, 2011 
27 Ibid., s. 151 
28 Ibid., s. 153 
29 Ibid. 
30 Ibid., s. 153 
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2.2.2 Lärande i instrumentalundervisningen 

Rostvall och West31 menar i sin forskning utifrån observationer gjorda på instrumentallekt-

ioner, att instrumentalundervisningen har reducerat musikutövandet till kunnandet av notläs-

ning och instrumentteknik. På lektionstiden är det audiella32 förebildandet av musiken brist-

fälligt. Istället hänvisas eleven till att utvinna musiken ur noter. De menar också att det är van-

ligt förekommande i instrumentalundervisning att vissa elever anses vara musikaliska och 

därför har förmåga att uttrycka sig musikaliskt när de spelar medan de flesta inte har det. Där-

för fokuserar vare sig läromedel eller lärarna på uttryck ”förrän eleven har visat sin begåvning 

genom att lära sig läsa noter och hantera instrumentet tillräckligt bra”33. De skriver också att: 

 

[g]enom att inte tala om uppförandeaspekter i undervisningssituationen, blir musika-

liskt/estetiskt uttryck något som förbehålls elever som kan få kompletterande erfaren-

heter utanför undervisningssituationen. Att uttrycka sig med musik får man göra på an-

nat håll, kanske i rockbandet, eller tillsammans med sina föräldrar.34 

 

Vidare menar Rostvall och West35 att med den västerländska konstmusiken som grund i in-

strumentalundervisningen ligger fokus på att reproducera en redan färdig komposition istället 

för att finna ett eget personligt uttryck i musiken, vilket är en grundläggande komponent i 

andra musikstilar, till exempel jazz och folkmusik. Den färdiga kompositionen finns i notbil-

den och därför har lärare den som utgångspunkt. Kempe och West36 har, utifrån sina analyser 

av musikundervisning i ett designorienterat, multimodalt perspektiv, synliggjort att lärare är 

inriktade på att elever ska lära sig läsa en notbild korrekt, vilket sker på bekostnad av musiken 

i sig samt den livliga musik elever hör inom sig. Kempe och West skriver att ”[d]en troligaste 

orsaken till att musiklärare utformar lärandesituationer på detta sätt är att de tänker sig att mu-

siken finns i notbilden och att det är därför denna hamnar i centrum.”37 Vidare menar Kempe 

och West38 att musiklärare har haft många år på sig att utveckla förmågan att läsa noter och 

samtidigt hitta musiken i notbilden medan de spelar. Elever har ännu inte utvecklat det. När 

eleven spelar efter noter kan det istället bli en rad av toner utan gemensam puls eller gemen-

                                                 
31 Rostvall, A.-L., & West, T. Interaktion och kunskapsutveckling : en studie av frivillig musikundervisning. 

(avhandling) Stockholm: KMH Förlaget, 2001 
32 Audiell – det ljudande [min anm.] 
33 Rostvall, A.-L., & West, T. Interaktion och kunskapsutveckling : en studie av frivillig musikundervisning, s. 

282f 
34 Ibid., s. 284 
35 Ibid., s. 285  
36 Kempe, A., & West, T. Design för lärande i musik. Stockholm: Norstedts Förlagsgrupp AB, 2010 
37 Ibid., s. 158 
38 Ibid. 
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samt sammanhang, vilket inte räknas som musik. Eftersom en musiklektion är kort i tid hinner 

momentet musikalitet aldrig nås fram till, då fokus vanligen ligger på teknik och notläsning. 

Det innebär att eleven själv inte hinner få tillgång till musiken och blir på grund av detta bero-

ende av sin lärare och lärarens musikaliska kunskap för att kunna uttrycka musiken. Eleven 

imiterar lärarens sätt att musicera eftersom tiden inte räcker till att finna det egna musikaliska 

uttrycket. 

 

Bouij39 skriver i sin artikel, utifrån ett sociokulturellt och biologiskt perspektiv på musik, mu-

sikundervisning och musik som identitetsskapande, att olika musikgenrer har olika tillväga-

gångssätt att tillägna sig musikstilens uttryck på. I den västerländska klassiska musiken är 

korrekt återgivning av kompositörens notbild uppförandepraxis. Elever ska spela efter upp-

satta normer och regler. Utöver de olika sätten att tillägna sig musikstilens uppförandepraxis 

så finns det även konventioner kring vad som ska lyssnas efter i musiken. Det kan vara hur 

pauser används, agogik eller frasering. Detta lyssnande förmedlas via musiken eller verbalt. 

Trots att den västerländska klassiska musiken är notbaserad finns förmedlingen av dessa små 

finesser bara verbalt eller audiellt. Det står inte i noterna, utan eleven måste tillägna det sig 

genom att ta del av muntlig kunskap, exempelvis lyssna på andra som spelat stycket eller få 

kunskap från läraren hur notbilden ska läsas. Eftersom en nybörjare på instrumentet behöver 

fokusera på teknik för att överhuvudtaget kunna uttrycka sig genom instrumentet så gäller det 

för läraren att balansera det med små uttrycksmöjligheter, exempelvis att eleven spelar en 

enda ton som harmoniseras och på så vis får olika kvaliteter. Då uppstår det musik av bara en 

ton.40 

 

2.2.3 Musikaliskt lärande i sociala sammanhang 

Bouij41 skriver i sin artikel att musiken är identitetsskapande. Genom att vara en grupp som 

utövar samma musik och kanske samma instrument skapar gruppen ”ett symbolsystem som 

gruppen använder sig av för att kommunicera med omvärlden”42. Vidare menar han att 

 

[m]usiken kan […] ge modeller för hur man uttrycker känslor eller frigör sig. Hur man 

väljer mellan dessa alternativ av musik och attityder hänger samman med hur man upp-

                                                 
39 Bouij, C. Musik, sociokulturella betingelser och musikundervisning. Svensk tidskrift för 

musikforskning 1989, (1989), 42-76. 
40 Ibid., s. 67 
41 Ibid., s. 54 
42 Ibid. 
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fattar sin sociala verklighet, vilka kamrater man har, vilken framtid man ser för sig 

m.m.43 

 

Genom intresset för specifik musik och musikens identitetsskapande så hamnar människan i 

olika sociala sammanhang. Det är elevens intresse och engagemang för musiken som läraren 

skall använda för att eleven ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap. För att kunna förmedla 

musikaliska uttryck bör utövaren vara väl bekant med den valda musiken och själv få en upp-

levelse av densamma. Elevens musikupplevelse bör därför vara central i instrumentalunder-

visningen. Det innebär att läraren tillsammans med eleven ska tolka och värdera det audiella 

för att föra musiken och upplevelsen vidare. Bouij menar att detta synsätt innebär att musiken 

inte är ett traditionellt objekt som ska reproduceras, utan en nyskapande upplevelse för den 

utövande samt ”olika individers innebörder och upplevelser av dessa objekt.”44 

 

2.2.4 Studenters lärande i undervisning 

Holgersson45 har i sin kulturpsykologiska avhandling om musikerstudenters förhållningssätt i 

enskild undervisning samtalat med och observerat hur instrumentalstudenter på avancerad 

nivå internaliserar musikalisk kunskap i enskild undervisning. Han menar att studenter har tre 

ingångar till sin internalisering: reflekterande navigering, anpassning och indifferens. Reflek-

terande navigering46 innebär att studenten på egen hand eller tillsammans med läraren hittar 

nya vägar att utvecklas och läraren respekterar studentens egna förslag och tillvägagångssätt. 

Dialog är det redskap lärare och student använder sig av i denna form för internalisering. Vi-

dare tar studenten ansvar för sitt lärande genom att komma med önskemål om vad hen vill 

utveckla och lära sig. Läraren ger utrymme för de egna önskemålen och tillsammans skapar 

de utrymme för studentens internalisering. Det innebär att läraren inte alltid har den kunskap 

som behövs då studenten till stor del utformar innehållet på lektionerna, men gemensamt kan 

de utforska nya områden. Anpassning innebär att studenten anpassar sitt spelsätt efter lärarens 

råd och bedömningar av framförandet. När detta förhållningssätt används är det lärarens kun-

skap som är i fokus för vad studenten ska lära sig. På detta sätt har studenten möjlighet att få 

tillgång till musikalisk kunskap som hen kanske inte skulle ha fått om reflekterande navige-

                                                 
43 Ibid. 
44 Ibid., s. 68 
45 Holgersson, P.-H. Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning - en kulturpsykologisk studie av 

musikerstudenters förhållningssätt i enskild instrumentalundervisning. (doktorsavhandling) Stockholm: KHM 

Förlaget, 2011 
46 Ibid. 
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ring var dominerande under lektionerna. Det kan också innebära att studenten missar andra 

förmågor som läraren väljer bort eller inte har förmåga att överföra. Indifferens innebär att 

studenten väljer bort de fokusområden, vilka läraren ger som råd att öva på. Exempelvis kan 

hen förkasta råden eller fokusera på annan kunskapsinlärning än den som läraren vill fokusera 

på. Detta förhållningssätt samverkar i hög grad med de två ovannämnda förhållningssätten, 

men kan också verka ensam i vissa situationer. Studenten kan exempelvis vara upptagen med 

att lära sig något på lektionen som läraren inte tänker är en del av lärandet för tillfället. Det 

kan även handla om att skapa nya uttryck som tidigare i utvecklingen och undervisningen inte 

har varit ett alternativ. Det finns både negativa och positiva aspekter av förhållningssättet in-

differens. Det kan innebära att studenten förlorar kunskap som erbjuds genom detta förhåll-

ningssätt men det kan vara positivt genom att det kan vara nydanande och nyskapande. 

 

Aspekter på musikaliskt lärande och undervisning är relevant för arbetet eftersom syftet är att 

se hur internaliseringen, alltså lärandet, av musikaliska uttryck hanteras i instrumentalunder-

visningen. 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkterna för studien, teori om fantasi och kreativitet 

samt sociokulturellt perspektiv. 

 

2.3.1 Om kreativitet och skapande 

Musikaliska uttryck handlar om att skapa uttryck i musiken, vilket gör teori om kreativitet och 

skapande relevant för arbetet. Vygotskij47 menar att människans hjärna hjälper oss att utveck-

las genom två skilda funktioner som samverkar. Den ena funktionen är att människan repro-

ducerar tidigare erfarenheter. Funktionen ger människan stabilitet och gör att hon kan återupp-

repa handlingar som behövs för att hon ska klara sig i samhället och livet, exempelvis hur hon 

ska hälsa på en person hon möter. Hon gör saker enligt ett inlärt mönster som gagnar henne i 

livet. Den andra funktionen är att hon kan lära sig nya saker därför att hjärnan enligt 

Vygotskij har en kombinatorisk funktion, vilken också kallas kreativ funktion. Det innebär att 

människan kan föreställa sig situationer och handlingar som hon ännu inte har varit med om. 

                                                 
47 Vygotskij, L. S. Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos, 1995 
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Funktionen gör människan flexibel vilket bidrar till att hon klarar av att hantera förändringar i 

livet. När dessa två funktioner samverkar kan människan bevara och återanvända tidigare er-

farenheter, hon blir stabil. Samtidigt är hon tillräckligt flexibel för att förändras i nya situat-

ioner och lära sig av dem. Hjärnans kombinatoriska förmåga som presenterats ovan är grun-

den till människans fantasi och kreativitet. Vygotskij menar att fantasin är ”grunden för varje 

kreativ aktivitet inom alla kulturens områden [vilket] möjliggör det konstnärliga, vetenskap-

liga och tekniska skapandet.”48 Barns lekar är kreativa aktiviteter. I leken sammanfogar barn 

olika erfarenheter de varit med om genom sin kombinatoriska förmåga. De kan dock inte ex-

akt imitera det de sett omgivningen göra, vilket innebär att deras kreativitet formar och bear-

betar det upplevda till nytt skapande. Nedanstående figur är min egen sammanfattning på 

Vygotskijs49 samband mellan verklighet och fantasi. Den korta beskrivande texten är min 

egen sammanfattning av hans betydligt längre förklaringar. 

 

 

Figur 2 Vygotskijs fyra samband mellan fantasins aktivitet och verkligheten50 

 

Det första sambandet är att fantasin inte kan finnas utan tidigare erfarenheter enligt 

Vygotskij51. Ett större antal erfarenheter ger således större förmåga till fantasi. När en männi-

ska inser eller kommer på något nytt sker det ofta efter att hon länge har samlat erfarenhet och 

bearbetat erfarenheten och informationen. Detta ger en viktig aspekt inom pedagogiken, näm-

ligen att omgivningen bör hjälpa till att ”vidga barnets erfarenheter”52 för att barnet ska ha ett 

gott förråd av erfarenheter och därmed kunna använda sin kreativitet maximalt. 

 

                                                 
48 Ibid., s. 14 
49 Ibid., s. 17-29 
50 Ibid. 
51 Ibid., s. 17 
52 Ibid., s. 20 

Alla skapelsens fantasier är alltid uppbyggda av 
element hämtade ur verkligheten och ur 

människans tidigare erfarenheter.

Den färdiga fantasiprodukten motsvarar en 
komplex företeelse i verkligheten.

Emotionen påverkar fantasins kombinationsprodukt 
och fantasins kombinationsprodukt påverkar 

emotionen.

Element ur verkligheten bearbetas komplext till en 
fantasiprodukt som genererar något helt nytt i 

verkligheten

Samband mellan fantasins 
aktivitet och verkligheten
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Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större 

mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och pro-

duktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar.53 

 

Det andra sambandet är att människan kan lägga till sekundära upplevelser till sitt förråd av 

erfarenheter. Tidigare erfarenheter behöver inte vara självupplevda utan det kan vara på annat 

sätt inhämtad information exempelvis genom bilder eller andras berättelser.54 Genom att 

tillägna sig exempelvis hur en barockmusiker spelar och vad en musikhistoriker berättar om 

samma epok är det möjligt att skapa sig en bild av hur det lät om barockmusiken under den 

period då det var populärt. Det är inget självupplevt men med hjälp av andra som känner till 

den komplexa verkligheten kan människan få en färdig fantasiprodukt om densamma. I dessa 

fall är fantasin styrd av andra människor och deras erfarenheter. Det tredje sambandet är att 

ett emotionellt tillstånd kan göra att människan i fantasin sammankopplar associationer som 

tidigare inte upplevts som likartade eller gemensamma.55 Associationerna kan i det emotion-

ella tillståndet tolkas som representativa för det tillstånd människan befinner sig i för tillfället. 

Om människan exempelvis befinner sig i sorg associerar hon bilder som passar känslostäm-

ningen sorg. Vygotskij menar att denna associationsform förekommer ofta i själstillstånd där 

fantasin är absolut fri och får flöda utan hinder. Associationer ger alltså möjlighet till oändligt 

många kombinationer eftersom det affektiva i en och samma bild kan tolkas olika beroende på 

människans nuvarande emotionella tillstånd. Det motsatta förhållandet kan också ske; fantasin 

påverkar det emotionella livet hos människan56. Kreativt skapande påverkar våra känslor. Till 

exempel kan en film, teaterpjäs eller läsning framkalla emotionella reaktioner hos en männi-

ska trots att hon vet att det hon upplever inte är verklighet. Emotionell påverkan på detta sätt 

sker endast om det upplevda tas på allvar. Vygotskij kopplar detta till musiken: 

 

Ofta framkallar en enkel kombination av yttre intryck, som till exempel ett musiks-

tycke, en hel komplicerad värld av upplevelser och känslor hos människan. Denna 

breddning och fördjupning av känslan och dess konstnärliga omvandling utgör också 

den psykologiska grunden för musiken som konstart.57 

 

                                                 
53 Ibid. 
54 Ibid., s. 21 
55 Ibid., s. 22 
56 Ibid., s. 24 
57 Ibid., s. 25 
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Det fjärde sambandet är att emotionell och intellektuell påverkan på fantasin kan generera nya 

idéer och produkter enligt Vygotskij.58 Detta yttrar sig på olika sätt i verkligheten. Genom 

tidigare erfarenheter som genomgående bearbetats kan nya fantasiprodukter frambringas. Det 

skapar nya saker i verkligheten. Återigen gör Vygotskij en koppling till konstnärliga ämnen 

och deras nödvändighet för människan. Författare vittnar exempelvis om huvudkaraktären i 

den egna senaste boken - eller kompositören om sin senaste symfoni - hur verket började leva 

sitt egna liv och konstnären i sammanhanget blev förvånad över utgången av detsamma. Det 

är inte alltid den yttre verkligheten (det omedelbart synliga, hörbara, exempelvis de bokstav-

liga händelserna i sagan) som är den äkta verkligheten utan den kan många gånger vara fanta-

siprodukten eller metaforen. Den inre verkligheten är i dessa fall den äkta verkligheten, det 

vill säga de tankar, begrepp och känslor (det egentliga budskapet) som uppkommer genom 

konstens inre karaktär istället för den yttre karaktären. Konsten kan belysa och förklara avan-

cerade verklighetsförhållanden genom emotionella verktyg. Vygotskij menar att ”[o]m sådana 

verk brukar man säga att de är starka inte till sitt yttre utan till sin inre sanning.”59   

 

Vygotskij60 menar att barns fantasiprodukter håller lägre kvalitet och de kan inte skapa lika 

stort antal fantasiprodukter som en vuxen. Fantasin hos barn är mer begränsad än hos vuxna 

enligt Vygotskij61 eftersom de inte har samma mängd erfarenheter. Däremot tror barn  

 

mer på produkterna av sin fantasi och kontrollerar dem mindre, och därför finns det na-

turligtvis mer av fantasi i den alldagliga, vulgära betydelsen av detta ord, d v s av så-

dant som är overkligt och påhittat, hos barnet än hos den vuxne.62 

 

Det enda barn besitter i lika hög grad som en vuxen är att barns fantasielement är lika mycket 

tagna ur den verkliga världen som den vuxnes element.63 Vygotskij menar att vuxnas fantasi 

anpassar sig förnuftigt till verkligheten och blir inte lika målande och långt bort från verklig-

heten som barns fantasi. Vuxnas fantasi blir en blandning mellan fantasi och verkliga möjlig-

heter. Vidare väljer de flesta vuxna att lita till förnuft istället för fantasi och genom detta blir 

den vuxnes förmåga till fantasi inte lika framträdande som hos barnet. Fantasins utveckling 

har en kritisk punkt i tonåren då kroppen och hjärnan är på väg att mogna till en vuxens bete-

                                                 
58 Ibid. 
59 Ibid., s. 28 
60 Ibid., s. 41 
61 Ibid., s. 40 
62 Ibid., s. 41 
63 Ibid. 
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ende. Fantasin förändras under denna period genom att barnets förmåga till icke rationell fan-

tasi överges till förmån för den vuxnes verklighetsbaserade fantasi. 

 

Ruud64 beskriver också begreppet kreativitet. Han redogör för Bachs processcirkel65 (Se Figur 

3) och vidareutvecklar den. Nedanstående figur är min egen sammanfattning på Bachs pro-

cessteori efter Ruuds beskrivning.  

 

Figur 3 Ruud – Bachs Processteori66 

 

Det expressiva draget innefattar ”spontanitet, vag associativ lek [och] en viss målmedveten-

het”67. Den mellersta nivån handlar om att kunna förvandla kunskapsstoff samt att skapa nya 

kopplingar och den sista handlar om att kunna formulera problemställningar i de lösningar 

som redan hittats på, samt skapa hypoteser om desamma. Det viktigaste är barnets kreativi-

tetsprocess. Ruud menar att fördelen med denna modell är att kreativiteten kan uppstå när som 

helst och kreativitetsprodukten blir i denna modell sekundär. 

 

2.3.2 Det sociokulturella perspektivet på lärande 

Eftersom instrumentalundervisning på musik- och kulturskola handlar om att lära sig utöva 

instrument med hjälp av andra människor påverkas också lärandet av den sociokulturella mil-

jön. Därför ligger det sociokulturella perspektivet till grund för denna studie. Ett sociokultu-

rellt perspektiv innebär att människan lär sig tillsammans med andra och det hon lär sig är 

kulturellt, socialt och historiskt betingat. Vygotskij68 menar att barnet lär sig genom sociala 

                                                 
64 Ruud, E. Musikkpedagogisk Teori. Oslo: Norsk Musikforlag A/S, 1979 
65 Bach, E., Om begreppet kreativitet, Köpenhamn: Gyldendal, 1970. Hänvisad i Ruud, Musikkpedagogisk Teori, 

1979, 54f 
66Bach, E., Om begreppet kreativitet, Köpenhamn: Gyldendal, 1970. Hänvisad i Ruud, Musikkpedagogisk Teori, 

1979, 55 
67 Ruud, Musikkpedagogisk Teori, s. 55 
68 Bråten, I. Om Vygotskijs liv och lära. I Vygotskij och pedagogiken. Bråten, I (red.)  3-28. Lund: 

expressivt 
drag

produktivt 
drag

problem-
lösande 
drag
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processer. Kunskap förmedlas från omgivningen och blir en del av barnets egen kunskap. 

Människan upptäcker och blir förtrogen med kulturella redskap och lär sig använda dem för 

att förstå omvärlden. Mediering är språkliga och materiella redskap, alltså verktyg, som män-

niskan använder i lärandet.69 Språkliga redskap innefattar det intellektuella, mentala och psy-

kologiska hos en människa. Människan analyserar och förstår sin omvärld genom att använda 

sig av medierande redskap. Språket är det effektivaste redskapet för att lära sig och för att 

förstå sin omvärld. Språket hjälper människan att strukturera upp och organisera kunskap. 

Med språk menar Vygotskij inte enbart det verbala utan han menar ”ett flexibelt teckensy-

stem”70 som gör att vi kan uttrycka oss och förstå världen runt omkring oss. Språk i 

Vygotskijs mening är alltså flera system (verbalt språk, musik, kroppsspråk, etcetera) som 

samverkar för att fördjupa förståelsen för omvärlden. 

 

I början av barnets utveckling är tanken och språket egocentriskt enligt Vygotskij71, vilket 

innebär att det språk och den tanke barnet behärskar är i hög grad opåverkat av omgivningen. 

Yngre barns språk och tänkande är minst påverkat av socialiseringen. Språket som omgiv-

ningen kan uppmärksamma hos barnet är ett inre (fullständigt opåverkat) språk som tidigt 

färgats av social imitation. Det egocentriska språket blir därför svårare att observera ju mer 

socialiserat barnet blir. Barnets språk och handlingar är till att börja med deras egocentriska 

språk delvis kombinerat med imitering av omgivningens beteende. När barnet förstått sam-

manhanget kan hen göra språket och handlingarna till sin egen kunskap och därmed har bar-

net blivit socialiserat. Barnets egocentriska språk är ”ett övergångsfenomen från interpsykiska 

funktioner till intrapsykiska, d.v.s. från former av social, kollektiv handling hos barnet till 

individuella funktioner.”72 Till att börja med tror barnet att ordet för ett föremål är direkt 

kopplat till föremålet. Ordet är i detta stadie en egenskap till föremålet73, det vill säga att det 

beskriver föremålet lika mycket som ett adjektiv. Allt eftersom barnet uppmärksammar ordet i 

varierade kombinationer hos omgivningen, inser hen att ordet kan associeras till andra före-

mål och skeenden. Då kommer insikten om att orden är redskap för att förmedla sig och orden 

förlorar den situationsbundna kopplingen till ett ting. Ordet får en generell betydelse istället 

för en specifik. Vygotskij skriver att ”[t]alandet kräver en övergång från det inre planet till det 

                                                                                                                                                         
Studentlitteratur, 2007 s. 16 
69 Säljö, R. Den lärande människan - teoretiska traditioner. I Lärande, Skola, Bildning - Grundbok för 

lärare. C. Liberg (red.), 2012. 185-197. Stockholm: Natur och Kultur, s. 187 
70 Ibid., s. 190 
71 Vygotskij, L. S. Tänkande och Språk. Göteborg: Daidalos, 2007 s. 421 
72 Ibid. 
73 Ibid., s. 412 
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yttre, men förståelsen föredrar en rörelse åt motsatt håll – från språkets yttre plan till dess 

inre.”74 Denna process kallas för intranalisering; språket har flyttat sig från ett yttre plan till 

ett inre plan. Genom erfarenhet lär sig barnet använda språket som ett verktyg för sina tankar 

och orden blir redskap för förmedling och förståelse av omgivningens språk. Internalisering 

är den process som sker efter intranaliseringen. Internalisering är när omgivningens språk inte 

längre behöver vara explicit. Barnet kan i denna del av processen höra det intranaliserade 

språket inom sig och styra sina handlingar efter språket i sina tankar istället för omgivningens 

explicita språk. Internalisering innebär alltså att förståelsen för språket är förankrat hos barnet 

och har blivit till egen kunskap. Beteendet är nära sammankopplat med tanken och språket 

och det är genom internalisering som barnet kan styra över sitt beteende.  

 

Säljö75 använder begreppet appropriering istället för internalisering och har vidareutvecklat 

begreppets betydelse. Appropriering finns av två slag – vardaglig och vetenskaplig.76 Den 

vardagliga lär människan sig i sin vardag, exempelvis språk som gör att hon klarar det vardag-

liga livet. Det vetenskapliga är mer ämnesspecifikt, exempelvis begrepp inom musik, biologi 

eller ekonomi. Dessa är svåra för en människa att upptäcka och lära på egen hand. Det krävs 

att någon i omgivningen synliggör begreppen. Enligt Säljö menade Vygotskij att skolan var 

en lämplig social miljö för att appropriera vetenskapliga begrepp eftersom det där ”finns möj-

ligheter att låta barn möta och appropriera det slags kunskaper som låter dem förstå världen 

utanför den egna erfarenheten.”77 När en människa har internaliserat eller approprierat kun-

skap inom ett visst område kommer hon ha lättare att lära sig och behärska närbesläktad kun-

skap. Exempelvis om hon har lärt sig hur taktarten fyrfjärdedelstakt noteras och förstått prin-

cipen för den så kommer hon snart förstå hur en trefjärdedelstakt ska noteras i noterna. Det 

som ligger närmast till hands att lära sig efter internaliseringen finns i närmaste proximala 

utvecklingszonen.78 I den här zonen är människan mycket mottaglig för att lära sig hur hon 

ska använda nya kulturella redskap i närliggande kunskapsområden. Det är genom internali-

seringen som medvetandet formas och utvecklas och detta fortsätter genom hela livet. Utan 

tänkande och språk är det svårt att ha ett medvetande. Medvetandet existerar inte på egen 

hand, menar Vygotskij, utan det uppstår genom internaliseringen.79 Genom att ha ett språk 

utvecklas tänkandet och därmed medvetandet. Eftersom medvetandet utvecklas beroende på 

                                                 
74 Ibid., s. 414 
75 Säljö, Den lärande människan - teoretiska traditioner, s. 192 
76 Ibid. 
77 Ibid., s. 193 
78 Ibid. 
79 Bråten, Om Vygotskijs liv och lära, s. 16 
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vilken miljö människan befinner sig i så kommer också erfarenheterna och verktygen vara 

beroende av miljön, kulturen och traditionen. ”Vi ser och förstår på de sätt våra kulturella 

erfarenheter inbjuder oss att se”, skriver Säljö.80 Utifrån detta innebär det att i början av ap-

proprieringen krävs att läraren ger mycket stöd då den som ska lära sig har liten förståelse för 

redskapen och det som ska läras. Ju mer den lärande kan behärska området på egen hand, 

desto mindre stöttning krävs av läraren.81 

 

  

                                                 
80 Säljö, Den lärande människan - teoretiska traditioner, s. 188 
81 Ibid., s. 194 
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3 Metodologi och metod 

I detta avsnitt redogörs för den metod som använts, hur urvalet av respondenter har skett samt 

studiens tillförlitlighet och giltighet. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Denna studie har kvalitativa semistrukturerade intervjuer82 som utgångspunkt och ”[s]yftet är 

att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv”83, skriver 

Kvale och Brinkmann. En semistrukturerad intervju innebär att den som intervjuar har ett 

antal teman att undersöka men samtalet flödar primärt utifrån vad respondenten väljer att ta 

upp i temana. Målet är att intervjuaren ska ta del av och förstå respondentens perspektiv. De 

öppna temana främjar respondenten att lägga in sina egna åsikter och metoder i ämnena. Uti-

från intervjun eftersöks centrala teman som beskrivs nyanserat i intervjuerna. ”Intervjun söker 

kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa, den har inte kvantifiering som mål”84, skriver 

Kvale och Brinkmann. Kvalitativ intervju är lämplig när en fördjupning i ett ämne eftersöks. 

En annan fördel med metoden är att de respondenter som intervjuas får tillfälle att fundera 

över hur deras tankar om ämnet som ska undersökas i studien. En nackdel med att använda 

intervjun är att det kan vara svårt för respondenten att under intervjun få syn på ämnet för 

studien, om det inte är ett sedan tidigare medvetet valt fokus hos respondenten. Den mångty-

dighet som då kan uppstå kan ”spegla motsägelserna i den värld hon lever i”.85 En annan för-

del med semistrukturerad intervju är att teman finns förberedda om intervjuaren behöver byta 

ingång till ämnet men det finns också utrymme för att fullfölja riktningar som kommer från 

respondenten.86 

 

3.2 Metod och design av studien 

Nedan presenteras val av hur studien har gått till genom val av metod, urval, datainsamling, 

bearbetning och analys. Vidare presenteras även etiska gjorda överväganden samt studiens 

giltighet och tillförlitlighet. 

 

                                                 
82 Kvale, S., & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2009 
83 Ibid., s. 39 
84 Ibid., s. 43 
85 Ibid., s. 44 
86 Kvale, S., & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun 
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3.2.1 Val av metod 

Jag har använt mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer87 av den anledningen att syftet 

med arbetet är att få en fördjupad förståelse för hur instrumentallärare kring elevers internali-

sering samt hur de gör för att skapa möjlighet till internalisering.  

 

3.2.2 Urval 

Respondenterna har en formell och reell musikpedagogisk utbildning i klassisk musik, det vill 

säga både en musikpedagogisk utbildning vid en musikhögskola samt arbetslivserfarenhet 

inom yrket. De har anställning inom musik- och kulturskolor och har erfarenhet av att under-

visa instrumentalelever i grundskole- och gymnasieålder. Begränsningen till instrumentallä-

rare på musik- och kulturskolor beror på att min utbildning är utformad framförallt för arbete 

inom musik- och kulturskolor. Studien ger därför mig och andra som har eller kommer att ha 

det som arbetsplats bättre inblick i instrumentallärares tankesätt. Det är på musik- och kultur-

skolor som majoriteten av de barn som börjar spela ett instrument finns88. Dessutom fortsätter 

instrumentalelever ofta inom musik- och kulturskolan fram till gymnasiets slut istället för att 

hitta andra former för att lära sig sitt instrument, vilket gör att instrumentallärare på musik- 

och kulturskolor har elever i ett brett nivå- och åldersspektra. Jag har valt respondenter som 

arbetar på olika skolor för att få ett så brett perspektiv som möjligt i studien. Urvalet är be-

gränsat till instrumentallärare som har klassisk musik som huvudgenre för att urvalet av re-

spondenter blir för stort om alla genrer ska tas i beaktande. Studeras respondenter ur samma 

genre blir synen på internalisering av musikaliska uttryck förhoppningsvis tydligare då de har 

samma genre som utgångspunkt i sin undervisning. De tillfrågade respondenterna finns i mitt 

kontaktnät, men endast som ytligt bekanta. Det innebär att jag inte känner dem tillräckligt väl 

för att ha kunnat tala om läraryrket och jag har personligen därmed inte färgat deras uppfatt-

ningar på något vis. Respondenterna arbetar i västra delarna av Sverige, en är kvinna och tre 

är män. De har alla olika huvudinstrument inom det klassiska området, men undervisar även 

på andra instrument. Detta val är gjort för att kunna hitta teman som är övergripande och inte 

instrumentspecifika. De blev förfrågade om deltagande i studien i personliga möten eller via 

telefon. 

 

                                                 
87 Ibid. 
88 ”[E]ndast 7 kommuner saknar musik/kulturskola (MoK), alltså en frivillig verksamhet som är kommunalt ägd 

eller kommunalt finansierad.” SMoK, Årlig statistik om musik- och kulturskolor 2012. http://www.smok.se/om-

smok/statistik (Hämtad 2013-11-15) 
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Presentation av respondenterna 

Alla informanter har fingerade namn.  

Pernilla (född på 1970-talet) har arbetat drygt ett decennium som instrumentallärare. Hennes 

huvudinstrument är fiol, men hon undervisar även piano, blockflöjt och har några olika typer 

av ensembleformer; samt deltar i ett samarbete i musikundervisning med grundskolan. Hon 

har en fyraårig lärarutbildning med inriktning instrumental och ensemble och har elever som 

är från lågstadieålder upp till gymnasieålder. De flesta är nybörjare men det finns också några 

elever som spelar på en högre nivå.  

 

Lars (född på 1960-talet) har jobbat ungefär 25 år som instrumentallärare. Hans huvudinstru-

ment är tvärflöjt, men han undervisar även på blockflöjt, oboe samt i olika typer av ensemble-

former. Han deltar i samarbete i musikundervisning med grundskolan. Han har en musikpe-

dagogisk utbildning där det ingick att han skulle arbeta under tiden som han studerade. Lars 

har elever från mitten av lågstadieåldern till strax över gymnasieålder, de flesta befinner sig 

på nybörjarnivå men han har några elever som spelar på en högre nivå.  

 

Martin (född på 1970-talet) har jobbat ungefär 14 år som instrumentallärare. Huvudinstru-

mentet är klarinett, men han undervisar även saxofon, musikteori, leder skolans blåsorkestrar 

samt deltar i samarbete med grundskolan i musikundervisning. Han har en fyraårig lärarut-

bildning med inriktning instrumental och ensemble. Eleverna är i alla åldrar, barn såväl som 

vuxna. De vuxenelever han har är nybörjare precis som de yngsta, men han har några elever 

som spelar på en högre nivå.  

 

Bosse (född på 1960-talet) har jobbat drygt tre decennier som instrumentallärare. Hans huvud-

instrument är piano, men han undervisar även keyboard och dragspel. Han har även instru-

mentalelever som går estetisk gymnasieinriktning. I tjänsten ingår också klassundervisning i 

musik. Det förekommer för tillfället inga ensembler i tjänsten. Eleverna är i lågstadieålder till 

strax efter gymnasieåldern, de flesta är nybörjare men någon enstaka elev spelar på en högre 

nivå. 

 

3.2.3 Datainsamling 

Respondenterna valde plats för intervjutillfället. Tre valde sina arbetsplatser och en valde att 

intervjuas i min bostad. Respondenterna fick välja plats för intervjun för att ha möjlighet att 
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kunna välja en plats där de känner sig trygga och genom detta också känna sig tryggare att 

uttrycka sina tankar och åsikter. Intervjuerna varade mellan 55-60 minuter. Ett av samtalen 

fortsatte ungefär 15 minuter till efter att intervjun formellt avslutats och där tillfogades det 

ytterligare inspelat samtal som tilläts av respondenten att användas som datamaterial. Ett antal 

frågor hade förberetts men jag som intervjuare förhöll mig ganska fritt till dessa och priorite-

rade hellre att fortsätta på de teman som respondenterna redan talade om. Ett antal definitions-

frågor gällande begrepp relevanta för studien hade formulerats, dock endast för att finnas med 

i mitt medvetande under intervjun. Det var alltså inte tänkt att dessa frågor skulle ställas ex-

plicit, utan jag hade som mål att finna svar på dessa genom vad respondenterna valde att tala 

om. Intervjuerna spelades in på en inspelningsapparat (Zoom H2) samt i ett ljudprogram på 

min privata bärbara dator.  

 

3.2.4 Bearbetning och analys 

Intervjuerna blev efter inspelandet transkriberade på min privata bärbara dator. Alla respon-

denter har blivit erbjudna att ta del av sin transkriberade intervju för att ge kommentarer eller 

tillägg till det som framkom under intervjun. En respondent avböjde möjligheten att ta del av 

sin transkription och de andra tre tog del av den men kommenterade den inte. Jag tolkar det 

som att respondenterna fick fram sina åsikter under intervjuerna och är nöjda med det. Vid 

analyseringen och bearbetningen av intervjuerna upptäckte jag vid flertalet tillfällen att det 

fanns möjlighet att fråga vidare på teman som respondenten tog upp i intervjun. Hade jag in-

sett detta under intervjun hade jag eventuellt fått mer uttömmande svar. Det fanns också frå-

gor jag hade kunnat formulera på ett tydligare sätt för att respondenten skulle kunna förstå 

frågorna bättre.  

 

Medan intervjuerna transkriberades sökte jag, i relation till mina forskningsfrågor, variationer 

av aspekter hos den enskilde respondenten men samtidigt efter gemensamma och motsatta 

aspekter mellan respondenterna. Vid citat ur intervjuerna är ljud och ord som ”eehm”, ”lik-

som”, ”så” och ”mm” inte medtagna av den anledningen att de visar mer på respondenternas 

engagemang, vilja att tänka igenom sina svar samt vilja att använda ord som skapar flöde i 

talet medan de formulerar sig. Dessa ljud eller ord är irrelevanta för innehållet i studien och 

har därmed valts bort vid citering. I de citat där det förekommer klamrar med punkter emel-

lan, […], har en del av citatet valts bort till förmån för att få ett tydligare sammanhang för 

läsaren. Den kan innebära att jag har tagit bort ordupprepningar, eller stakande i meningsupp-
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byggnaden eller att jag som intervjuare har sagt exempelvis ”mm” för att visa på lyssnande 

och intresse. Anledningen till detta förfarande är att få ett resultatavsnitt som är lättare att läsa. 

Borttagandet av dessa delar ur transkriptionen har gjorts med all respekt gentemot responden-

terna och med största beaktande så att meningsinnehållet ändå framgår. 

 

3.2.5 Etiska överväganden 

Forskning bör göras utifrån god forskningssed. Vetenskapsrådets anvisningar89 har tagits hän-

syn till och nedan formuleras mina etiska överväganden utifrån riktlinjerna i boken Examens-

arbetet i lärarutbildningen90: Alla respondenter har tagit del av information innehållande ga-

ranti för deras anonymitet i studien samt deras rätt att när som helst avbryta deltagandet i stu-

dien. Jag har i examensarbetet varit noggrann med att inte ge upplysningar som kan röja deras 

identitet eller arbetsplats. De har även informerats om vad studiens syfte är, att intervjun är en 

del av detta examensarbete och att intervjumaterialet följaktligen inte heller kommer användas 

i något annat syfte.  

 

3.2.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Resultatet som framkommer i nästa kapitel är respondenternas syn på de frågor som har ställts 

i detta arbete. Eftersom undersökningen sker i en samtalande form kan informationen från 

respondenten påverkas av det sätt jag som intervjuare förberett intervjun. De förvalda teman 

som förberetts för intervjun kan ligga utanför det område som respondenten anser vara hu-

vudområde för forskningsfrågorna och vice versa. Av den anledningen passar den semistruk-

turerade intervjun syftet för denna studie eftersom det är möjligt att ändra samtalsinriktning 

efter respondentens val av svar på intervjuarens frågor. Med tillförlitlighet menas att respon-

denter inte har påverkats av mig som intervjuare.91 Denna studie är en kvalitativ studie. Re-

spondenten kan också bli påverkad i sina åsikter eller i sammankopplandet av information 

beroende på hur intervjuaren ställer frågor och ger respons på vad respondenten säger. Det 

skulle kunna anses att denna subjektivitet i samtalet gör undersökningen ovetenskaplig. Ge-

nom att jag var noga med att inte ge egna kommentarer på det de sade och försökte att inte 

heller ge mitt perspektiv när de frågade mig uttryckligen undvek jag att ge min syn på ämnet. 

Syftet med denna undersökning är dock att ta reda på lärares syn på internalisering. Lärares 

                                                 
89 Hermerén, G. Vetenskapsrådets Rapportserie 1:2011. Bromma: Vetenskapsrådet, 2011 
90 Johansson, B., & Svedner, P. Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget AB, 2010 s. 22 
91 Kvale & Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun, s.186 
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syn är ett subjektivt ämne och därför är intervjun en lämplig undersökningsmetod. Vidare kan 

ledande frågor användas för att respondenten återigen ska kunna svara på samma fråga och på 

så sätt stärka tillförlitligheten till de data som framkommer. Kvale och Brinkmann menar 

dock att ”[d]et avgörande är inte om intervjufrågorna ska vara ledande eller inte ledande, utan 

vart de leder, om de kommer att leda till ny, vederhäftig och värdefull kunskap.”92 De frågor 

som kan ha uppfattats som ledande har alltså varit ett sätt att återigen kunna bekräfta respon-

denternas syn. Med giltighet menas att studien genomförts med en kritisk syn på det egna 

arbetet, att data som framkommit och tolkningar av desamma har ifrågasatts93. Respondenter-

na hade ofta mer att säga efter intervjuns slut, men det är omöjligt att hinna tala om allt i äm-

net trots att forskningsfrågan är avgränsad. Giltigheten består i det som framkom under inter-

vjuerna i förhållande till syftet. Senare i arbetslivet, med mer erfarenhet och ändrade omstän-

digheter i arbetsmiljön, kan respondenternas syn på musikalisk internalisering förändras. Gil-

tigheten i detta arbete består i den sociala och kulturella kontext, i vilken respondenterna be-

finner sig under denna studies process. Det är utifrån dessa premisser som respondenterna har 

bildat sig en syn på internalisering. 
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna att redovisas. Resultatet är uppdelat i tre hu-

vudteman som beskriver a) respondenternas syn på vad musikaliska uttryck är, b) vilka men-

tala och kroppsliga redskap som påverkar internaliseringen av musikaliska uttryck, c) sociala 

redskap som påverkar internaliseringen av musikaliska uttryck, samt en sammanfattning av 

resultatet. 

 

4.1 Synen på musikaliska uttryck och musikalitet 

I detta avsnitt redovisas respondenternas syn på vad musikalitet och musikaliska uttryck är. 

 

4.1.1 Definitioner av begreppet musikaliska uttryck 

Ingen av respondenterna använde sig av termen musikalisk kunskap som ett begrepp. Mer 

förekommande var musikalitet, omusikalitet och uttryck. Pernilla ansåg att begreppen musika-

liska uttryck och musikalitet var synonymer, men använder själv begreppet musikalitet när 

hon pratar om förmåga att uttrycka sig i musiken. Martin och Lars har en annan syn på vad 

musikaliska uttryck innebär. De menar att musikaliska uttryck är en del av begreppet musika-

litet. Musikalitet innefattar flera olika aspekter av musikaliska uttryck. Att vara musikalisk 

kan exempelvis innebära förståelse för harmonik, förståelse för melodik, förmåga att spela 

virtuost eller att spela på gehör. För att definieras som musikalisk anser Lars att det räcker att 

kunna några av parametrarna: 

 

[M]an kanske inte kunde spela […] en låt, på gehör fast att man kunde spela […] en jättesvår 

flöjtkonsert, de är inte säkert. De finns ju många musiker som inte […] alltså som Göteborgs-

symfonikerna […] när dom blir satta i ett sammanhang där man plötsligt ska musicera en 

barnlåt, […] då är man plötsligt jätteobekväm och deltar inte liksom. Kommer liksom såhär 

[demonstrerar: tre stela handklappar och ett tveksamt ’Hej!’] Då vill man inte göra det. 

[…M]en det går ju inte säga att jamen du, den är inte musikalisk för sjutton. Dom är jättemu-

sikaliska dom som sitter i Göteborgssymfonikerna, men det finns ju olika delar av det.94 
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Bosse menar att de flesta är musikaliska. Han menar att det finns ett ”universellt formspråk”95 

i de absolut enklaste melodierna som de allra flesta elever har förmåga att spela och klarar 

eleven att spela dem så är hen musikalisk. Det finns ett fåtal elever som inte klarar detta och 

dessa är omusikaliska. Bosse exemplifierade detta genom en före detta elev som efter mycket 

lång tid och varierande metoder från lärarens sida klarade att spela Spanien. Eleven hade stora 

svårigheter med att utföra rytmerna i tempo och spela rätt tonhöjd. Eleven uppfattades som 

omusikalisk.  

 

Martin delar in musikaliska uttryck i abstrakt och konkret kunskap. Med konkret kunskap 

menar han sådan kunskap i musik som går att läsa sig till i litteratur om musik, såväl som i 

noter. Det är en exakt kunskap genom att musikkunniga är ense om hur dessa aspekter förhål-

ler sig till varandra. Exempelvis så har en fjärdedel alltid samma längd i förhållande till en 

halvnot. Martin menade att förutom konkret kunskap finns det även abstrakt kunskap och det 

är anvisningar på hur musiken ska utföras men där det inte framgår precist vare sig i litteratur 

eller i noter hur utförandet ska vara. Abstrakt kunskap är exempelvis ritardando, crescendo 

och avfrasering. Det är alltså uttryck som inte är exakta utan de måste bestämmas och utföras 

efter eget tycke och smak av den som spelar.  

 

Om eleven har spelat sedan årskurs tre och fortsatt spela ända till tonåren resulterar det i att 

det som eleven behärskar att utföra rent tekniskt i tonåren kan vara på en ganska avancerad 

nivå enligt Lars. Musik på en ganska avancerad nivå har ett mer komplext musikaliskt uttryck 

med exempelvis flera känslouttryck i samma låt och mer avancerad frasering. Önskvärt är att 

det råder balans mellan elevens kunskapsnivå av det instrumenttekniska och nivån av musika-

liska uttryck. Dilemmat är att utvecklingen av musikaliska uttryck inte parallellt följer ut-

vecklingen av det tekniska utan uttrycket halkar efter. När eleven har kommit till en tekniskt 

högre nivå har hen inte förmåga att uttrycka sig på samma nivå. Lars menar att elever ofta 

”kastas ut på djupt vatten”96 med en gång när de kommer till den nivån istället för att succes-

sivt tränas in i en mer avancerad nivå av uttryck. Ett musikaliskt uttryck kan vara sprunget ur 

eleven men det kan också vara ett utifrån konstruerat uttryck som eleven får ta del av och 

möjlighet att reproducera. En lärare kan exempelvis instruera eleven med vilket uttryck den 

ska spela och då gör eleven det. Även när eleven reproducerar uttryck givna från någon annan 

uppfattar Martin och Lars det som ett musikaliskt uttryck. 
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4.1.2 Rytm, puls och tempo som musikaliska uttryck 

Det uttryck som alla fyra respondenter framhävde som primärt för eleven att behärska var 

rytmen i förhållande till en given puls. Rytmen är grundläggande för att tonföljden ska upp-

fattas som musik i respondenternas öron. ”Det är bättre att spela fel toner men hålla rytmen, 

än att spela rätt toner och inte hålla rytmen, så då måste ju rytmen vara överordnad.”97 Ryt-

men ska förhålla sig till en puls. Att kunna spela musiken med rytmkänsla och i tempo ger 

den grund-stomme som behövs för att kunna utföra andra typer av musikaliska uttryck. Mar-

tin menar att puls och rytm är svårt att lära eleverna. Han upplever att eleverna har problem 

med att relatera det de hör till det som står i noterna. Saknar eleven rytmkänsla och förmåga 

att spela musiken i ett flöde uppfattas utförandet som hackigt och musiken går helt eller delvis 

förlorad. Det kan också vara rytmer i sig som gör att de får svårt att känna pulsen, exempelvis 

om det kommer fyra sextondelar efter fjärdedelar så blir det för svårt för eleverna att hålla 

flödet. Pulskänsla är svårt att lära dem, men genom att spela med eleverna så går det bättre. 

Martin börjar arbeta med puls och rytm från allra första början med eleverna och pratar om 

långa och korta toner för att få eleverna att förstå samband mellan exempelvis halvnot och 

helnot.  

 

4.2 Musikaliska redskap för internalisering av musikaliska uttryck 

Nedan presenteras musikaliska redskap för internalisering som respondenterna använder sig 

av i instrumentalundervisningen. 

 

4.2.1 Låtval som redskap 

Bosse menar att lärares låtval kan påverka elevernas möjlighet till att uttrycka sig i musiken. 

Vissa låtar innehåller mer musik än andra. Han försöker alltid att välja musik som ger eleven 

möjlighet att spela bra. Även låtar som är konstruerade för att träna något annat än musika-

liskt uttryck bör innehålla musikalisk kvalitet för att eleven ska kunna förena uttryck med 

andra aspekter av musikutövande. Bosse menar att ”[n]u finns de ju [… med skratt], finns 

otroligt mycket […] dåliga små övningslåtar. [… D]om kanske ger, ger andra saker [som] 

man tränar upp sig i att spela. Spela efter noter till exempel.” 98 Bosse menar också att låtar 
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som eleven kan spela utantill sätter sig ”i ryggmärgen”99, vilket innebär att många klarar att 

spela låtarna i vuxen ålder trots att de inte rört instrumentet på decennier. Det är låtar innehål-

lande mycket musik som blir kvar i minnet medan de låtar som krävde noter har glömts bort. 

Den internaliseringen, när musiken sitter kvar efter så lång tid, strävar Bosse efter. Martin 

menar att elevens mål som nybörjare är att lära sig låtar snarare än att eleven längtar efter att 

få spela med uttryck. Eleven kan bläddra före i läroboken och längta tills de kommer till en 

särskild låt. Det är låtvalet som motiverar nybörjareleven att lära sig spela instrumentet. In-

tresset för musikaliskt uttryck kan komma senare i livet.  

 

Martin anser också att låtval påverkar elevernas förmåga till att uttrycka sig. I orkestern upp-

lever han att eleverna lär sig mer av ett klassiskt arrangemang som är välskrivet än en poplåt 

som snabbt är nerskriven för att kunna spelas medan den är populär. Ett välskrivet klassiskt 

arrangemang låter bättre och eleverna spelar hellre det än ett poparrangemang. I samband med 

att spela låtar med ett rikt musikaliskt innehåll behöver läraren också medvetandegöra och 

uppmärksamma eleven på hur det låter när hen spelar. Detta kan göras bland annat genom att 

ställa frågor som ”[ä]r balansen mellan melodi och ackompanjemang lagom?”100. Det händer 

att elever kommer till lektionen och har med sig önskemål om vad de vill spela, exempelvis 

låtar som de hört och som de gillar och därför också gärna skulle vilja lära sig att spela (ex-

empelvis fiolsolot ur Fairytale av Alexander Rybak101). Ofta befinner sig den musik de önskar 

spela på för svår nivå men respondenterna ger eleverna möjlighet att prova på. Elever har 

större förförståelse för uttryck inom musikstilar som de själva lyssnar på och därför har de 

vilja att internalisera den självvalda musikens uttryck. Elever klarar dessa utmaningar med 

varierande resultat. Pernilla menar att en del hör att det inte låter som förebilden och blir upp-

givna av detta, andra övar tills det låter som de vill att det ska låta.  

 

Lars har märkt att några av hans elever har upptäckt YouTube som ett forum för att lära sig 

spela och att hämta inspiration från. En av hans elever hade hittat klipp som var relevanta för 

vad hen höll på med i undervisningen under samma period. Detta sätt att inspireras blir vanli-

gare även för lärare. Bosse använder YouTube som ett sätt att hitta musik som eleven är in-

tresserad av (exempelvis musik från japansk manga). 
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4.2.2 Noter som redskap 

Respondenterna har olika förhållningssätt till noter. Alla använder noter i hög utsträckning 

men för in notläsning i undervisningen vid olika tillfällen i utvecklingen. Martin och Lars 

inför noter efter några lektioner. Pernilla börjar med siffersystem med sina fiolelever och 

övergår till noter ungefär efter två, tre månader. Bosse undervisar oftast ett helt år utan noter 

och fokuserar det första året på att 

 

alla elever som ja, som börjar spela, ser jag till att dom får med sig lite att dom kan 

spela […], alltså kunna skapa musik med bägge händerna som man gör då på piano […] 

och att man då lyssnar och får det att låta bra innan jag tar fram några noter 102 

 

Bosse beskrev hur noterna kan vara ett verktyg för internalisering av musikaliska uttryck. En 

del elever kan känna sig obekväma i att spela endast på gehör och för dem kan notbaserad 

undervisning vara lämplig. I noterna kan det bland annat vara angivet vilka toner som ska 

framhävas genom artikulation och det kan vara angivna dynamikbeteckningar. Dessa saker 

gör att eleven får vissa ramar att uttrycka sig inom. Genom att spela en obekant melodi efter 

noter blir det också möjligt att vid första genomspelning av låten spela med uttryck som pas-

sar musiken. Noter kan också fungera som minnesbild för vad eleven vill uttrycka, särskilt om 

det är tillagt egna noteringar om utförandet i noterna. Martin tror att om eleverna kunde spela 

med total säkerhet utan noter skulle eleverna komma till uttrycket tidigare än när de behöver 

läsa noter. Det kräver dock att de är mycket säkra på melodin. Om eleven inte är helt säker på 

utförandet så lyckas de ändå bättre med uttrycket om de har noter som stöd. Lars menar att  

 

det står inte i noterna hur man ska göra. Så att det måste dom välja själva [… och] 

egentligen är det ju inte så vi har lärt ut utan vi har lärt ut att man ska göra exakt som 

det står och allting står.103 

 

Lars exemplifierar en annan aspekt av notläsning. Han menar att det finns en gammal tradit-

ion i samhället som innebär att vi bedömer elevers prestationer efter hur exakt de kan spela 

efter en notbild (rätt toner i rätt rytm). Den tekniska ingången till musiken är den traditionella 

början till hur eleven ska lära sig ett instrument istället för att lägga fokus på förmåga till ut-

tryck på den nivå eleven för tillfället befinner sig på. Lars visar också på problematiken med 
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att följa spelböckernas upplägg. I början av hans karriär stod det en del om uttryck i spelböck-

erna redan på tidig nivå. Idag kan det saknas information om hur eleven ska ta sig an materi-

alet och vad den ska lyssna efter. Ju längre tid eleven har spelat och ju mer avancerad spelbok 

eleven har, desto mindre står det om utförande av uttryck. Beteckningarna finns, men inte 

förklaringar för att ge förståelse för desamma. Lars ger sin jämförelse av spelböcker från bör-

jan av hans karriär och dagens spelböcker:  

 

Tyvärr är det ju så att ju senare spelböcker man har, desto mindre står det om sådant i 

böckerna. Så för mig som har […] börjat med Agnestigs skolor där det faktiskt fanns, i 

böckerna kunde de stå såhär, att jamen C på en tvärflöjt […] det är en ton som ofta blir 

lite för hög så den kan man behöva justera […] neråt, så. De stod ju med i hans första 

spelbok. Sådant finns ju inte skymten av idag, det är bara en samling låtar med CD-

skiva.104 

 

Denna förändring i undervisningslitteraturen innebär att lärarna behöver ha större medveten-

het om hur musikaliska uttryck kan läras ut, annars finns det risk för ”att man bara spelar lå-

tarna”105. En låg kunskapsnivå i exempelvis läsförståelse kan hindra uttrycket i samband med 

notläsning. Det har inte att göra med elevernas känsla för musikaliska uttryck, utan det är 

andra orsaker som gör att de har svårt för att läsa noter.  

 

4.2.3 Improvisation och harmonisering som redskap 

Det musikaliska uttrycket tar tid att träna upp och ibland upplever Pernilla att den tiden är 

bristande. Eftersom fokus och tålamod krävs för att lära sig att uttrycka sig musikaliskt sinkas 

den utvecklingen av den tid det tar för eleven att landa i nuet. Den processen är så pass lång 

för många elever så när de mentalt börjar infinna sig i nuet på lektionen är tiden snart slut. Det 

kan vara svårt för läraren att motivera internalisering av musikaliska uttryck eftersom proces-

sen tar lång tid. Pernilla försöker lösa problematiken genom att skapa musikupplevelser på 

lektionstiden bland annat genom att harmonisera melodin som eleven spelar och emellanåt 

låta dem spela låtar som är kända för eleven.  

 

[D]om kommer alltid ifrån någonting. Så dom kan vara ganska så, yviga och pratsamma 

när dom kommer. […] Så där så att, det kan ta ett tag innan man har.. fått dom till att 
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fokusera på det vi ska göra. […] Om man inte är nog fokuserad på dom där få minuter-

na […] man har varje vecka, så det klarar man nog inte riktigt […]. Och tar det för lång 

tid, ja, då är det det här med detta tålamodet igen. 106 

 

Ett moment att arbeta med för att träna musikaliskt uttryck är improvisation. Martin kan ex-

empelvis ge en bluesskala att improvisera över eller att eleven får börja med att spela långa 

toner och genom det söka sig in i improvisationen. Eleven bestämmer vilket uttryck hen vill 

ha och spelar i det. Eleven som hittar på fraser i improvisationen tänker på vad som ska hända 

medan hen spelar. Eleven som tänker på vad hen spelar under det pågående utövandet kompo-

nerar under tiden som musiken pågår upplever Martin.  

 

4.2.4 Sång och imitation som redskap  

Alla respondenter var överens om att elever har mer musik inom sig än vad de förmår att för-

medla på instrumenten. Hur eleven spelar på sitt instrument har lite eller inget att göra med 

hur musikaliskt kunnig hen är. Några av respondenterna har upptäckt detta genom att delvis 

integrera sång som medierande redskap för internalisering av musikaliska uttryck i undervis-

ningen. Att sjunga låten som ska spelas ger en tydligare bild av vad eleven har för musikalisk 

kunskap inom sig än när eleven ska spela sitt instrument. Genom sången kan respondenterna 

höra att eleven sjunger rent och med uttryck och på så vis få en bättre uppfattning om elevens 

inre musikaliska liv.  

 

Förmågan att imitera använder respondenterna som redskap exempelvis när elever ska lära sig 

att uttrycka musik. Respondenterna visar och eleven försöker att spela likadant. Detta redskap 

använder sig respondenterna av oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. Bosse upplever att 

genom att förebilda audiellt istället för verbalt skapar eleven större förståelse för hur hen ska 

spela och uttrycka sig oavsett om det är läraren eller någon annan som är förebilden.  

 

4.2.5 Instrumentet som redskap 

Instrumentets inneboende egenskaper kan vara ett redskap såväl som ett hinder för elevens 

förmåga att uttrycka sig. Martin menar att spelar eleven ett melodiinstrument kan hen bara 

spela en ton i taget (vanligast melodin). Då är det möjligt för eleven att fokusera på den tonen 
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och det ger större möjlighet att uttrycka sig musikaliskt. Hen kan lyssna på varenda ton, forma 

dem och ge dem uttryck. Dock saknas ofta helheten för elever som spelar melodiinstrument. 

Harmonier och ackord framkommer inte tillräckligt tydligt. Det kan hämma elevens förståelse 

för hur musiken ska spelas. Om eleven har möjlighet att spela helheten på grund av instru-

mentval (exempelvis piano eller gitarr) kan även detta vara ett hinder menar Bosse. Eleven 

ska klara av att å ena sidan spela melodi och å andra sidan samtidigt klara att ackompanjera 

sig själv. Det blir många fingrar som har separata funktioner och eleven ska ha förmåga att 

kunna utföra flera saker samtidigt. När eleven klarar det så är hen inte i behov av andra för att 

uttrycka musikens helhet. Eleven hanterar själv både melodi och ackompanjemang. Att ha 

god instrumentteknisk förmåga hjälper eleven att spela med uttryck. I undervisning ligger ofta 

stort fokus på detta för att eleven ska ges de tekniska möjligheterna att uttrycka det hen vill. 

En sämre instrumentteknisk förmåga kan därmed också hindra musikaliska uttryck. Det kan 

exempelvis vara svårt att få till en hållning som gör att eleven med största möjliga frihet kan 

kontrollera hur ljudbilden låter eller det kan vara svårt för en elev att få till fingrar på rätt 

plats.  

 

[…I]nstrumentet är liksom i vägen i början […] På ett sätt. Man gör ju mycket med 

stråken när man.. man bildar tonen och har man inte rätt eh.. Är man inte avslappnad 

och så så.. då kommer ju inte det [uttrycket] direkt. 107 

 

Lärare anser att eleven behöver kunna teknik innan hen kan lära sig att spela med uttryck, 

”[t]eknik går före uttryck”.108 Läraren kan vara så pass kunnig på sitt instrument att det finns 

risk för att teknik hamnar i fokus även när det inte är nödvändigt. Lars menar exempelvis att 

de gånger han har undervisat elever, som spelar instrument som han inte behärskar, har han 

fokuserat på utförande och uttryck istället för på instrumentaltekniska aspekter. Att undervisa 

instrumentalelever som spelar ett annat instrument än det läraren spelar kan alltså vara ett 

redskap för att internalisera musikaliska uttryck.  

 

En annan orsak till att instrumentet kan vara ett hinder är instrumentets skick menar Martin. 

Många musik- och kulturskolor hyr ut instrument till sina elever och med skolornas begrän-

sade ekonomiska resurser tillhandahåller eleverna instrument med diverse brister. Andra äger 

instrument själva men instrumenten kan vara begagnade och hålla en låg standard. Det kan 
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innebära att instrumenten inte stämmer, att de är svårspelade rent tekniskt eller att instrumen-

tet läcker luft på ställen där det inte ska göra det. För exempelvis en klarinettelev med vilja 

och kunskap att uttrycka sig innebär det att hen kan bli hämmad av att klarinetten inte ger 

förväntad respons på det eleven gör och att det istället kan tjuta, att tonen blir fördröjd eller att 

intonationen blir falsk. Investering i kompletta instrument med god kvalitet förenklar elevers 

möjlighet till att internalisera musikaliska uttryck. 

 

4.3 Kroppsliga och mentala redskap för internalisering av musika-

liska uttryck 

Nedan presenteras respondenternas syn på mentala och kroppsliga redskap för uttryck. 

 

4.3.1 Kroppen som redskap 

Lars menar att kroppen är ett viktigt medel för uttryck. Han tycker att det ska synas i ögonen 

på en elev att hen är aktiv i musikens uttryck medan hen spelar. Eleven ska ha en närvarande 

kropp i musiken, vilket innebär att kroppsspråket likväl som det audiella utförandet ska ut-

trycka musiken. I undervisningen kan han därför märka om eleven står och tänker på något 

annat genom att notera hur eleven rör kroppen eller inte, vilket får eleverna att inse betydelsen 

av att ha med kroppen för att förmedla och känna uttrycket. Lars menar att musikskoleelever 

får för lite övning i att uttrycka sig med kroppen tillsammans med spelet. Vidare menar han 

att traditionen i samhället är sådan och att professionella svenska orkestermusiker visar nästan 

lika lite musik med kroppen som musikskoleeleverna gör. Lars menar att detta är problema-

tiskt och han har funderat på hur han ska vända den ”slagsida”109 som finns mellan notläsning, 

teknik samt uttryck och har nu hittat en alternativ väg.  

 

Han har genom erfarenhet märkt att när teaterelever presterar på scen har de märkbart större 

förmåga att ta hjälp av kroppen för att uttrycka känslor. Lars har genom samtal med teaterkol-

legor insett att det finns vissa förfaranden som skiljer sig mellan teater och musik i lärande om 

uttryck. I introduktionen till en ny pjäs börjar de med att göra övningar som ska hjälpa elever-

na att hitta känslorna som kommer att ingå i pjäsen. När de har hittat känslouttrycken lägger 

de sedan till replikerna. I musikundervisningen sker introduktionen till en ny låt eller nytt 

stycke tvärtom, det vill säga att eleverna får lära sig rätt toner och rätt rytm först och när det 
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har övats in ska uttrycket läggas till. Lars ska därför initiera ett projekt med sin teaterkollega 

där hans elever får träffa teatereleverna och tillsammans ska de med kropp, röst och instru-

ment gestalta en kort saga med ”enkla känslouttryck”110, som exempelvis glädje, sorg och 

ilska. Syftet är att alla medverkande elever ska ha fått kännedom om känslouttryck och hur de 

kan gestaltas, i ton såväl som kroppsspråk. Att spela efter noter kan bli ett problem för elever-

na då de är lärda att spela precis ”som det står i noterna”111 men den abstrakta kunskapen 

finns inte där. Martin kan i sådana fall ge eleverna alternativ till hur uttrycket ska utföras. Då 

får de ta ställning till vilket alternativ de tycker passar i musiken, men det är inte säkert att 

uttrycket blir naturligt för dem trots att de valt ett rimligt alternativ. För att hjälpa eleven att 

nå uttrycket kan Martin dirigera dem medan de spelar, vilket kan innebära att han leder eleven 

med kroppsspråk och ljud under tiden eleven ska utföra uttrycket.  

 

4.3.2 Musikaliska bilder som redskap 

Att föreställa sig sammanhang eller bilder för hur musiken ska uttryckas är ett variabelt red-

skap som respondenterna använder sig av. Pernilla menar att om en elev ska spela ett helt 

okänt stycke så har hen svårt att uttrycka sig då musiken är okänd. Allteftersom låten blir be-

kant formar eleven en bild av hur det ska låta och utifrån den bilden kan hen göra tolkningar 

och uttryck (eventuellt omedvetet). Det är genom den inre bilden som uttrycket blir naturligt. 

Det är möjligt att lära en elev rent mekaniskt att exempelvis använda dynamik men då upp-

fattas uttrycket också mekaniskt. Martin menar att eleverna har egna bilder som de skapar 

genom musiken, men han har ingen uppfattning om bilderna eftersom eleverna aldrig pratar 

om dem. Han använder ändå bilder som en metod för att internalisera musikaliska uttryck 

eftersom hans uppfattning är att elever spelar med hjälp av bilder i huvudet. Bosse använder 

sig av titel, låttext, bakgrundshistorik och eventuella bilder som finns tryckta intill låten som 

medel för att frammana inre bilder hos elever för hur musiken ska spelas. 

 

[S]om den här låten På Slottet [… D]et är en liten bild på […] slottspar som dansar och […] 

den ger en […] känsla och det finns en text också som då handlar om ers majestät som dan-

sar, ja, man skapar ju en bild kring den melodin också […] Och texten och den […] lilla 

teckningen som är där, men […] om man nu tar den biten så, så gör jag väl allt för att för-

stärka de också då […] genom att man, man berättar om slott och man kan prata om tider […] 
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när man dansade såhär och […] man bygger upp en bild eller att dom bygger upp en bild vad 

det handlar om.” 112 

 

Genom att skapa sig bilder av musiken hjälper det eleverna att förstå musikens kontext och 

emotionerna som finns i musiken. Lars använder sig av det verkliga sammanhang där musi-

ken ska framföras som bild för hur musiken ska uttryckas. Eleven ska spela låten med en 

känsla av ”upp till kamp”113 om det är en låt som ska spelas i ett demonstrationståg på första 

maj. Då är det möjligt för eleven att träna på uttryck som avser särskilda situationer (exem-

pelvis begravning, bröllop, demonstrationståg). Även Martin använder sig av verkliga sam-

manhang för att ge elever förståelse för uttrycket. Spelar de ett klassiskt stycke berättar han 

om den epoken och om hur musiken lät då. Han kan också använda sig av metaforer för hur 

vissa partier i musiken ska låta, till exempel likna accenter vid pistolskott eller hammarslag. 

Pernilla kan använda sig av låttiteln som metafor för hur musiken ska utföras. Valpen min är 

en låt där titeln kan ge associationer till olika hundraser, exempelvis en sankt bernhardshund 

eller en chihuahua och hur dessa kan låta. Eleverna får utföra gestaltningarna på sina instru-

ment. 

 

4.3.3 Lyssnandet som redskap 

Lyssnandet är en faktor som påverkar elevens möjlighet att internalisera uttryck. Genom lyss-

nandet blir eleven mer medveten om sitt spelande. Om eleven har förmåga att lyssna på sin 

föreställning om musiken och jämföra den med vad som låter när hen spelar ger eleven sig 

själv möjlighet att reflektera över skillnader och likheter mellan sin föreställning och det verk-

liga ljudet. Utifrån denna reflektion har eleven möjlighet att närma sig sin inre bild av musi-

ken och dess uttryck. Att lyssna på sig själv medan eleven spelar kan vara svårt för en del 

elever och särskilt svårt blir det för en del elever när de ska läsa en notbild medan de spelar. 

Pernilla har följande exempel: 

 

Jag brukar säga jaa, den här låten, spela den här ska du, ska vi se om du känner igen den 

[…] [H]örde du vad det var? Näe.. […] Näe, hörde inte vad det var. […] Men då gör vi 

igen då. [O]kej… näe. Det kan ju vara Blinka lilla stjärna eller […] en enkel låt som jag 

vet att dom har hört. Och sedan kanske tredje gången, då börjar dom lyssna. För då har 
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dom ju upprepat det här så många gånger […] så då kopplar de in det här, hörseln igen. 

114 

 

De som kommit långt i sin utveckling har dessutom förstått det instrumenttekniska utföran-

dets påverkan på det musikaliska uttrycket. Pernilla beskriver en elev som känner väldigt 

starkt för musiken hen spelar och det syns på hela eleven att hen är uppslukad av det som låter 

i huvudet och kroppen. Ur Pernillas synvinkel finns det fortfarande utvecklingspotential för 

eleven och när hon stoppar elevens spelande för att ge feedback har eleven besvär med att ta 

till sig densamma. Eftersom eleven inte hör hur det låter utåt utan spelar och fokuserar bara på 

hur det låter i det inre kan eleven reagera med ilska, ifrågasättande eller med att bli ledsen när 

Pernilla vill ge hen redskap till att utveckla förmågan till uttryck. Hennes metod har varit att 

ge eleven möjlighet att internalisera nya uttryck genom att använda en humoristisk ingång till 

lärande.  

 

4.3.4 Eleven själv som redskap 

Lars menar att när hans elever medvetet valt på vilket sätt de ska uttrycka musiken måste han 

som lärare respektera detta. Det innebär bland annat att han är väldigt noga med att undervis-

ningen inte handlar om rätt eller fel uttryck. Istället använder han sig av uttrycken ”elevens 

valda uttryck”115 och ”uttryck som normalt spelas”116. De innebär att om elevens uttryck är ett 

annat än det som är uppförandepraxis, säger inte Lars att uttrycket är fel, utan han brukar att 

visa hur det vanligen spelas och så får eleven ta ställning mellan sin tolkning och den gängse 

tolkningen. Om eleven väljer att fortsätta på sitt spår även om det inte är det normala sättet att 

uttrycka sig i just den låten, så vill Lars ”försöka driva det istället så långt åt det hållet som 

eleven vill för att se funkar detta? […] Och diskutera vad det är som händer istället.”117 Det 

intressanta för Lars, när elevens tolkning står i fokus, är att eleven ska kunna motivera sitt val 

av uttryck, diskutera och samtala om effekten av det valda uttrycket når fram till de som ska 

lyssna. Bosse menar att även den enklaste melodi kan spelas vackert vilket gör att han fokuse-

rar tidigt på elevernas möjlighet att ”skapa musik”118. Det innebär en avvägning mellan att 

välja enkla låtar där eleven snabbt kan komma till att skapa musik och att välja svårare låtar 

där eleven lär sig fler tekniska aspekter. Därför är det viktigt, om eleverna spelar efter en not-
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bild, att de spelar toner istället för noter. Även om eleven har ovanligt svårt att spela en ny-

börjarlåt så försöker Bosse arbeta på samma sätt med den eleven som med de som har förstått 

”det universella formspråket”119. Det innebär att lärare bör sätta mål i musikaliska uttryck som 

är rimliga för den nivå eleven befinner sig på. Bosse säger följande om sin syn på elevernas 

internalisering av musikaliska uttryck: ”[M]an erbjuder, försöker i alla fall erbjuda… Ja, en, 

ett spektrum av olika saker som har med musik att göra, och instrumentets särart. Och sen vad 

dom sedan tar med sig, det kan inte riktigt jag styra.” 120 

 

4.3.5 Ålder och mognad som redskap 

Det finns elever som redan från början uppfattas frasera och betona enligt gängse uppfattning, 

men eleverna är kanske inte medvetna om det. Trots att elever har uttryck i musik redan som 

unga är respondenterna eniga om att en djupare förståelse för musiken och dess uttryck kom-

mer senare i elevernas utveckling. Förståelse för uttryck i musik är en mognadsprocess. Re-

spondenterna har olika uppfattning om när den mognadsprocessenen har kommit så pass långt 

att en djupare förståelse för musikaliska uttryck har infunnit sig. Bosse menar att förmågan att 

uttrycka sig är beroende av erfarenheter. Ju äldre en elev är, desto fler erfarenheter vilket ger 

större kunskap i att uttrycka sig. Martin menar att elever som går i årskurs sex och sju är allra 

mest intresserade av att musicera. Han tycker att alla elever oavsett förkunskaper har goda 

möjligheter till att bli musikaliskt kunniga. Intresse för att uttrycka sig i musiken är en primär 

faktor för att kunna prata om det med eleverna. Om de inte är mottagliga för uttryck utan är 

upptagna med att spela tonerna som står i noterna blir det svårare för läraren att skapa möjlig-

het till internalisering av uttryck. En del elever kan vara nöjda med att spela rätt ton vid rätt 

tillfälle utan att spela med uttryck, vilket Martin såväl som Lars anser likaledes vara en kun-

skap inom musikaliteten.  

 

Lars menar att känslan för musik dyker upp först i gymnasieålder och att den känslomässiga 

mognaden som sker under tonåren är grunden till elevens förmåga att uttrycka sig. Det är först 

då som de kan prata om musik, bland annat fraseringar, intonation och tajming. Förmågan att 

spela med uttryck gör det intressantare för eleven att spela ett instrument och utöva musik. 

Det blir meningsfullt att spela ett instrument om eleven kan spela med uttryck.  
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4.3.6 Personliga kvaliteter som redskap 

Personliga kvaliteter kan påverka uttrycket. Pernillas erfarenhet är att vissa kvaliteter hos ele-

verna gör att de har lättare att internalisera musikaliska uttryck. Fokus, noggrannhet, tålamod 

och envishet är fyra nödvändiga kvaliteter för att kunna internalisera musikaliska uttryck. Fo-

kus är en egenskap som Lars också menar är betydelsefull för elevers förmåga att uttrycka sig 

musikaliskt. För honom är det viktigt att eleverna inser vad och varför de vill uttrycka sig i 

musiken. Fokus på uttrycket i musiken ger större audiell effekt för de som lyssnar. När Lars 

har börjat arbeta med lyssnandet på detta sätt har eleverna fått 

 

upp ögonen för att det faktiskt spelar någon roll […] vad jag tänker och vad jag försö-

ker förmedla, för vad som faktiskt kommer fram. […] Och det är ju spännande, för det 

är ju ny, det är en annan dimension av det, än att bara såhär pricka in punkterad fjärde-

del åttondel liksom rätt.121 

 

Martin menar att koncentration är en avgörande personlig kvalitet som avgör om eleven klarar 

att internalisera musikaliska uttryck. Koncentrationen kan stimuleras genom variation i 

undervisningen, vilket ger större möjligheter till att internalisera uttrycket. Ligger fokus på 

samma moment under för lång tid så kan internaliseringen låsa sig för eleven. Variation i fo-

kus gör att eleven kan släppa svårare moment under en stund och sedan återgå med förnyad 

energi, förnyat tålamod och fokus. Att få elever att våga uppträda och ta plats ger eleverna 

större säkerhet i sitt uttryck. Martin menar att elever som är framåt har lättare för att uttrycka 

sig i musiken. Det är dock inte alltid att elever som tar plats vill eller har möjlighet att ta till 

sig instruktioner och feedback från läraren. De kan vara mindre mottagliga för feedback om 

de redan uppfattar sig spela med stort uttryck. Bosse upplever att elever kan ta till sig kunskap 

om musikaliska uttryck i olika hög utsträckning. Orsaken eller orsakerna till detta har inte helt 

framkommit för honom, men det kan vara ointresse (som exempelvis yttrar sig genom att ele-

ven inte övar), eller att de ännu inte har förmåga att internalisera musikaliska uttryck. Martin 

tycker att lärarens inställning gentemot eleven påverkar hur eleverna kan internalisera musika-

liskt uttryck. Hans egen inställning är att alla elever har möjlighet att bli musikaliskt kunniga 

eftersom det har med övning att göra. Även om förutsättningarna ser olika ut för eleverna (en 

del måste öva hemma, andra får inte, en del vill öva och andra inte) så är lärarens uppgift att 

ge alla samma chans. Genom att ha denna syn på undervisningen får alla elever möjlighet att 

utveckla musikaliska uttryck. 
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4.4 Sociala redskap för internalisering av musikaliska uttryck 

Nedan presenteras sociala redskap som respondenterna anser påverkar internalisering av mu-

sikaliska uttryck. 

 

4.4.1 Samspel i orkester som redskap 

Martin upplever att eleverna har lättare för att internalisera musikaliska uttryck i grupp än i 

enskild undervisning. Därför menar han att orkestrarnas funktion är av ”enormt värde”122 för 

läraren och eleverna. I orkestern får allt eleven och läraren gör på den enskilda lektionen ett 

syfte. Eleven inser dessutom att det är flera elever som lär sig samma sak. Då Martin är diri-

gent för orkestrarna på sin arbetsplats utnyttjar han det till att arbeta med uttryck. Den upp-

levda effekten av musikaliska uttryck, både för dirigenten och för eleverna, blir större när fler 

musicerar tillsammans än när en elev lyckas med uttrycket på sin enskilda lektion. I orkestern 

kan de få förståelse för hur deras eget spel påverkar hur helheten låter. Skillnaden mellan när 

en enda elev i orkestern spelar med uttryck och att alla lyckas att spela partiet med uttryck blir 

påtaglig för alla elever. På Martins och Lars arbetsplats är att engagera eleverna i skolans or-

kestrar ett mål. Notläsningen är grundläggande för att kunna delta i orkesterverksamheten. 

Därför blir internalisering av notläsning dock överordnat internalisering av musikaliska ut-

tryck även om lärarna anser att orkesterspel kan bidra till elevers internalisering av dessa. Lars 

tror att denna prioritering inte är uppsåtlig utan att traditionen av orkesterverksamhet är så 

starkt förankrad i undervisningen. Denna förankring och dess effekter har inte reflekterats 

över i musik- och kulturskoleverksamheten. Martin menar att orkesterverksamheten är ett 

överordnat mål och motiverar det genom att definiera begreppet att uttrycka sig på ett annat 

sätt: 

 

Och uttrycka sig, då tänker vi ju mer kanske att vi bereder varje elev att få tillfälle att uppträda 

på konsert eller att vara med i orkestern eller att åka med på musiklägret som vi ordnar och 

sådana saker att man liksom kommer in i en gemenskap. […] Det är mer så vi tänker tror jag. 

Eh, och uttryck och sådant det är ju, naturligtvis, det hör ju musiken till, men det är liksom 
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inte riktigt det primära [skratt] målet, det låter kanske konstigt men, det är ju framförallt ge-

menskapen och glädjen i att hålla på med musik som vi vill åt. 123 

 

4.4.2 Samspel på enskild lektion som redskap 

Att som lärare ge elever musikaliska helhetsupplevelser i undervisningen påverkar elevernas 

internalisering av musikaliska uttryck. Redan när Pernillas fiolelever är nybörjare och endast 

klarar att spela på lösa strängar så får de ackompanjera melodier som Pernilla själv spelar. 

Hon upplever då att eleverna får en känsla av att vara delaktiga i ett större sammanhang som 

gynnar internaliseringen. Att spela lösa strängar i ett större sammanhang är meningsskapande: 

 

[D]om [får] en helt annan upplevelse av det, dom tycker ju att dom är i ett stort, ja, jag vet 

inte… Upplevelsen blir ju helt annorlunda, än när dom står där och spelar och är själv. Jag tror 

det påverkar dom väldigt positivt, just och få vara med i ett sammanhang där man tycker att 

man är en del av det här stora. Stora harmonin, harmonierna eller vad man ska säga, så att dom 

”Det är jag som gör de här”. Jag tror att dom känner det, även om det är jag som gör det mesta 

jobbet så, är dom ändå en del av det. 124 

 

Att spela med förinspelad musik på CD-skiva blir allt vanligare som redskap för internali-

sering av musikaliska uttryck. Med CD-skiva får eleverna möjlighet att spela till färdiginspe-

lade ackompanjemang. Läraren kan också själv ackompanjera eleven på något ackordsinstru-

ment. Det ger möjlighet till att skapa en musikalisk helhetsupplevelse som hjälper eleven att 

internalisera uttryck. 

 

4.4.3 Omgivningen som redskap 

Respondenterna upplever i varierande grad att eleverna hittar inspiration till sitt uttryck från 

omgivningen. Pernilla och Martin har båda upplevt att elever som blivit ett kompisgäng ge-

nom musiken sporrar varandra till att uttrycka sig i musiken. Eleverna lyssnar och tar efter 

varandra. Det kan även vara syskon eller skolkamrater som kan en låt och tillsammans har de 

bestämt att de ska spela ihop. Dessa låtar arbetar läraren och eleven vanligen med under en 

tidsbestämd period, då de blivit ombedda att spela låtvalen i samband med en privat fest eller 

vid särskilda tillfällen i skolan. Martin märker att de elever som deltar i fler aktiviteter i mu-
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sikskolan eller i kyrkokörer har större förmåga att uttrycka sig även på sitt instrument. En av 

anledningarna är att de får mängdträning i grupp och de får flera forum att uttrycka sig musi-

kaliskt.  

 

Lars upplever att samhällets syn på hur det är tillåtet uttrycka sig som människa avspeglar sig 

i elevernas förmåga att uttrycka sig i musiken och blir till ett hinder. Han menar att i grund-

skolan och i övriga livet skattas inte känslouttryck särskilt högt utan de värden som prioriteras 

är objektiva värden om kunskap. Det är viktigare för eleven att klara kunskapskraven i skolan 

än att lära sig att hantera sina känslor. Även i samhället i övrigt uppskattas det mer om en 

människa är rationell än emotionell menar Lars. Eftersom eleverna i andra sammanhang än 

musikundervisningen ska träna på att behärska sig istället för att bearbeta och hantera känslor 

är de otränade i att uttrycka sig. Han tycker att det syns för lite hos eleverna hur de upplever 

musiken: 

 

[J]ag tycker att det är för vanligt att man går och lyssnar på musikskolelever och sen 

förmedlar man ingenting. Det syns inte i ögonen, de, man kan lika gärna, man skulle 

lika gärna kunna göra vad som helst. Och musik […] kan vara så också. Men oftast så 

förmedlar musik någon form av känsla. Och det[…], tycker jag att musikskolelever i 

allmänhet är alldeles för, på jättelåg nivå med.125 

 

Martin framhäver värdet av att vara en fri skolform, det vill säga att musik- och kulturskolan 

inte lyder under en fastställd läroplan och andra styrdokument. Det innebär att läraren har 

möjlighet att välja moment helt och hållet efter elevens behov. Martin menar att det skapar 

större förutsättningar för att frigöra utrymme för elevers internalisering av musikaliska uttryck 

på den nivå där de befinner sig.   

 

[A]lla möjligheter finns. Och det är det som är så kul med en sådan här fri skolform, 

alltså vi formar ju det helt själva. […] Så det, det finns möjligheter. Så begränsningarna 

ligger bara hos lärarna faktiskt. […] I viss mån ekonomi om det är så att man behöver 

köpa in grejer.126 
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4.5 Sammanfattning av resultatet  

Det finns inte ett musikaliskt uttryck, utan musikaliska uttryck är ett begrepp som rymmer 

många olika aspekter, exempelvis rytm i förhållande till tempo som framhölls som det viktig-

aste. Det kan vara uttryck som eleven imiterar från någon i sin närvaro men det kan också 

vara elevens egen tolkning. Musikaliska uttryck kan internaliseras med hjälp av flertalet grup-

per av redskap, genom musikaliska, kroppsliga, mentala och sociala redskap och varje grupp 

innehåller ett antal redskap som lärare använder för att elever ska kunna internalisera musika-

liska uttryck. Ett av de kroppsliga redskapen är bilder. Såväl lärare som elever har föreställ-

ningar kring musiken, oftast i bilder. Bildernas verklighetskoppling varierar, en del bilder är 

historiska och andra bilder är metaforiska. Bilderna hjälper elever att uttrycka sig musikaliskt. 

Ett av de musikaliska redskapen är instrumentet. Instrumentalläraren och elevens andra soci-

ala relationer påverkar elevens förmåga och vilja att uttrycka sig. Ett socialt redskap är orkes-

tern. I orkestern upplevs de olika uttrycken större när fler gör uttrycket ihop. Där kan eleven 

imitera uttryck som andra elever i orkestern har men också de uttryck som läraren ger orkes-

tern. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till litteraturen i bakgrundskapitlet samt de valda 

teoretiska perspektiven. Sedan följer en metoddiskussion, reflektioner över betydelsen och 

yrkesrelevansen av studien samt idéer kring framtida forskning.  

 

5.1 Diskussion om möjligheter för internalisering av musikaliska ut-

tryck 

Nedan diskuteras socialt samspel samt fantasi, kreativitet och bilder som möjligheter för in-

ternalisering av musikaliska uttryck. 

 

5.1.1 Socialt samspel 

Utifrån Holgerssons127 forskning visar resultatet att anpassning används som främsta metod 

för att internalisera musikaliska uttryck i undervisningen. I anpassningen innebär det att lära-

rens kunskaper står i fokus i det sociala samspelet för vad som intranaliseras128 och sedermera 

internaliseras. Läraren är dock inte ensam om att inspirera elever till musikaliskt uttryck. Re-

sultatet visar att elever har hittat inspiration och musikaliska uttryck i andra forum och sedan 

bearbetat dessa i instrumentalundervisningen. Detta sätt att upptäcka musikaliska uttryck ge-

nom omgivningen ligger i linje med det sociokulturella perspektivet129. Eleven erhåller medi-

erande redskap genom att betrakta omgivningen, imiterar uttrycket och anpassar sitt egna ut-

tryck efter det som hen har hört i omgivningen. Genom det sociala samspelet finner eleverna 

uttryck. Majoriteten av respondenternas elever var nybörjare och erhållandet av redskap blir 

då ett sätt att utveckla förmågan till självständighet. En anpassning till lärarens undervisning 

kan därför ses som nödvändig i början av elevernas utveckling. När instrumenttekniken och 

förståelsen för instrumentets möjligheter har ökat kan elevernas ansvar för lärandet också öka, 

vilket är en del av det som Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen130. När de har 

internaliserat tillräckligt mycket instrumentteknik och i och med det förståelse för vad som är 

möjligt med instrumentet kan de få större förmåga att ta större ansvar i det sociala samspelet 

                                                 
127 Holgersson, Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning - en kulturpsykologisk studie av 

musikerstudenters förhållningssätt i enskild instrumentalundervisning, 2011 
128 Vygotskij, Tänkande och språk, 2007 
129 Säljö, Den lärande människan - teoretiska traditioner, 2012  
130 Ibid. 
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för sitt eget lärande inom musikaliskt uttryck. Å andra sidan menar Bouij att musikaliska ut-

tryck, om än i små format, var viktiga att integrera i undervisningen redan från början131.  

 

Resultatet visar att det är önskvärt att eleverna tog fler initiativ till sitt lärande i instrumental-

undervisningen genom ansvarstagande att finna musik, uttryck och låtar i andra sammanhang 

och ta med det till det egna utövandet på lektionen, vilket är socialt samspel både utanför och 

i undervisningen. Denna önskvärda relation mellan lärare och elev handlar i högre utsträck-

ning om gemensamt ansvar och samarbete och överensstämmer med reflekterande navigering 

eller Pramling och Pramlings syn på att låta barn upptäcka sin egen väg till lärandet där lära-

ren visar på möjligheter132, men förekom i lägre grad i undervisningen än anpassningen. En 

orsak som framkom är att eleven måste ta eget ansvar för att internalisera musikaliska uttryck 

om reflekterande navigering används, vilket för en del elever kan vara svårt redan på en enkel 

nivå. Det kan innebära att läraren tar det ansvaret i det sociala samspelet istället för eleven och 

då är det anpassning mellan lärare och elev som används. Detta stämmer överens med Säljö133 

som menar att en approprieringsprocess kräver mycket stöd av läraren i början (anpassning) 

men ju mer eleven approprierar desto mindre stöttning behövs (så småningom reflekterande 

navigering).  

 

Resultatet om att orkester och social gemenskap påverkar internaliseringen av uttryck över-

ensstämmer med Bouij134 som menade att en grupp kan skapa en gemensam identitet med 

gemensamt språk som de lär av varandra. Den sociala gemenskap eleven befinner sig i ger 

också möjlighet att internalisera hur känslor kan uttryckas. Den sociala samvaron i orkestern 

blir ett redskap135 för internalisering av uttryck eftersom resultatet visar att eleverna förstår 

skillnaden i kvalitet av olika utryck bättre i orkestern än på enskild lektion. Genom att delta i 

orkester eller ensembler blir uttrycket ett sätt att identifiera sig med andra som har samma typ 

av uttryck. Orkestern (det sociala samspelet som redskap) blir en del av uttrycket som visar 

elevens identitet och eleverna imiterar varandra (imitation som redskap). Alla elever lär sig 

samma uttryck i orkestern och den internaliseringsprocessen kan till och med vara starkare då 

den är grupp- och identitetsskapande. Orkesterverksamhet blir således ett forum för riklig 

                                                 
131 Bouij, Musik, sociokulturella betingelser och musikundervisning, 1989 
132 Pramling Samuelsson & Pramling, En tvärdisciplinär studie av utvecklingen av barns kunnande inom 

estetiska domäner, 2011 
133 Säljö, Den lärande människan - teoretiska traditioner, 2012 
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internalisering av musikaliska uttryck. Detta stämmer med Säljö136 och det sociokulturella 

perspektivets kulturella redskap för att socialiseras in i en gemenskap.  

 

5.1.2 Fantasi, kreativitet och bilder 

Resultatet visar att bilder som redskap i undervisningen används i hög grad och eleverna har 

egna bilder av musiken som hjälper dem att spela med uttryck. Lärare och elever med använ-

dande av bilder hade utifrån det sociokulturella perspektivet137 fantasin som medierande red-

skap för att internalisera uttrycket. Vygotskij138 menar att kreativiteten bygger på förmåga att 

fantisera. Genom att barn reproducerar tidigare erfarenheter (i detta fall musikaliska uttryck) 

som de tidigare lärt sig och genom förmågan att föreställa sig nya saker (i detta fall internali-

sera nya uttryck), så har de möjlighet att utvecklas. Barnet lägger till nya erfarenheter till de 

tidigare och kan även koppla ihop tidigare erfarenheter med de nya, vilket är Pramling och 

Pramlings139 tanke: lägga till erfarenheter till de tidigare. Vygotskij140 menar att ju fler erfa-

renheter en människa har desto större förmåga till att fantisera har hon.  

 

Resultatet visar att en fördjupad internalisering av musikaliska uttryck dröjer tills eleverna har 

mognat känslomässigt eller fått fler erfarenheter, vilket stämmer med Vygotskijs teori. I tonå-

ren sker övergången mellan att ha ett barns fantasi och en vuxens fantasi enligt Vygotskij141. 

Den vuxnas fantasi är en blandning av rationalism och verklighet. Resultatet visar att det är i 

tonåren som eleverna får en djupare förståelse för musikaliskt uttryck, det vill säga i den pe-

riod då Vygotskij menar att övergången till en vuxens fantasi påbörjas. Resultatet överens-

stämmer även med Bouij142 som menar att intresset för musik ökar markant i tonåren och då 

musik är identitetsskapande så får tonåringarna mer intresse för musikens uttryck. 

Vygotskij143 menar att även barn har förmåga att fantisera, dock inte med samma kvalitet som 

vuxna, vilket överensstämmer med resultatet där det framkommer att barn i 8-årsåldern har 

mycket musik i sig, men inte på samma sätt som en äldre elev.  

 

                                                 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, 1995 
139 Pramling Samuelsson & Pramling, En tvärdisciplinär studie av utvecklingen av barns kunnande inom 

estetiska domäner, 2011 
140 Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, 1995 
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142 Bouij, Musik, Musik, sociokulturella betingelser och musikundervisning, 1989, s. 54 
143 Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, 1995 



 53 

Att lärarna använder sig av bilder som redskap för att eleverna ska förstå hur de ska uttrycka 

musiken ligger i linje med Vygotskijs teori om fantasi och kreativitet144 och det sociokultu-

rella perspektivet145. Att förklara uttrycksmöjligheter med bilder som eleven kan relatera till, 

hjälper barnet att förstå hur musiken ska låta. Pramling och Pramling146 menar att barnet 

också behöver utföra för att lära sig det, vilket faller sig naturligt i instrumentalundervisning.  

Vygotskij147 menar att delar av barnens fantasier kan vara av sekundär karaktär, det vill säga 

att någon i barnens närhet har givit dem bilder som barnet ännu inte erfarit i verkligheten 

själv. Om omgivningen synliggör sammanhanget som musiken vanligen framförs i kan det ge 

eleven bilder om musikens kontext, även om eleven själv aldrig befunnit sig i det samman-

hanget. Utifrån det sociokulturella perspektivet148 är denna förmedling av bilder ett sätt att 

appropriera olika former av kunskap. Denna bildanvändning är en process som medieras och 

approprieras i två dimensioner: dels får eleven lära sig musikens agogiska uttryck och dels får 

eleven lära sig i vilka sammanhang musiken uppstod och var den fanns. Eleven får möjlighet 

att appropriera kulturhistoria och använda den som redskap för att appropriera musikens ut-

tryck, vilket också är något som framkommer i resultatet. 

 

5.2 Diskussion om hinder för internalisering av musikaliska uttryck 

Nedan diskuteras musikaliska uttryck som sekundärt/otydligt mål samt noter och notläsning 

som hinder för musikaliska uttryck. 

 

5.2.1 Musikaliska uttryck som sekundärt eller otydligt mål 

Fostås149 menade att underordnade mål kan överskugga överordnade mål, exempelvis att not-

läsning och teknik går före musikalisk expressivitet. I resultatet framkommer att musikaliskt 

uttryck är ett underordnat mål och då kan denna sekundära syn på uttryck bli ett hinder. Re-

sultatet visar att en del musik- och kulturskolor har orkestern och samspelet som ett överord-

nat mål. Enligt Fostås skulle detta hindra förmågan till expressivt spel då orkestern går före 

uttryck. Enligt det sociokulturella perspektivet150 är det i sociala processer som barn lär sig 
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och det innebär att i orkestern har de möjlighet att internalisera kunskap dels av den som leder 

orkestern men också av sina orkestermedlemmar. I resultatet framkommer det att den tekniska 

långt komna utvecklingen ger en obalans mellan vad eleven kan tekniskt och vad de har för-

måga till att uttrycka. Enligt Fostås151 beror detta på att instrumentallärare har tydligare del-

mål för hantverket än för musikalisk expressivitet. Genom tydliga delmål är det lättare att 

utvecklas mot det överordnade målet. I resultatet nämns inte hinder som Fostås menar existe-

rar. Istället framkommer andra orsaker till att det musikaliska uttrycket hindras, till exempel 

instrumentets inneboende egenskaper eller brister vilka inte omnämns alls av Fostås. Det so-

ciokulturella perspektivet152 tar inte direkt hänsyn till att materiella redskap kan hämma ele-

vers internalisering av musikaliska uttryck. Dock visar det sig i resultatet att så kan fallet vara. 

 

5.2.2 Noter och notläsning 

Resultatet visade att det finns fördelar såväl som nackdelar med notläsning i förhållande till 

uttryck. Det fanns negativa aspekter av notläsning i förhållande till musikaliska uttryck i tidi-

gare forskning som kunde kopplas till resultatet. Kempe och West153menar att noterna för-

hindrar musikaliska uttryck. Vidare menar de att instrumentallärare, i jämförelse med en elev, 

har betydligt enklare att förmedla musikalisk expressivitet ur en notbild medan de spelar. Ele-

ven har ännu inte den förmågan och instrumentallärare förväntar sig för mycket av elevens 

förmåga att omvandla noter till musik. Trots att det i resultatet framkommer att rytmen i för-

hållande till en puls är det viktigaste att lära sig verkar tonhöjd vara lättare att lära sig än rytm 

och flöde. Utifrån Kempe och Wests154 perspektiv skulle det kunna bero på att det läggs för 

stor vikt vid notläsningen. Eftersom eleverna inte har förmåga att uttrycka sig med dem som 

stöd än så blir rytm och tempo hackigt. Lärande av notläsning sker på bekostnad av elevens 

förmåga att uttrycka sig, alltså att uttrycket som eleven ska lära sig inte ligger i den proximala 

utvecklingszonen155.  

 

Å andra sidan menar också Kempe och West156 att det krävs många års övning innan det är 

möjligt att uttrycka sig utan att noterna blir ett hinder. Det kan vara en orsak till att ändå börja 

tidigt med internalisering av notläsning. För att notläsning och uttryck ska vara i balans krävs 
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det att läraren ger utrymme för eleven att lära sig det som finns i den proximala utvecklings-

zonen157, alltså det som ligger närmst det som eleven redan kan. Rostvall och West158 menar 

att på grund av den traditionella prioriteringen av teknik och notläsning före musikalisk ex-

pressivitet så har inte heller läroböckerna prioriterat att beskriva musikalisk expressivitet, vil-

ket också framkommer i resultatet. Resultatet visade att härmningsövningar används som en 

redskap för att eleven ska lära sig musikaliska uttryck och imitationsövningar uppfattas som 

ett medel för att eleven ska få möjlighet att tillägna sig olika former av musikaliskt uttryck. I 

och med att notläsning och teknik upptar en stor del av lektionen menar Kempe och West159 

att eleven härmar lärarens uttryck då det inte finns tillräckligt med tid för att eleven ska hinna 

hitta ett eget uttryck. Utifrån detta perspektiv skulle härmningsövningar ses som ett sätt att 

lösa bristen på tid istället för en legitim övning för att eleven ska internalisera musikaliska 

uttryck. Denna syn motsägs dock av det sociokulturella perspektivet160. Genom imitation in-

ternaliserar eleverna så småningom musikaliska uttryck. Härmningsövningen blir en intranali-

seringsprocess, där läraren ger medierande redskap och eleverna tar efter. När eleverna har 

internaliserat uttrycket blir det ett eget uttryck. Det går alltså emot Kempe och Wests161 forsk-

ning om att tidsbristen ger mindre möjlighet för eleven att internalisera eget uttryck. I det so-

ciokulturella perspektivet162 är imitation en del av processen för att internalisera uttryck. Det 

som ska internaliseras behöver komma från ett yttre plan för att eleven ska lära sig omgiv-

ningens uttryck.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Metoden har varit lämplig för det valda syftet. Lärarnas syn vid intervjutillfället har fram-

kommit i intervjuerna. Hade jag varit mer erfaren av intervjumetoden hade svaren kunnat bli 

ännu mer uttömmande. Två av lärarna hade fått skriftlig information i förväg för vad temat 

skulle vara och de hade haft möjlighet att tänka igenom temat i förväg. Med en respondent 

hade jag tid att gå igenom hur intervjun skulle vara innan vi genomförde intervjun och den 

sista respondenten kände inför intervjun att han inte var helt insatt i vad vi skulle göra. Hade 

jag skickat ut informationen till alla i god tid hade resultatet kunnat bli ett annat. Det är omöj-

ligt att veta om respondenternas svar ligger närmast deras uppfattning om de får förbereda sig 
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mentalt ämnet som ska diskuteras eller om de får reda på ämnesval i anslutning till intervjun. 

Jag anser dock att jag fick mycket data från alla respondenter och de hade uppfattningar om 

det valda ämnet under intervjuerna.  

 

5.4 Egna reflektioner 

Arbetssättet har jag varit nöjd med. Jag har haft som ambition att skriva denna studie på så 

hög nivå jag förmår och därmed insett hur lång tid det tar att genomföra ett forskningsprojekt. 

I efterhand önskar jag därför att jag hade börjat med intervjuerna tidigare eftersom jag inte 

insåg hur lång tid det skulle ta att transkribera dem. Å andra sidan hade jag inte kunnat inter-

vjua under sommarlovet (vilket hade skett) eftersom respondenterna hade semester. Det var 

lättare för dem att prata om verkliga elever än i teoretiska former och genom att vara i arbete 

kunde de lättare koppla ihop mina frågor med erfarenheter från arbetet. För mig personligen 

så har jag uppnått det syfte jag hade. Genom att prata med respondenterna om deras syn på 

internalisering av musikaliska uttryck och vad de anser sig lära ut så har jag förstått vad det är 

jag själv har fått med mig i tidigare undervisning och det har gjort mig tryggare i mitt eget 

spelande och i min förståelse för vad jag kan. Jag har också lärt mig nya sätt att ta mig an mu-

sikaliska uttryck med mina elever och jag har förstått vikten av att vara tydlig gentemot mig 

själv som lärare men också mot mina elever för att vi ska veta vad de lär sig och syftet med 

detsamma. Det jag inte hade räknat med när jag började arbetet var att lärare också hade en 

syn på vad som kunde hindra internalisering av musikaliska uttryck och det förvånar mig att 

det har tagit stort fokus, både i mitt resultat men också i tidigare forskning. Mitt syfte var lära-

res syn på hur musikaliska uttryck kan internaliseras. Jag föreställde mig en helt och hållen 

positiv syn med fokus på de fungerande redskapen i internaliseringsprocessen, inte vad som 

kan störa densamma. I efterhand så förstår jag att det är en viktig del att vara medveten om för 

att främja elevers internalisering. Att vara medveten om hinder gör att de är möjliga att före-

bygga och förhindra. 

 

Nya frågor som uppkommit under arbetsprocessen är hur medvetna lärare är i fråga om vilka 

uttryck de förmedlar, vilka som är sprungna ur eleven och vilka som kommer från annat håll. 

Tanken om den rationella människan istället för att visa känslor och hur det kan genomsyra 

musikundervisning, såsom Lars beskrev, var ny för mig och jag känner igen delar av hans 

beskrivning. I det perspektivet kan instrumentalundervisning möjligen få en annan betydelse 

än vad den har idag. Då musikaliska uttryck handlar om att förmedla känslor via musiken som 
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redskap skulle det vara intressant att forska på hur instrumentalundervisning kan lära elever 

att hantera och bearbeta känslor. Hultberg163 menar att den musikutövande ska hålla sig till 

konventionerna men fortfarande spela sin egen version av musiken för att uppfattas som en 

konstnärligt kunnig person. En fråga som dök upp hos mig är om detta har ett samband med 

respondenternas upplevelse om att förmågan att förstå musikaliska uttryck på ett djupare plan 

kommer i tonåren. Vygotskij164 menar att den vuxnes fantasi är rikare än barnets och att den 

är mer rationell och verklighetsförankrad. I tonåren sker övergången från barnets fantasi till 

den vuxnas. Uppfattar lärare tonåringars musikaliska uttryck som mer korrekt än unga nybör-

jares eftersom tonåringen som människa närmar sig en vuxen människas uttryck och fantasi? 

Igenkänner sig läraren mer i konventionerna hos tonåringen än åttaåringen eftersom normer 

och regler kring musikutövande är satta av vuxna och tonåringar är närmare sådana konvent-

ioner? Om det är på detta vis skulle det kunna innebära att barn har en egen konventionell 

uppfattning om musik och att de har andra kunskaper om uttryck som vuxna har svårare att 

förstå för att det inte finns i vuxenvärldens konventioner. Frågan är för mig intressant och 

blev inte besvarad i detta arbete. Denna fråga får stöd av Bouij165 som skriver att mycket av 

forskning fram till 90-talet utgick från en vuxen människas perspektiv i mätandet av barns 

musikskapande.  

 

5.5 Arbetets betydelse 

Min förhoppning är att detta arbete har flera dimensioner i sin betydelse. Personligen brottas 

jag med dessa frågor i mitt eget musicerande och det har varit utvecklande för mig att få flera 

lärares perspektiv. Jag har också fått bättre kännedom om vad jag egentligen har lärt mig på 

mina lektioner. Förutom att få djupare förståelse för musikaliska uttryck och förmedling av 

desamma som student, så kan studien tas med till yrkesutövandet. Att som lärare få reda på 

hur kollegor hanterar detta område är intressant för lärarens egen undervisning. Jag hoppas att 

denna studie kan bidra till att instrumentallärare börjar reflektera mer medvetet än tidigare och 

på så vis bli ännu tydligare inför sina elever och sig själva vilken och vems kunskap de för-

medlar. Läsaren av examensarbetet kommer förhoppningsvis få nya perspektiv på hur lärare 

kan tänka kring internalisering av musikaliska uttryck och få nytta av det själva, oavsett om 

läsaren är lärare, musikstudent, musikelev eller annan intresserad. Att kunna koppla ihop mu-
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sikundervisningen med inre bilder och fantasi är en aspekt som är av betydelse. Musiken är 

inte ensam som konstform och att som instrumentallärare använda andra konstyttringar i 

undervisningen kan fördjupa förståelsen för det musikaliska uttrycket, vilket bör innebära att 

samarbete över konstgränserna kan gynna instrumentalundervisningen. För instrumentallärare 

kan denna studie bli en start på att se över sin egen undervisning gällande musikaliska uttryck, 

om det är ett primärt eller sekundärt mål och hur påverkas elevens möjlighet till internali-

sering. Det är också möjligt att få syn på hinder för uttryck och möjliga lösningar för dessa 

och få ny inspiration till vilka moment som kan gynna elevens internalisering av musikaliska 

uttryck. 

 

5.6 Framtida forskning 

Under arbetets gång har flera frågor framkommit som skulle kunna bygga vidare på temat för 

denna studie. Jag ser mycket fram emot att få ta del av forskning av följande frågor: Vad finns 

det för skillnader i undervisning i musikaliskt uttryck mellan musik- och kulturskola och 

högre utbildningsnivåer (exempelvis musikhögskola)? Hur påverkar eventuella skillnader 

övergången från musik- och kulturskola till högskola? Hur påverkas uttrycket i musiken av 

synen på hur människan ska bete sig? Hur kan instrumentalundervisning lära barn och ung-

domar att hantera och bearbeta emotioner och affekter? I vilken utsträckning har eleverna 

inflytande på vilka musikaliska uttryck som är i fokus? Vilka metoder kan lärare använda sig 

av för att se/mäta att elever har internaliserat musikaliskt uttryck? Vad finns det för metoder 

och delmål för att utvecklingen av musikaliskt uttryck ska bli lika tydligt som hantverket? Hur 

kan noter bli ett bättre verktyg för att internalisera musikaliska uttryck? 
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7 Bilagor 

Förberedda intervjufrågor 

Snabba frågor 

Namn 

Ålder 

Instrument 

Antal yrkesutövande år  

Vad har du för utbildning 

Arbetsuppgifter, heltid/deltid 

Vilket åldersspann har dina elever 

Vilka nivåer har dina elever 

Hur mycket gehörsbaserad kontra notbase-

rad undervisning har du

 

I temaordning 

När du lyssnar på dina elever ur ett musikaliskt perspektiv – vad lyssnar du efter då? 

Beskriv hur du tycker att elever visar musikaliskt uttryck? 

Hur märker du att en elev har lärt sig det du vill förmedla gällande musikaliskt uttryck? 

Vad upplever du att dina elever tar till sig om musikalisk kunskap av det du lär ut?  

Tycker du det är någon skillnad mellan att säga ”spela musikaliskt” eller ”spela med musika-

liskt uttryck” om en elev? 

Finns det ett särskilt stadium hos eleverna: 

-  då du märker att de börjar spela musikaliskt? 

- då du börjar arbeta med musikalisk kunskap? 

Har elever i olika åldrar olika musikaliska uttryck? Ändrar du din undervisning efter ålder? 

Beskriv om musikalitet/musikalisk kunskap: 

- Viktigt/mindre viktigt att lära ut? 

- Lättast/svårast att lära ut? 

- Lättast/svårast att lära sig? 

- Något som inte går att lära ut? Kan eleven tillägna sig det på annat sätt? 

- Något som inte går att lära sig? 

- Någon aspekt som du vill ta in mer i undervisningen? Varför har du inte med den? 

Upplever du att elever spelar med musikaliskt uttryck inspirerat från din undervisning/sitt eget 

uttryck/någon annans uttryck? 

Upplever du att dina elever kan få en känsla av ”jag spelar musikaliskt”? Hur upplever du 

det?  

Tror du det finns en motsättning mellan notläsning och musikalisk kunskap? 

 

Definitioner   

Hur uppfattar du termen musikalisk kunskap? Vad betyder termen? Finns det flera typer av 

musikalisk kunskap? 

Hur uppfattar du termen musikaliskt uttryck? Finns det flera uttryck? 

Hur uppfattar du termen musikalitet? Arv eller miljö? 

Särskiljer du på orden ”musikalisk” och ”musikalitet”? 

Vilka ord brukar du använda om dina elevers musicerande, alltså det som inte är teknik? 

 

VILL DU LÄGGA TILL NÅGONTING SOM DU TYCKER ATT VI INTE FÅTT 

MED, NÅGOT DU VILL FÖRTYDLIGA 
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