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Sammanfattning  
 
Examensarbete inom lärarutbildningen 
Titel: Olika sätt att lyssna på musik: En kvalitativ intervjustudie om ungdomars 
lyssningssätt. 
Författare: Harald Drejare 
Termin och år: VT 2015 
Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet 
Handledare: Ann-Sofie Paulander 
Examinator: Ragnhild Sandberg Jurström 
 
Syftet är att utforska högstadieelevers upplevelser av att lyssna på musik. I 
bakgrundskapitlet presenteras tidigare forskningsarbeten och litteratur som behandlar 
teorier och kategoriseringar av olika sorters lyssningssätt. Som forskningsmetod har 
kvalitativa intervjuer används. Jag har låtit fem högstadieelever lyssna på tre utvalda 
musikexempel varefter de har intervjuats om sina upplevelser av musiken. Intervjuerna 
har sedan transkriberats, bearbetats och analyserats. I resultatkapitlet har jag 
sammanställt varje informants upplevelser och lyssningssätt var för sig för att få en 
helhetsbild av varje individs lyssningssätt. Varje resultattema motsvarar således en 
informant: ”Johanna” – ett associativt och kroppsligt lyssnande, ”Klara” – ett syntaktiskt 
lyssnande med objektiv prägel, Oskar – ett varierande, emotionellt lyssnande, ”Malin” – 
ett associativt semantiskt lyssnande, ”Stefan” – ett emotionellt och associativt lyssnande. 
I diskussionskapitlet jämförs studiens resultat med de teorier och den tidigare forskning 
som presenterats i bakgrundskapitlet. Avslutningsvis förs diskussioner kring arbetets 
betydelse och fortsatt forskning inom området. 
 
Nyckelord: Lyssningssätt, musiklyssnande, gehör, högstadieelever, musikupplevelser, 
narrativ, kvalitativ intervju, hermeneutik.  
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Abstract  
 
Degree project in Music Teacher Education Programme 
Title: Different ways of listening to music: A qualitative study of young people's listening 
mode. 
Author: Harald Drejare 
Semester and year: Spring term 2015 
Course coordinator institution: Ingesund School of Music, Karlstad university 
Supervisor: Ann-Sofie Paulander 
Examiner: Ragnhild Sandberg Jurström 
 
The purpose of this study is to explore high school students' experiences of listening to 
music. The background chapter presents previous research works and literature on 
theories and categorization of different kinds of listening mode. Qualitative interviews 
are used as researched method. Five students from senior level of the nine-year school 
have listened to three selected music examples.  After that they were interviewed about 
their experiences of the music. The interviews were then transcribed, processed and 
analyzed. In the result chapter I have compiled each informant's experiences and 
listening mode separately, in order to get a complete picture of each individual's 
listening mode. Each performance theme thus corresponds to one informant: "Johanna" 
- an associative and physical listening, "Klara" - a syntactically listening with objective 
character, Oskar - a variable, emotional listening, "Malin" - an associative semantic 
listening, "Stefan" - an emotion-operated and associative listening. The discussion 
chapter compares the results of the study of the theories and previous research 
presented in the background section. Finally, discussions are underway about the 
importance of work and continued research in the area 
 
Keywords: music listening, ear training, secondary school students, music experiences, 
narrative, qualitative interview, hermeneutic. 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med kort presentation av min bakgrund och mitt intresse i det valda 
ämnet. Därefter presenteras studiens syfte, problemställningar och forskningsfrågor. 

1.1 Inledande text 

Under gymnasietiden var musikteori mitt favoritämne. Dock hade jag svårt för 
gehörsdelen inom detta ämne, det var som om jag inte hörde samma saker som mina 
klasskamrater med mer vältränat gehör. Till exempel var det svårt för mig att uppfatta 
de understämmor eller de taktarter de talade om och det kändes som jag lyssnade på fel 
sätt eller på fel delar av musiken. Det gjorde mig mycket frustrerad att inte höra det som 
läraren efterfrågade på lektionerna, men det fick mig också att bli lite nyfiken; tänk hur 
olika vi alla kan uppleva musik trots att vi lyssnar på samma stycke. Vad är det 
egentligen människor hör och upplever när de lyssnar på musik?  
 
I och med att jag fortsatte att träna mitt gehör lärde jag mig efter ett tag att uppfatta och 
identifiera det jag tidigare inte kunde höra, och om jag idag jämför mitt lyssnande med 
mina studiekamraters märker jag att det är väldigt lika och att vi i stort sett riktar vår 
uppmärksamhet mot samma saker i musiken. Det är egentligen inte konstigt då vi alla 
går en akademisk musikutbildning där vi lär oss att lyssna på och tolka musik på samma 
sätt.  
 
När detta arbete skrivs går jag mitt sista år på musiklärarprogrammet på 
Musikhögskolan Ingesund och jag kommer under nästa år att börja undervisa som 
gehör- och teorilärare. Under utbildningens gång har jag alltmer försökt att erinra mig 
hur det egentligen var att en gång börja studera gehör för att vara så bra förberedd som 
möjligt när jag nu ska börja arbeta som lärare. Problemet är att jag bara kommer ihåg 
vad jag inte kunde höra och inte vad jag faktiskt hörde. Jag vet att jag hade svårt att 
identifiera intervall och att urskilja specifika stämmor om det hände mycket i musiken, 
jag hörde inte heller vad det var för harmonik eller vad ackorden hade för ”färgningar”, 
men vad hörde jag då egentligen? Hörde och upplevde jag något annat av musiken eller 
fokuserade jag på andra delar i musiken än vad jag gör idag? 
 
När det var tid för mig att välja ämne för mitt examensarbete visste jag på en gång att 
det skulle handla om gehör då det är ett ämne som alltid intresserat mig. Jag bestämde 
mig för att utforska hur ungdomar lyssnar på och upplever musik, något som vi har talat 
väldigt lite om under metodiklektionerna. Jag anser också att en god 
gehörsundervisning bör ta tillvara på elevers förkunskaper samt bygga vidare på och 
utveckla varje elevs lyssningssätt. 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  

För att kunna bedriva gehörsundervisning som möter varje unik elev på hens 
individuella nivå och ge dem så goda förutsättningar som möjligt för att utvecklas, 
menar jag att en pedagog bör försöka förstå hur olika individer lyssnar på och upplever 
musik samt anpassa sin metodik efter detta. Att lyssna på musik är en individuell 
aktivitet som kan skilja sig från person till person, en gehörstränad person har till 
exempel ett mer analytiskt sätt att lyssna på än den som är otränad (Fagius, 2001). Det 
kan även skilja åt vad en person lägger fokus på när hen lyssnar: melodik, rytmik, 
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klangfärger, detaljer eller helhet kan vara några exempel. I denna studie vill jag 
undersöka vad högstadieelever upplever när de lyssnar på musik. 
 
Syftet är att utforska högstadieelevers upplevelser av att lyssna på musik.  
Forskningsfrågorna lyder:   
 

 Vad riktar eleverna sin uppmärksamhet mot när de lyssnar på tre olika 
musikexempel av olika karaktär? 

 Hur upplever eleverna det de hör? 
 
Målet med studien är att öka förståelsen för vad ungdomar (högstadieelever) upplever 
när de lyssnar på musik. Min förhoppning är också att studien kommer att ge ökad 
kunskap om olika sätt att lyssna på- och uppleva musik och därmed göra det lättare för 
lärare att designa undervisning efter elevers olika behov. 
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2 Bakgrund  
I detta kapitel förklarar jag vad begreppet musiklyssning innebär i detta sammanhang 
och här beskrivs också några olika sätt att lyssna till musik. Därefter presenteras 
tidigare forskning inom ämnesområdet och slutligen studiens teoretiska 
utgångspunkter. 

2.1 Litteratur och tidigare forskning inom området 

2.1.1 Definiering av begreppet lyssna 

Att höra och att lyssna är inte samma sak. Att höra benämns på fackspråk auditiv 
perception eller ljudperception, det vill säga hur våra hörselorgan fångar upp auditivt 
stimuli och omvandlar det till nervimpulser. Historiskt sett har musikpsykologer 
intresserat sig mer för ljudperception än för musiklyssning och det finns därför gott om 
forskning om örats fysiologiska- och biologiska funktioner. Hos alla friska människor ser 
ljudperceptionen ut på samma vis, men vad hjärnan sedan gör med våra sinnesintryck 
är avgörande för hur vi upplever det vi hör. Upplevelsen av ett och samma ljud kan skilja 
sig kraftigt åt från person till person (Bonde, 2009). Ljudperception kommer dock inte 
att ges något större utrymme här eftersom denna studie undersöker vad lyssnare 
upplever och inte hur de gör det. 

 
SAOL13 (2006) beskriver begreppet lyssna som att ”uppmärksammat höra på någonting 
eller att skänka uppmärksamhet åt någonting” Lyssnande beskrivs alltså som en aktiv 
sysselsättning där lyssnaren, medvetet eller omedvetet, uppmärksammar specifika delar 
i det den hör. Här bör även den franska kompositören och musikteoretikern Pierre 
Schaeffers (1966, refererad i Bengtsson, 1973) distinktioner mellan hörande och 
lyssnande nämnas. Schaeffer gör en fyrgradig nivåindelning av lyssnande som går från 
omedvetet ljuduppfattande till medveten lyssningsförståelse. Ingmar Bengtsson har 
gjort en svensk översättning av Schaeffers indelning: 
 

(1) Ouïr, ung = höra. ”Jag hör om jag inte är döv” 
(2) Écouter, ung = åhöra. ”Jag åhör vad som intresserar mig” 
(3) Entendre, ung = lyssna. ”Jag lyssnar – som funktion av (2) – på det jag är 
förtrogen med och det jag söker förstå” 
(4) Comprendre, ung = förstå. ”Jag förstår på basis av (3), vad jag söker förstå”  
(Bengtsson, 1973, s. 156) 
 

I denna indelning utgör nivåerna 2 – 4 mer eller mindre medvetet och aktivt lyssnande. 
Med hjälp av intellektuell och känslomässig förståelse kan åhöraren därefter förflytta 
sitt lyssnande mellan de olika nivåerna (Bengtsson, 1973). 
 
Vad är det egentligen en lyssnare uppmärksammar inom musiklyssning? Vilka olika 
delar inom musiken kan lyssnarens fokus riktas mot? Och går det att hitta några 
generella likheter mellan olika personers lyssnande? I försök att svara på dessa frågor 
har det skapats flera teorier om olika lyssningstyper och olika lyssningssätt. Några av 
dessa teorier presenteras i nästa avsnitt. 
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2.1.2 Olika sätt att lyssna på musik 

Att människor upplever och lyssnar till musik på olika sätt har varit känt under lång tid. 
Detta har lett till att forskare under minst hundra år har diskuterat olika lyssningstyper 
eller lyssningstekniker. Lars Lilliestam (2006) nämner exempelvis Knut Wiggens (1972)  
och Theodor W. Adorno (1976) vars teorier har haft ett stort inflytande över synen på 
musiklyssnande. 
 
Wiggen (1972, refererad i Lilliestam, 2006) har gjort fyrdelad indelning av vad han 
kallar olika lyssningstekniker. Han nämner dels klangkulisslyssnande, vilket är ett 
musiklyssnande utan större koncentration där musiken utgör en bakgrund: ”Den låter 
som den brukar göra och det känns tryggt.” (s. 37). Vidare nämner han 
klangberusningslyssnande, vilket är ett sorts känslolyssnande av eskapistisk1 karaktär 
där musiken innebär flykt från vardag och obehag. Wiggen nämner även 
hantverkslyssnande, vilket är ett intellektuellt lyssnande med analytisk skärpa där 
lyssnaren är medveten om musikens förlopp. Slutligen nämner han innehållslyssnande, 
som är en kombination av klangberusningslyssnande och hantverkslyssnande. För en 
person som tillämpar denna lyssningsteknik blir musiken bärare av ett känslomässigt 
innehåll utan att någon ensidig fixering vid varken eskapism eller strukturanalys sker. 
Sundin (1978) ansluter sig till Wiggens kategorisering men lägger till ytterligare en 
kategori vilken han benämner motorisklyssnande. Detta är ett kroppsligt lyssnande som 
fokuserar på musikens rytmiska energi, vilket ger närhet till rörelse och dans.  
 
Adorno (1976, refererad i Lilliestam, 2006) gör en åtta-gradig indelning av olika 
lyssningstyper. Indelningen börjar med den lyssningstyp som enligt Adorno är ”bäst” 
och fortsätter i fallande skala till den når den lyssningstyp som enligt Adorno är ”sämst”. 
Först nämner han experten vilket är en är fullt medveten lyssnare som uppfattar allt och 
i varje ögonblick redovisar för sig själv det hen hör. Efter denna kommer den goda 
lyssnaren som är en musikalisk människa med tämligen goda kunskaper om det 
musikaliska innehållet. På tredje plats kommer bildningskonsumenten vilket är en 
lyssnare som är en flitig konsertbesökare och som samlar på olika sorters data kring 
artisten eller kompositören. Efter denna kommer den emotionella lyssnaren som är en 
person vars lyssnande är upptaget av den egna hänförelsen. Denna sortens lyssnare 
använder ofta musik i ett självterapeutiskt syfte. På femte plats i Adornos indelning 
kommer ressentimentlyssnaren vilket är en dogmatisk lyssningstyp som försöker göra en 
helt objektiv tolkning av musiken och tar avstånd från de emotionella parametrarna. På 
sjätte plats finns jazzexperten och jazzentusiasten vilken i likhet med föregående 
kategori är en dogmatisk och moraliserande lyssnare, men denna typ tar avstånd från 
den klassiska musiken och vill istället lyfta fram jazzen som den ”äkta” musiken. Efter 
jazzexperten kommer underhållningslyssnaren, vilket enligt Adorno är den vanligaste 
lyssnartypen. Underhållningslyssnaren har ett tämligen okoncentrerat sätt att lyssna 
och ingen närmare relation till musiken. Längst ner i Adornos indelning finns de 
musikaliskt likgiltiga, omusikaliska och antimusikaliska. Denna grupp är enligt Adorno så 
omusikalisk att de inte ens kan lära sig noter. Denna grupp visar överhuvudtaget inget 
större intresse för musik. 
 
Enligt Lilliestam (2006) är Adornos, Wiggens och ett flertal liknade indelningar, både 
spekulativa och inte grundade i empiriska undersökningar. De är också mer eller mindre 

                                                        
1 Eskapism – verklighetsflykt, flykt undan nuet, dagdrömmeri  
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värderande och elitistiska och värdesätter ofta ett aktivt och analytiskt lyssnande högre 
än ett passivt och kroppsligt. Det har dock gjorts en del empiriska studier angående 
olika lyssningssätt. 

2.1.3 Tidigare forskning inom området 

Charles Samuel Myers (1922) har gjort en fenomenologisk undersökning där han lät 
sina informanter beskriva sitt lyssnande och utifrån dessa berättelser delade han in dem 
i fyra grupper. Den första gruppen är den objektiva typen. För en sådan person uppfattas 
musik som ett ljudfenomen där de tekniska sidorna av musiken eller framförandet 
betonas. Dessa personer upplever musiken utanför sig själva och de har även en 
analytiskt och kritiserade hållning. Den andra gruppen kallas för karaktärstypen eller 
uttryckstypen. Denna grupp betonar musikens karaktär och dess expressiva kvaliteter. 
För att beskriva de olika musikaliska uttrycken använder sig denna grupp av olika 
känslomässiga termer så som glad, ledsen, hoppfull etcetera. Den tredje gruppen är den 
associativa typen. För dessa individer skapar musiken associationer och fantasibilder av 
olika scener, personer eller händelser. Den sista gruppen kallar Myers för den 
intrasubjektiva typen. Personerna i denna grupp beskriver inte vad musiken utrycker 
utan vad de själva känner och tänker när de lyssnar på den. Indelningen av dessa fyra 
olika typer har även används inom fler områden än musikpsykologi.  
 
Hermann Rauhe (1972) har forskat om lyssnares olika förhållningssätt till 
schlagermusik och utifrån detta gjort en fyrdelad indelning: Motoriskt-reflexivt 
lyssnande, där informanten ger en stark kroppslig respons på det rytmiska förloppet i 
musiken. Associativt-känslomässigt lyssnande, då ett visst minne förknippas med ett helt 
eller ett speciellt avsnitt i ett musikstycke och lyssnaren alltså söker efter en 
”återupplevelse” via musik och passivt-stämningsmässigt lyssnande, ett lyssningssätt där 
klangberusning dominerar. Lyssnaren föredrar då en vilsam klangbakgrund och jämn 
rytmisk puls. Kognitivt lyssnande utgör i sin tur ett kunskapsmässigt ”intellektuellt” 
förhållningssätt till musik. 
 
Ytterligare en studie om olika lyssningstyper är gjord utav Henrik Karlsson (1985). 
Karlsson lät eleverna i en skolklass skriva ner sina spontana rektioner då de lyssnade till 
Messiaens orgelstycke De l’église éternelle. Utifrån detta beskrivs flera olika 
lyssningstyper. Innehållslyssnaren är en aktiv lyssnare som är uppmärksam på det 
musikaliska förloppet och dess budskap. Kroppslyssnaren uppmärksammar istället 
främst sin egen reaktion och hur musiken känns i kroppen. Den blockerade lyssnare är 
en lyssnare som ofrivilligt blir påverkad eller fångad av något den hör, till exempel 
irriterad över ljudvolymen. Vidare presenteras den tekniska lyssnaren som också är en 
sorts blockerad lyssnare som blir blockerad av olika tekniska parametrar som 
exempelvis inspelningskvalitet. Karlsson beskriver även hantverkslyssnaren som är en 
analytisk lyssnare som i huvudsak uppmärksammar instrumentaltekniska parametrar i 
musiken. Klangberusningslyssnaren är en person som vill ha musiken i bakgrunden. 
Denna sorts lyssnare utvecklar ett klart inaktivt förhållande till det den lyssnar på. 
Bildlyssnaren är en aktiv associativ lyssnare som skapar inre föreställningsbilder vid 
musiklyssning. Denna lyssningstyp påminner om innehållslyssnaren. Den intellektuella 
lyssnaren är en lyssningstyp som i likhet med hantverkslyssnaren uppmärksammar den 
musikaliska strukturen. Slutligen beskrivs den emotionella lyssnaren som är en lyssnare 
som blir påverkad starkt emotionellt av musiken. Lyssnare av denna typ beskriver ofta 
musiken med känsloladdade ord. 
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Det kanske modernaste synsättet på olika lyssningstyper, eller lyssningsmodus är 
presenterat av Ola Stockfelt (1988). Stockfelts utgångspunkt är att det finns oändligt 
många sätt att lyssna på. Han menar även att alla människor behärskar en mängd olika 
lyssningsmodus som var och ett är anpassat för olika sorters musik och situationer och 
utifrån denna tanke har Stockfelt utvecklat begreppet adekvat lyssnande med vilket han 
menar att ”man lyssnar på musik så som den i en given situation bör lyssnas på enligt de 
sociala kulturella konventioner som är förhärskande inom den delkultur musiken 
tillhör” (s. 177). 
          
Alf Gabrielsson (2008) har genomfört en omfattande studie gällande starka 
musikupplevelser. I studien har han samlat ihop och analyserat mer än 1300 olika 
berättelser där informanternas uppgift var att ”med egna ord beskriva den starkaste 
(intensivaste, mest djupgående) musikupplevelse som Du hade varit med om” (s. 22). 
Utifrån dessa berättelser har Gabrielsson skapat ett klassificeringssystem, benämnt 
SEM-systemet, där han delar in de olika reaktionerna av SMU (Starka Musik 
Upplevelser) i sju huvudkategorier: Allmänna karakteristik, Fysiska reaktioner - 
beteende, Perception, Kognition, Emotion, Existentiella – transcendentala aspekter samt 
Personliga – sociala aspekter. Var och en av dessa kategorier innefattar även ett antal 
underkategorier. Denna studie är av stor relevans för min undersökning då jag vill 
undersöka upplevelsen av tre olika musikexempel och SEM-systemet mig veterligen är 
det mest grundligt utförda klassificeringssystemet för att förstå olika aspekter av en 
musikupplevelse.  
 
En av forskningsfrågorna i min studie är att undersöka vad informanterna riktar sin 
uppmärksamhet mot under sin musiklyssning. Anna-Karin Gullberg (1999) har gjort en 
studie som undersöker just vad lyssnare riktar sitt fokus mot när de lyssnar till musik. I 
licentiatavhandlingen Formspråk och Spelregler som bland annat handlar om 
musikpreferenser, undersöks skillnader i fokus mellan fyra olika grupper som fått 
lyssna på olika versioner av en och samma låt. Grupperna bestod av 
folkhögskolestudenter, musikhögskolestudenter, teknologer samt psykologistudenter. 
Enligt Gullberg var en av de största skillnaderna mellan grupperna att 
musikhögskolestudenterna riktar sin uppmärksamhet mot arrangering, harmonik och 
instrumentation samt något mindre mot text och melodi. De andra grupperna 
uppmärksammade istället text, sångstil och uttryck. Undersökningen var utformad som 
en enkätundersökning och totalt deltog 175 personer i åldrarna 20-24 år. 
 
Slutligen skall Ingvar Dahls (1992) undersökning nämnas. Undersökningens syfte är att 
kartlägga 147 musikstudenters semantiska respons på olika musikexempel. Studien 
undersöker även huruvida responsen stämde överens med olika sorters 
”personlighetstyper” utifrån Jungs (1976) typkategorier. Informanterna fick lyssna på 
fem musikexempel av olika genres och karaktär, och efter varje exempel fick de fylla i ett 
testformulär innehållande 28 variabler bestående av polariserande adjektivpar. Testet 
går under namnet Osgoods semantiska differential (eller semantisk polaritetsanalys) och 
har används i många studier där estetiska kvaliteter inom konst, litteratur och musik 
har undersökts (Osgood, 1957, refererad i Dahl, 1992). Resultatet blev enligt Dahl något 
mindre entydigt än vad han hade förväntat sig men han noterar dock en viss koppling 
mellan olika personlighetstyper och den semantiska upplevelsen av den spelade 
musiken. Enligt Dahl finns det några faktorer som kan ha påverkat studien bort från sitt 
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huvudsakliga syfte. Dahl skriver att musikstyckenas följd kan ha en inverkan då 
lyssnaren upplever det den hör i förhållande till det den hörde innan. Vidare menar han 
att även längden på musikstyckena kan ha påverkat resultatet. Musikexemplen i studien 
var mellan 2-3 minuter långa och karaktären förändrades under styckets gång, kortare 
exempel kanske skulle ha gett en mer enhetlig känsloupplevelse. Slutligen nämner Dahl 
att de ord som användes i testformuläret kan ha haft en inverkan, vad de olika adjektiven 
egentligen betyder och hur de tolkas kan variera individuellt, vilket enligt Dahl leder till 
att testet kan ses som en grov förenkling av ett känsligt och dynamiskt förlopp i 
människans psyke. Denna studie är relevant då den i viss mån liknar tillvägagångssättet 
i denna studie.  

2.2 En teoretisk modell 

För att få en något mer övergripande bild av olika sorters lyssnande och 
musikupplevelser presenteras här Lars Ole Bondes (2009) teoretiska modell. Denna 
modell bygger på fyra funktionsnivåer som var och en förklarar musikens möjliga 
betydelse, funktion och inverkan på människor. Grunden för Bondes modeller är en 
jämförelse mellan språk och musik. Enligt bland andra John Sloboda (1988) och Even 
Ruud (1990), vars studier legat till grund för Bondes modell, finns det stora likheter 
mellan musik och språk, bland annat hur vi lär oss och uppfattar språk och musik, dess 
funktion och betydelse samt dess uppbyggnad, både fysiologiskt och strukturellt.   

2.2.1 Nivå 1 Fysiologi – Att erfara musik som ljud 

Det mest grundläggande och konkreta sättet att förklara vad musik är för någonting är 
att beskriva det ur en fysiologisk synvinkel. Musik, precis som alla andra sorters ljud, 
består av materia i svängning. Ju snabbare svängningar (högre Hz)2 – desto högre 
tonhöjd och ju långsammare svängningar (lägre Hz) – desto lägre tonhöjd. Ett ljud eller 
en ton består egentligen av många olika deltoner där den lägsta brukar kallas grundton 
(inte att förväxla med begreppet ”grundton” inom musikteori). Övriga deltoner bildar 
tillsammans ljudets övertonsserie, beroende på vilken Hz och ljudstyrka dessa deltoner 
har får ljudet olika klangfärger eller timbre (Bonde, 2009). 
 
Sång och de flesta musikinstrument producerar ljud som har en harmonisk 
övertonsserie, det vill säga att varje delton är jämn multipel av grundtonen. Dessa typer 
av ljud uppfattar vi människor som en bestämd tonhöjd där ljudets grundton avgör 
vilken. Att bestämma tonhöjd på ett ljud med en oharmonisk övertonsserie är betydligt 
svårare; cymbaler, trummor och andra slagverksinstrument är exempel på instrument 
som ofta producera ljud med en oharmonisk övertonsserie (Benade, 1990). 
 
Även flerstämmighet kan delvis förklaras ur ett fysiologiskt perspektiv då det kan 
härledas från övertonsserien. Att till exempel tonerna C och G klingar mer harmoniskt 
tillsammans än vad tonerna C och Db gör är inte enbart något vi har lärt oss att tycka, 
det har även fysiologisk förklaring: C och G:s respektive övertonsserie har gemensamma 
frekvenser vilket gör att vibrationerna går in och förstärker varandra, jämfört med 
tonerna C och Db vars övertonsserie saknar gemensam frekvens och således "skaver" 
mot varandra. Exakt vilka intervall som räknas som harmoniska (konsonanta) eller 

                                                        
2 Hz-Hertz – En hertz är en händelse per sekund. Händelsen som avses är vanligen svängningar eller 
perioder hos någon form av vågor, exempelvis ljudvågor.  



13 
 

oharmoniska (dissonanta) skiljer sig dock åt mellan olika kulturer och epoker (Fagius, 
2001). 
 
Puls och dynamik är ytterligare två musikaliska parametrar som kan förklaras ur 
fysiologisk vinkel. Gemensamt för dessa och även de tidigare nämnda (tonhöjd, timbre 
och flerstämmighet) är att upplevelsen inte enbart är emotionell eller kognitiv utan även 
upplevs rent kroppsligt. En person som lyssnar på musik upplever exempelvis inte bara 
en puls som en inre bild utan känner också av den i kroppen. Att lyssna på musik på 
detta vis brukar kallas för kroppslyssning och beskrivs ofta som ett intuitivt och 
ointellektualiserat förhållningssätt till musik (Bonde, 2009). 

2.2.2 Nivå 2 Syntax – Att erfara musik som språk med betydelse 

Ordet syntax är grekiska och kan översättas med sammanställning. Inom lingvistik 
används ordet för de grammatiska regler som bestämmer hur enstaka ord ska 
kombineras för att skapa komplexa helheter såsom satser och meningar (Cassirer, 
2003). På samma sätt är syntax inom musik de regler för hur musikaliska beståndsdelar 
kombineras för att skapa en helhet. Melodik, harmonik, rytmik och stämföring är några 
olika parametrar som styrs av dessa regler. Musiksyntaxens olika regler eller ”koder” 
kan uppfattas av de flesta människor och påverkar vår upplevelse av musik (Bonde, 
2009). 
 
Ruud (1990, refererad i Bonde, 2009) har utvecklat begreppet ”kodförtrolighet” 
(kodefortrolighed) som en beteckning på vår förmåga att uppfatta dessa musikaliska 
koder. Kodförtrolighet är ingen medfödd förmåga och inte heller beroende av utbildning 
inom musik; bara det faktum att vi utsätts för musik i vardagen gör att vi omedvetet 
utvecklar denna förmåga på samma sätt som vi omedvetet lär oss vårt modersmåls 
grammatik när vi är barn. 
 
Musikalisk syntax är alltid beroende av kulturell kontext. Det finns ingen allmängiltig lag 
om vad som är en ”bra melodi” eller ”dålig stämföring”, alla kulturer och genrer har sina 
egna koder och regler om vad som är rätt/fel eller bra/dåligt i olika situationer (Bonde, 
2009). Ruud (1990, refererad i Bonde, 2009) påpekar även att hur precist vi än kan 
beskriva en musikalisk struktur kommer vi aldrig att nå fram till en objektiv förståelse 
för musik och dess mening. Vi befinner oss ständigt i ett tolkningsförhållande till musik 
beroende på lyssnarens tidigare referenser och musikens kulturella kontext.  
 
Inom gehörlära är det traditionellt olika typer av syntaktiska lyssningssätt som 
studenterna tränas i (Bonde, 2009). Syntaktiska lyssningssätt har även tidigare ofta 
beskrivits som det korrekta eller mest meningsfulla sättet att lyssna till musik medan 
många nutida forskare tar avstånd från denna uppfattning och istället menar att ju fler 
lyssningssätt en person kan tillämpa, ju rikare bli upplevelsen (Lilliestam, 2006). 

2.2.3 Nivå 3 Semantik – Att erfara musik som språk med mening 

Även semantik är grekiska och härstammar från ordet ”sema” som betyder ”tecken”. 
Semantik beskrivs av Sloboda (1988, refererad i Bonde, 2009) som en systematisk 
process där språkets tecken och symboler får representera olika objekt, tillstånd eller 
händelser. För att förstå ett språk räcker det inte med att kunna dess grammatiska 
regler, det krävs även en förståelse för ordens mening. Ett barn förstår till exempel inte 
ett objekts- eller ett tillstånds betydelse förrän det lärt sig de ord som representerar 
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dessa. För att kunna tillägna sig och förstå meningen i ett språk måste ett barn först ha 
upplevt och ickeverbalt förstått det som ordet refererar till för att kunna uttrycka sig 
verbalt och visa sin förståelse. 
 
Vad musikalisk semantik egentligen innebär är mycket svårare att säga då det inte går 
att göra en entydig definition av vad det innebär att ’förstå musik’. En kroppslig 
förståelse av musik, genom till exempel dans, kan vara lika korrekt som en kognitiv 
förståelse där en lyssnare verbalt förklarar musik med musikaliska termer. Sloboda 
(1988, refererad i Bonde, 2009) menar att semantisk musikförståelse är de känslor vi 
får under musikupplevelser, något som dock är svårt att styrka med empiriska 
forskningsresultat. Kate Hevners (1936, refererad i Bonde, 2006) grundläggande 
forskning om känslomässig förståelse av musik menar Sloboda fortfarande har relevans. 
Hevner har med hjälp av ett så kallat ”stämningshjul” (mood wheel) dokumenterat hur 
människor, förutsatt att de tillhör samma kultur, i stort sett varit eniga om vilket 
adjektiv som representerar ett musikstyckes stämning bäst. 
 
Ruud (2001, refererad i Bonde, 2009) har länge utforskat musikens verkan på semantisk 
nivå. Han tar också avstånd från den traditionella romantiska uppfattningen om musik 
som ett universellt språk som kan förstås av alla oavsett kulturell och social tillhörighet. 
Ruud har bland annat undersökt hur musik istället används för att skapa motsättningar 
och avstånd mellan människor som tillhör olika grupper. Musik kommer utifrån denna 
synvinkel att fungera som en ”identitetsmarkör”, eller som en markör för viktiga 
kulturella skillnader. Musikalisk smak eller preferenser betraktas därefter som tätt 
sammanlänkade med lyssnares bakgrund och allmänna värderingar.  

2.2.4 Nivå 4 Pragmatik – Att erfara musik som interaktion 

Pragmatik är i likhet med semantik och syntax ett lingvistiskt begrepp. Ordet kan 
översättas med ”nyttobaserad” eller ”resultatinriktad”. Den språkvetenskapliga 
innebörden av termen är läran om hur språk tolkas och hur fraser tolkas utifrån dess 
kontext. Exempel på en pragmatisk sats är: ”Du vet inte vad brödet kostar ...”. Syntaktiskt 
sett är satsen utformad som ett påstående men kan också tolkas som en fråga, huruvida 
den tolkas som det ena eller andra avgörs i vilket sammanhang den yttras (Cassirer, 
2003). 
 
På den semantiska nivån beskriver Ruud (1990, refererad i Bonde, 2009) musik som en 
karta över verkligheten för den enskilda individen. På en pragmatisk nivå ska denna 
karta avstämmas och synkroniseras med andra individers kartor så det blir möjligt att 
orientera sig i världen tillsammans. Denna nivå handlar även om hur musik används i 
vardagen, oberoende av formaliserad undervisning och etablerade värderingssystem. 
 
Då den pragmatiska nivån handlar om hur musik används i vardagen kommer den inte 
att behandlas närmare här i denna studie eftersom jag här vill utforska upplevelser i en 
specifik lyssningssituation och inte musiklyssning i allmänhet. Den intresserade kan 
dock läsa mer om detta område i till exempel Musikk og Identitet (Ruud, 1997 refererad i 
Bonde, 2009). 
 
Det finns alltså många olika sätt att lyssna på- och uppleva musik och under en och 
samma musiklyssning kan en individ ha fokus på en eller flera av Bondes fyra teoretiska 
nivåer nästan samtidigt. För beskriva dessa olika sätt att lyssna till musik använder sig 
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Bonde (2009) av ett utdrag ur romanen Howard End där författaren E.M. Forster 
beskriver fyra personers olika upplevelser när de lyssnar till ett konsertuppförande av 
Beethovens 5:e symfoni: 
 

Mrs. Munt repræsenterer en sansedomineret, ikkeintellektuel måde at lytte 
på, hvor især musikkens rytmisk-motoriske impullser omsættes til fysiske 
reflekser. I Helen fremkalder musikken indre forestillingsbilleder af narrative 
karakter, og hendes indlevelse i musikken og de indre billeder fører til 
eksistentielle overvejelser. At Margaret ”kun ser musikken selv” betyder 
sandsynligvis, at hun forstår den musikalske syntaks (intuitivt) og oplever 
musikken æstetisk som et præcist og betydningsrigt sprog. For Tibby er musik 
mere en intellektuel fornøjelse; han kender teorin og kan læse noder, og hans 
lytning er mere præget ag kognitive operationer end af følelsesmæssige 
reaktioner. (Bonde, 2009, s. 109) 

 
Enligt Bonde (2009) kan Mrs. Munts lyssningssätt här ovan kan härledas till den första 
nivån, musik som ljud, eftersom ljuden står i fokus och hon lyssnar och upplever musik 
med hela kroppen. På sammavis representerar Helen ett mer semantiskt lyssnande då 
musik för henne blir till en berättelse. Margaret och Tibby har två olika syntaktiska sätt 
att lyssna till musik: Tibbys lyssnande är kognitivt då han har en musikalisk skolning 
medan Margarets är intuitivt och estetisk inriktat. Bonde beskriver dock inte närmare 
hur ett pragmatiskt lyssnande ser ut, det vill säga musik som interaktion. 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Hermeneutik har sina rötter ända tillbaks till antikens Grekland. Ordet hermeneutik 
härstammar från guden Hermes som var en budbärare mellan gudarna och de dödliga. 
Gudarnas budskap till människorna var ofta dunkla och därför svårtolkade. Därför föll 
det på Hermes lott att tolka budskapen så att vanliga dödliga människor skulle förstå 
dem. I staden Delfi vid berget Parnassos fanns det berömda oraklet som fungerade som 
gudarnas språkrör. Oraklets utsagor var även de dunkla och svårtolkade, så prästerna i 
templet fick på samma sätt som Hermes försöka tolka budskapen för att kunna få ut 
någon mening av dem. Under 1700-talet började begreppet hermeneutik allt oftare dyka 
upp i tryckta böcker. Även denna gång handlade det om att tolka gudomliga budskap, 
fast istället för ett orakels dunkla berättelser låg fokus på att tolka bibeln och andra 
religiösa texter (Ödman, 2007).  
 
När hermeneutiska tankegångar blir aktuella i vetenskaplig arbeten uppvisar de, enligt 
Ödman (2007), en stark existentialistisk prägel; forskaren försöker med hjälp av 
hermeneutik att förstå och tolka ett fenomen snarare än att bevisa entydig sanning. En 
tolkning utifrån detta perspektiv kan aldrig vara objektiv, utan den är alltid påverkad av 
var i historien som tolkningen sker, sociala och kulturella faktorer samt tolkarens 
personliga erfarenheter, uppfattningar och fördomar. Just denna subjektivitet menar 
kritiker är hermeneutikens svaghet medan förespråkare menar att detta är just 
hermeneutikens styrka. Enligt Ödman (2007) består en tolkningsakt av tre dimensioner: 
tidsdimension (vilken jag beskrev i föregående stycke), fokuseringsdimension samt 
helhets-/delhetsdimension. 
 
En tolkning kan göras utifrån två olika fokuseringsdimensioner enligt Ödman (2007). 
Antingen är det en tolkning av den yttre verkligheten eller den inre existentiella 
verkligheten. Ödman använder sig av ett exempel på en tolkning med ett ljudband för att 
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beskriva skillnaden mellan de olika fokusdimensionerna. En forskare som fokuserar på 
den yttre verkligheten kan bland annat konstatera att det är ett samtal som är inspelat 
på ljudbandet, hur många personer det är som samtalar och vad de faktiskt säger till 
varandra. Vid en tolkning med fokus på den existentiella verkligheten försöker 
forskaren istället besvara frågor om hur personerna på ljudbandet ser på sina liv och 
vad de drömmer och fantiserar om.  
 
Helhets-/delhetsdimensionen utgör en central aspekt av tolkningsakten. För att förstå 
helheten måste vi förstå delarna då en helhet just består av flera sammansatta delar, 
samtidigt måste vi redan ha en bild av helheten för att kunna tolka och förstå delarna. 
Utan en övergripande bild av helheten vet vi inte vad vi ska titta efter eller vilken 
infallsvinkel vi ska ha i vårt tolkande. Det råder alltså ett dialektiskt förhållande mellan 
del och helhet. En helhet är aldrig heller absolut då flera helheter kan totaliseras till en 
ny helhet. Den tidigare helhetstolkningen blir på så vis en deltolkning i en ny 
helhetstorkning som omfattar ännu fler deltolkningar (Ödman, 2007).  
 
Ödman (2007) liknar den hermeneutiska förståelseprocessen vid att lägga ett pussel. 
Till en början består pusslet endast av ett stort antal pusselbitar. När vi börjar titta 
närmare på bitarna upptäcker vi en bit som ser ut som en del av en trädgren och en 
annan som ser ut som en trädkrona. Vi kan då anta att pusslet kommer föreställa en 
skog. Med hjälp av denna helhetsbild börjar vi nu sammanfoga olika delar så de passar 
in i den tänkta helheten. Efter ett tag upptäcker vi att biten som vi trodde var en gren 
egentligen är en del av ett staket och att lövkronan är en del av en buske. Vi totaliserar 
således dessa två deltolkningar till en ny helhetstolkning och antar att pusslet är en bild 
av en trädgård. På detta vis pendlar vår tolkning hela tiden mellan del och helhet och på 
så vis skapas ny förståelse och nya helhetstolkningar. Detta tolkningsmönster brukar 
kallas för den hermeneutiska cirkeln. Ödman menar dock att en cirkel som en symbol för 
tolknings- och förståelseprocessen inte är särskilt lyckad. En spiral liknar egentligen 
mer det hermeneutiska synsättet på förståelse, då den hela tiden utvecklas och omsluter 
sig själv. Cirkeln passar bättre som symbol för ett misslyckat, fördomsfullt tolkade som 
inte ger någon ny förståelse utan istället enbart bekräftar sig själv.  
 
Eftersom tolkning är en individuell process präglad av våra tidigare erfarenheter och 
var någonstans ur ett kulturellt och historiskt perspektiv vi befinner oss, kommer olika 
människor att tolka samma företeelse på olika sätt, men vilka tolkningar anses då som 
giltiga? Ödman (2007) tar upp tre arbetsuppgifter som tolkaren bör förhålla sig till för 
att en tolkning ska kunna ses som giltig. För det första ska tolkaren bygga ett 
tolkningssystem vars olika delar hänger ihop på ett logiskt sätt. För det andra ska 
tolkningssystemet och de tolkningar som ingår i detta anknyta till tolkningsobjektet på 
ett rimligt vis. För det tredje måste tolkaren förmedla det den har kommit fram till på ett 
för läsaren godtagbart sätt och ge den tillräckligt med underlag för att förstå hur 
tolkningen kommit till. Hermeneutiken lämpar sig väl som teoretisk perspektiv till 
denna studie då en stor del av undersökning bygger på tolkning och förståelse av 
informanternas upplevelsevärld. 
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3 Metodologi och metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. 
Här redogörs också för urvalet av informanter, studiens genomförande samt dess 
trovärdighet och giltighet. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

För att få en djupare förståelse för en persons tankar och upplevelser lämpar sig den 
kvalitativa intervjun väl. Denna metod låter en intervjuperson berätta fritt och med egna 
ord om det valda ämnet: 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades 
synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras 
livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna. (Kvale, 1997, s. 9) 

 
Den kvalitativa intervjumetoden går alltså väl ihop med det hermeneutiska perspektivet, 
då en forskare söker förståelse och inte bevis. Lyhördhet och öppenhet är två nyckelord 
för att genomföra en lyckad intervju enligt Kvale (1997). I intervjusituationen finns 
unika förutsättningar att förstå världen ur en annan människas perspektiv, intervjuaren 
bör se denna möjlighet som en förmån och visa stor respekt för informanten då den 
erbjuder forskaren tillgång till sin livsvärld. Kavle beskriver med hjälp av ett citat från 
James Spradley (1979) detta förhållningsätt till att vilja lära sig av informanten: 
 

Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som 
du vet det. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva 
ting som du upplever dem, förklara ting som du förklarar dem. Vill du bli min 
lärare och hjälpa mig att förstå? (Spradley, 1979, citerad i Kvale, 1997, s. 117) 

 
En forskare som har en förutbestämd uppfattning om vad en intervju kommer ge för 
resultat, kommer antagligen att leda informanten så dess svar passar in i den 
förutfattade meningen. Samtidigt krävs det också en viss styrning så att intervjun inte 
börjar handla om något helt annat än vad som var tänkt från början (Alvehus, 2013). 
 
Inom kvalitativ forskning blir intervjuaren själva forskningsverktyget. En intervjuare 
bör därför vara mer eller mindre expert på både ämnet som intervjun undersöker och 
interaktionen mellan människor. För att bli en god intervjuare krävs det träning i att 
intervjua. Att läsa böcker om intervjumetoden kan ge vissa riktlinjer men praktisk 
erfarenhet anses alltid vara den viktigaste beståndsdelen för att utvecklas som 
intervjuare (Kvale, 1997). 
 
För att en intervju ska vara produktiv måste informanten känna sig trygg och bekväm. 
Intervjun får således inte utvecklas till ett förhör där den intervjuade känner att den 
måste svara ”rätt” på frågorna. Samtidigt bör inte intervjuaren vara för passiv och 
okritisk, det är endast ibland som det kan det vara på sin plats med en provokation och 
ifrågasättande från intervjuarens sida (Alvehus, 2013). 
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3.2 Metod och design av studien 

3.2.1 Val av metod och design av studie 

En av de absolut svåraste delarna med genomförandet av denna studie var att besluta 
hur själva undersökningen skulle gå till. Hur går jag tillväga för att undersöka en persons 
upplevelse av ett musikstycke? I snarlika studier har informanterna fått lyssna till ett 
antal musikexempel och sedan fyllt i ett enkätformulär, alternativt gjort en skriftlig 
narrativ beskrivning av sin upplevelse. 
 
Efter samtal med min handledare kom vi fram till att dessa sorters undersökningar 
lämpade sig dåligt för den här studien. En enkätundersökning skulle bli alldeles för styrd 
åt ett speciellt lyssningssätt och de studier som har använt denna metod undersöker ofta 
ett bestämt lyssningssätt, exempelvis Dahls (1992) undersökning av semantiska 
musikupplevelser. Den skriftliga narrativa undersökningen skulle också bli begränsad 
då mina informanter har relativt låg ålder och det finns anledning att tro att deras 
skriftliga språk är något begränsat. Dessutom skulle dessa sorters undersökningar inte 
ge mig någon möjlighet att ställa följdfrågor. 
 
Med detta i åtanke kom vi fram till att en kvalitativ intervjumetod skulle passa bra. Dock 
funderade vi fortfarande på hur själva intervjufrågorna och upplägget skulle kunna se 
ut. Hur vi än försökte formulera frågorna blev de alltid styrande mot ett speciellt 
lyssningssätt. ’Vad tänker du när du hör musiken?’ skulle till exempel styra informanten 
mot ett analytiskt/syntaktiskt lyssnande. På samma vis skulle ’Vad känner du när du hör 
musiken?’ styra informanten mot känslomässigt/semantiskt lyssnande alternativt mot 
ett kroppslyssnande.  
 
Vi beslöt oss därför för att använda frågeformuleringen ’Beskriv det du upplever när du 
hör det spelade musikexemplet’ då denna formulering är relativt neutral i förhållande 
till olika lyssningssätt. Efter att denna inledande öppna fråga hade ställts var mitt mål att 
få informanterna att fritt berätta så mycket som möjligt om sina upplevelser. Den enda 
följdfrågan som jag kunde använda mig av utan att styra dem var att upprepa vad de 
precis hade sagt och be dem utveckla det. 

3.2.2 Val av informanter 

Det enda kriteriet som styrde mitt val av informanter var att de gick i nionde årskursen 
på högstadiet och att få en så jämn fördelning mellan killar och tjejer som möjligt. Från 
början fanns även en tanke om att informanterna skulle ha så lite tidigare musikalisk 
erfarenhet som möjligt, ett kriterium jag dock fick överge när utbudet av frivilliga 
deltagare var mycket lägre än vad jag hade förväntat mig. I efterhand kan detta urval av 
informanter med blandad musikalisk bakgrund ses som mer korrekt i jämförelse med 
sökande till musikgymnasium. Den första kontakten med informanterna gick till så att 
jag besökte dem under en av deras musiklektioner; presenterade mig, syftet med 
studien och hur intervjun skulle gå till rent praktiskt. För att skydda informanternas 
identitet har de givits fingerade namn. Nedan följer en kort presentation av de fem 
informanter som deltagit i denna studie: 

Informant 1 – ”Johanna”, en flicka som spelat piano i fem år. Hon går på kommunal 
kulturskola och har även varit övningselev på en musikhögskola. 
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Informant 2 – ”Klara”, en flicka som spelat piano i sju år. Även hon går på kommunal 
kulturskola och har varit övningselev på en musikhögskola. 

Informant 3 – ”Oskar”, en pojke som inte spelat något instrument alls tidigare. Han 
funderar dock på att börja spela gitarr.  

Informant 4 – ”Malin”, en flika som spelat eufonium i fem år. Hon går på kommunal 
musikskola och spelar även lite piano och gitarr hemma men har aldrig tagit några 
lektioner i dessa instrument.  

Informant 5 – ”Stefan”, en pojke som spelat gitarr för 3-4 år sen. Då han spelade tog han 
lektioner på kommunal kulturskola i sammanlagt fyra år.  

3.2.3 Val av musikexempel  

De kriterier som jag utgått ifrån i val av musikexempel var dels längden på styckena. De 
fick inte vara så långa att informanterna riskerade att tappa koncentrationen under 
lyssnandet, men samtidigt måste de vara tillräckligt långa för att informanterna ska 
hinna ”landa” i musiken. Styckena skulle vara av skiftande karaktär och genre för att ge 
en så bred och rättvis bild av informanternas olika lyssningssätt. Styckena skulle i 
möjligaste mån vara okända för informanterna, så tidigare upplevelser av musiken inte 
skulle kunna påverka deras lyssnande. Slutligen skulle musikexemplen även vara 
instrumentala. Detta på grund av att syftet med studien är att undersöka 
högstadieelevers musiklyssning; om styckena innehåller text finns det en överhängande 
risk att eleverna skulle lyssna mer på text än på själva musiken. Utifrån dessa kriterier 
valdes därefter tre musikexempel ut (styckena presenteras i samma ordning som 
informanterna fick lyssna till dem): 

Städa – Den Fule 
Ett enligt mig, energirikt stycke i dur. Tre minuter och tjugotvå sekunder långt. 
Genremässigt kan stycket beskrivas som modern svensk folkmusik. Stycket har en A-del 
och en B-del som upprepas flera gånger med olika sorters instrumentation. Halvvägs 
igenom stycket börjar ett gitarrsolo. Utmärkande för stycket är att det är luftigt och 
energirikt samt har ganska mycket synkoperade3 rytmer. 

Preludes: La colombe (The Dove) – Olivier Messiaen 
Ett stillsamt stycke för solopiano. Två minuter och fyra sekunder långt. Genremässigt 
kan det beskrivas som modern konstmusik med drag åt minimalismen4. Stycket börjar 
med en lydisk5 melodi samt klanger i samma modus6. Efter det kommer ett diminuendo 
följt av en ensam enstämmig melodi som i sin tur följs av ett stort crescendo med 
dissonanta klanger. I slutet av stycket kommer en coda7 där musiken slutligen stannar 
av.  
                                                        
3 Synkop – är en förskjutning av betoningen inom en takt, det vill säga betoning på ett annat ställe än i den 
normala pulsen.  
4 Minimalism – är en konstinriktning inom bildkonst och musik som avser producera konstverk som är 
befriade från konstnärens subjektiva uttryck och använder sig av så begränsade uttrycksmedel som 
möjligt 
5 Lydisk – är en kyrkotonart eller modal skala. Den lydiska skalan är den fjärde inversionen av durskalan, 
d.v.s. den startar på fjärde tonen i en durskala och får där av andra intervall. 
6 Modus – är ett tonsläkte, vanligen en av kyrkotonarterna.  
7 Coda – är en avslutade del i ett musikstycke. Där kompositören sammanfattar eller avrundar 
kompositionen.  
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Badidoom – Jonas Kullhammar 
Ett ”riffbaserat”8 jazzstycke. Tre minuter och femtiofyra sekunder långt. Stycket är 
uppbyggt kring ett riff som spelas av pianot under hela stycket. Allt eftersom byggs 
stycket på med fler instrument. Melodier samt riffet är pentabaserade9. Ganska snabbt 
övergår melodin i ett saxofonsolo. Stycket fortsätter att crescendera10 under hela tiden.  

3.2.4 Datainsamling 

För att dokumentera intervjuerna spelades de in med en Zoom H2. Det fördes även 
kompletterande anteckningar under varje intervjus gång. I dessa anteckningar skrev jag 
ner informanternas kroppsspråk, röstläge och ifall de stampade takten eller likande 
under musiklyssnandet. Intervjuerna genomfördes i ett grupprum i anslutning till 
elevernas musiksal. Varje intervju tog i genomsnitt 20 minuter varav cirka sju till åtta 
minuter bestod av uppspelning av musikexemplen. Under intervjuerna fokuserade jag 
på att få informanterna att berätta så fritt som möjligt om sina upplevelser och få dem 
att utveckla tankar som kunde påvisa olika sorters lyssningssätt.  

3.2.5 Bearbetning och analys 

När alla intervjuer var genomförda transkriberades de. Intervjuerna skrevs ner ord för 
ors så noggrant som möjligt, inklusive tankepauser och ljud som "hmm" och "eee" och så 
vidare. Då en intervjutranskription lätt kan bli inskränkt till vissa verbala aspekter 
(Scott, 2004) skrev jag ner en sammanställning av informanternas kroppsspråk, de 
tonlägen som de använde sig av och mina allmänna uppfattningar om varje informant. 
Varje intervju lästes sedan igenom och analyserades i flera omgångar för att få ett 
tillförlitligt resultat. Jag har valt att tolka varje intervju var för sig som en narrativ 
berättelse för att på så vis beskriva individens personliga lyssningssätt. Skott (2004) 
beskriver den narrativa tolkningen ur ett hermeneutiskt perspektiv på följande vis: 
 

Den tolkande människan som berättare, lyssnare, forskare, författare och 
läsare, använder all sin förmåga att skapa helhet genom att förena delar, 
nivåer, framställningssätt, tid och rum till något begripligt, något som kan 
inlemmas i tidigare förståelse. (Scott, 2004, s. 11) 

 
För att göra en narrativ tolkning använder sig forskaren av all information hen har att 
tillgå för att skapa en helhetsbild av informantens berättelse. För att göra detta har jag 
bland annat letat efter en röd tråd i informanternas berättelser, studerat hur de 
använder olika ord för att beskriva sina upplevelser, studerat deras kroppsspråk och 
tonläge och sökt efter tolkningar som förefaller logiska sett från vardera intervjus 
helhet. Diskussioner med mina kamrater och feedback från min handledare har varit till 
stor hjälp under arbetet med analysen. Slutligen har jag gjort en översättning från 
talspråk till skriftspråk av de kommentarer och dialoger som citerats i resultatdelen. 
Denna översättning innefattar bland annat grammatisk korrigering och borttagande av 
utfyllnadsord och diverse ljud. I citaten från intervjuerna används tecknet […] för att 
markera att meningar som inte fyller något för citatets innebörd har utelämnats. 

                                                        
8 Riffbaserat – ett musikstycke som istället för att bygga ett harmoniskt förlopp istället bygger på melodisk 
och rytmisk gestalt, ofta spelad av ett kompinstrument.  
9 Pentabaserade – ett musikstycke som är baserad på en skala med enbart femtoner. Vanligtvis är 
tonstegen i denna skala: 1,2,3,5,6 i dur alternativt 1,b3,4,5,b7 i moll.  
10 Crescendo – en benämning för att musiken ökar i volymstyrka.  
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3.2.6 Etiska överväganden 

Inför studien har jag utgått från Vetenskapsrådets regler och riktlinjer gällande etiska 
överväganden (CODEX, 2015a). Innan jag frågade informanterna om de vill delta i 
studien informerade jag dem om studiens syfte, hur undersökningen skulle gå till, att det 
var helt frivilligt att delta samt att de när som helst kunde dra sig ur studien. Denna 
information gavs även i skriftlig form till de elever som beslutade sig för att delta. 
Informanterna gavs också information om att deras identiteter skulle hållas fullständigt 
anonyma i arbetet (CODEX, 2015b). För att skydda informanterna har de därför givits 
fingerade namn. Jag har även utelämnat information om var informanterna bor samt 
vilka skolor de studerar vid. CODEX (2015c) skriver att under 18 § i lagen om 
etiskprövning står det att målsmans underskrift inte är nödvändigt då det deltagande 
barnet har fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del. Då 
samtliga informanter var 15 år fyllda när denna studie genomfördes, blev de 
informerade enligt Vetenskapsrådets riktlinjer och då studien inte utsätter deltagarna 
för några risker, nöjde jag mig med enbart informanternas samtycke. 

3.2.7 Giltighet och tillförlitlighet 

För att tillgodose kravet på en undersöknings kvalitet bör dess förutsättningar och 
utgångspunkter gå att motivera. Forskaren skall kunna argumentera för valet av metod 
och de teoretiska utgångspunkter hen valt att arbeta efter. Ur ett positivistiskt synssätt 
skall studien gå att upprepa och då ge samma resultat för att den skall räknas som 
tillförlitlig. Detta krav är dock omöjligt att ställa på studier inom humaniora då 
människor är ständigt påverkade av tid och miljö vilket gör att resultaten aldrig exakt 
upprepar sig. Även tillförlitligheten i själva intervjumetoden kan kritiseras då den kan 
ses som både subjektiv, ledande och öppen för personliga tolkningar. Det blir därför 
extra viktigt för en forskare som genomför en studie av detta slag att kritiskt granska sitt 
arbete och lägga fram logiska argument för studiens olika tolkningar (Kvale & 
Brinkmann, 2011). 
 
För att en studie ska räknas som valid bör forskaren kontinuerligt granska sitt eget 
arbete och ifrågasätta varför hen har valt att använda sig av vissa metoder, analyser, 
frågeställningar etcetera. Validering tillhör inte något specifikt moment i arbetet utan 
bör genomsyra hela forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2011). För att 
kompensera min brist på tidigare erfarenhet i att utföra vetenskapliga undersökningar 
av detta slag, har jag noga studerat facklitteratur gällande intervjuformen som 
undersökningsmetod, hermeneutiska tolkningar och narrativa analyser. Jag har även 
samtalat och fått rådgivning i utformandet av studien av min handledare som har 
mångårig kompetens i forskning med kvalitativ intervju som metod. Under 
transkriptionen märkte jag hur jag ibland omedvetet kanske hade styrt informanternas 
svar under intervjuerna. För att dessa styrningar inte skulle påverka resultatet har jag 
utelämnat de kommentarer där det antyds en styrning från min sida. Jag har istället 
fokuserat på partier där eleverna talar fritt om sina upplevelser. För att ytterligare öka 
analysens validitet har jag läst igenom transkriptionerna ett flertal gånger och letat efter 
alternativa tolkningar. Jag har också diskuterat de olika tolkningsmöjligheterna med 
mina kamrater för att på så vis få olika infallsvinklar och hitta de tolkningar som 
förefaller mest logiska. Jag anser att denna studie har tillräckligt hög validitet och 
reliabilitet för att den skall ses som intressant och fylla ett syfte. Dock måste jag vara 
ärlig och säga att det finns vissa brister i arbetets praktiska delar, mycket på grund av 
min avsaknad av erfarenhet att utföra intervjuer och göra narrativa tolkningar.  
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4 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultaten av föreliggande studie. Varje underrubrik 
presenterar olika teman som var och en representerar en narrativ tolkning av varje 
informants musikupplevelser och lyssningssätt. I underrubrikerna står det vilken 
informant temat behandlar samt en kort sammanfattning av vilket lyssningssätt som är 
mest karaktäristiskt för denna. Jag vill understryka att de olika temana är öppna och ofta 
överlappar varandra. Ingen av informanterna uppvisar enbart ett lyssningssätt.  

4.1 Johanna – ett associativt och kroppsligt lyssnande 

Johanna är en tjej som har spelat piano i fem år. Hon går på en kommunal kulturskola 
och har även varit övningselev på en musikhögskola. Min upplevelse av Johanna är att 
hon är en lugn, stillsam person. Hon verkar sjunka djupt in i musiken under lyssnandet.  
 
Det vanligast förekommande sättet som Johanna beskriver musiken på är genom dess 
genre och funktion, det vill säga var någonstans i samhället det går att hitta de olika 
typerna av musik och vilken funktion de har. Hon beskriver till exempelvis det första 
stycket Städa som en introlåt till något TV-program: ”Typ ett medeltidsprogram eller ett 
upptäcktsprogram.” Om det andra stycket La colombe berättar hon att det känns som 
den skulle passa in på ett operahus eller i en konsert. Det sista stycket Badidoom 
berättar hon är svårare att beskriva än de två tidigare:  
 

Det var svårt att komma på någonting först. Det var inte någonting jag tänkte 
på så här direkt. Alltså jag vet inte (paus) jag har väl hört liknande till de 
andra, fast den här har jag inte hört något som liknar. Så då var det inte 
någonting jag kopplade det till direkt som med de andra. 

 
När Johanna lyssnar till ett stycke associerar hon till musik som hon har hört tidigare. 
När musiken hon lyssnar på inte påminner om något hon hört får hon inte någon direkt 
association och det blir svårare för henne att beskriva musiken.  
 
Johanna återkommer till sin kroppsliga upplevelse av musiken flertalet gånger under 
intervjun. Exempelvis berättar hon att hon inte tänkte på eller kände något särskilt 
under det andra stycket La colombe, utan bara kände sig lugn och satt och lyssnade på 
musiken. Även efter att ha lyssnat till det tredje stycket betonar hon sin kroppsliga 
upplevelse då hon understryker energin i låten och att det är sådan musik som man vill 
sitta och ”gunga med” i. Till detta bör även tilläggas att hon är den av informanterna som 
rör sig mest under musikexemplen: hon gungar i sidled på stolen och stampar även 
takten under det första och tredje stycket. 
 
Ytterligare ett sätt som Johanna beskriver sin musikupplevelse på är att hon berättade 
om olika bilder som hon ser inom sig under lyssnandet. Detta upplevelsesätt kommer till 
uttryck i samtalet om det första musikstycket. Johanna berättar först att stycket låter 
som ”en intro-låt till något program” och att ”det liknar sådant jag har hört förut”. På en 
följdfråga om det var något speciellt det liknande svarade hon följande:  
 

Nej men jag får typ bilder i huvudet hur det kunde se ut. Typ såhär, flyger 
över, massa grejer, ställen. Det kan vara liksom öar, blått vatten och stränder 
och sånt. 
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Det är alltså inte frågan om metaforiska bilder som att musiken låter som exempelvis 
vatten, utan snarare att musiken väcker inre bilder av miljöer och/eller situationer som 
hon associerar till den specifika musiken. De inre bilderna verkar således vara 
förknippade med hennes sätt att kategorisera musiken i olika genres och till sociala 
funktioner. Denna process är i vissa fall av kognitiv karaktär. Det tredje stycket 
Badidoom beskriver Johanna på följande vis:  
 

Det känns typ som den KAN spelas på barer eller pubar förr, men kanske inte 
riktigt nu. […] mycket trumpet och saxofon och sådant. Det känns som det var 
sådant det var man spela förr. Jag kommer inte på vilket årtal, men de är 
någonstans typ. Kommer inte ihåg, men det var någonting, något årtal som det 
spelade i sådana här band. 

 
När Johanna beskriver det tredje stycket som ”musik som spelades på barer och pubar 
förr”, verkar hon alltså grunda sin tolkning på instrumentationen samt sina kunskaper 
inom musikhistoria. I detta exempel är det således inte frågan om inre upplevelsebilder 
utan snarare en reflektion över musikens sociala och kulturella tillhörighet.  
 
Sammanfattningsvis går det att se två huvudfåror i Johannas musiklyssnande. Det ena är 
ett associativt lyssnande som även i sin tur kan delas in i två undergrupper, dels ett med 
en semantisk koppling där musiken stimulerar framväxten av inre bilder, och ett med 
kognitiv koppling där hon reflekterar över musikens genremässiga tillhörighet. Dessa 
två undergrupper går ibland in i varandra, vilket gör det svårt att dra någon exakt gräns 
mellan dem. Den andra huvudfåran är det kroppsliga lyssnandet som dels tar sig uttryck 
i motoriska impulser, som att stampa takten, men även i det verbala när hon med ord 
beskriver hur musiken känns i kroppen.  

4.2 Klara – ett syntaktiskt lyssnande med objektiv prägel 

Klara är en tjej som spelat piano i sju år. Även hon går på en kommunal kulturskola och 
har varit övningselev på en musikhögskola. Min upplevelse av Klara är att hon har en 
ganska ivrig personlighet och hon avbryter sig själv flera gånger när hon berättar om 
sina musikupplevelser. Under själva lyssnandet sitter hon helt stilla och ser ut att 
fundera över någonting.  
 
Ett av de tydligaste dragen i Klaras lyssnande är att det har en analytisk/syntaktisk 
prägel. Hon betonar exempelvis ofta det dynamiska förloppet i musiken samt huruvida 
olika rytmiska- och melodiska gestalter upprepas eller inte:  
 

Det kändes som att det blev liksom typ svagare eller på en del ställen då blev 
typ dom andra instrumenten svagare. […] det var väldigt mycket rytmer som 
kom tillbaka. 

 
Ovanstående uttalande är hämtat från samtalet om det första stycket Städa. När Klara 
sedan beskriver det andra stycket La colombe återkommer hon till exakt samma 
parametrar, det vill säga dynamik samt upprepning av rytmiska och melodiska gestalter, 
för att beskriva stycket: 
 

Det var väl lite såhär: att det blev starkare och så svagare och så starkare och 
så svagare.  Alltså det var väl en del saker som återkom men inte riktigt 
samma mönster som jag tänker på i den andra. 
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Att Klara på detta vis självmant återkommer till både det dynamiska förloppet och 
huruvida olika rytmiska och melodiska gestalter upprepas antyder att hennes lyssnande 
har ett syntaktiskt fokus. Att Klara ofta använder sig av detta lyssningssätt blir ännu 
tydligare då hon svarar på frågan: ”Vilken parameter i musiken är det som påverkar dig 
mest under musiklyssning?” 
 

Jag vet inte. Alltså det känns som man lyssnar mest om det finns någon melodi liksom 
[…] Ibland så lyssnar man lite på vad det är för olika instrument och typ, ja. Alltså hur 
den är uppbyggd, liksom vad det för slags låt. 

 
Med att lyssna på ”hur den är uppbyggd” betyder i detta fall inte att Klara enbart lyssnar 
på det som spelas i stunden; hon lyssnar också efter vad som kommer att komma 
härnäst i musiken. Efter det tredje stycket Badidoom berättar hon att det märktes att 
stycket skulle ”byggas upp” och att det skulle komma något slags solo senare i låten. Då 
hon ombads att utveckla detta berättar hon följande:  
 

Ja, när jag hörde liksom det där pianot i början (sjunger). Alltså det märktes på 
något vis att det inte riktigt var pianot som det skulle bygga på. Det var som 
det nästan började räkna in på något vis. Och att sen så bara, dom andra kom 
bara: ’Aa, nu hänger vi på’ liksom. Ja att det var den som skulle vara typ 
grunden i hela stycket, eller vad man ska säga. Men inget mer riktigt. För den 
bara gick runt där och det var exakt samma sak hela tiden. Och det var liksom 
den rytmen så. Jag vet inte riktigt varför, men det bara kändes som det när jag 
hörde det, att det var: ’okej, nu kommer liksom en improvisation snart’. 

 
Utifrån sina olika upplevelser och tolkningar av musiken drar Klara en slutsats om vad 
som kommer att hända härnäst i stycket. Klara återkommer även till ett mer associativt 
lyssnande flera gånger under intervjun och hennes associationer har ofta koppling till 
musikens funktion. Hon beskriver exempelvis Städa som ”sån där musik man kanske typ 
har hört på någon marknad eller någonting” och ”det lät som typ dansmusik nästan”. La 
colombe beskriver hon på liknande vis: ”Om det skulle vara en dans så skulle det nog 
vara typ balett eller någonting”. Det allra tydligaste exemplet på associativt lyssnande 
beskriver hon efter att ha lyssnat till Badidoom: 
 

Och så tänkte jag typ en kväll eller någonting. Alltså att dom spelade på 
kvällen med saxofonen (Skratt). Så ja, det var det jag tänkte på när jag hörde 
det. […] Ja, alltså det känns som att liksom just den musikstilen att det 
verkligen kändes att det är på kvällen eller typ en på en gata. […] Så ja, det 
kändes som det var på nått såhär gammalt café eller någonting. Det känns som 
det är där dom spelade sådant (Skratt). 

 
Detta citat skiljer sig något från de tidigare som enbart beskriver vilka sammanhang 
musiken skulle passa in i. Citatet från det tredje musikstycket är betydligt mer målande i 
sin karaktär och det verkar nästa som Klara försöker beskriva en inre bild som hon får 
under musiklyssnandet. Dock tillåter hon sig inte att fullt utveckla denna semantiska 
upplevelse utan återvänder istället till en mer objektiv beskrivning av musiken. Detta 
gör hon dels med orden ”det känns som att liksom just den musikstilen”, och när hon 
säger detta blir det som att hon slutar berätta om sin egen upplevelse och istället 
beskriver musikens mer objektiva funktioner. På samma sätt avslutas hela 
beskrivningen med: ”Det känns som det är där dom spelar sådant”. Efter att ha lyssnat 
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till det andra stycket La colombe beskriver Klara även ett känslomässigt lyssningssätt: 
 

Det var väldigt så här känslosamt på något vis, eller vad man ska säga. Alltså 
det kändes mer personlig än vad den andra låten var. För det är ju bara en 
person som spelar den där, kan jag tänka mig […] Ja, att den känns mer som 
att varje ton den tar vill den säga någonting, att det är någonting, ja MER 
liksom. För man kan väl uttrycka sig med musik liksom? Om man tänker på 
hur den förra var då var ju den liksom, typ glad känsla och den här kanske var 
mer. Jag vet inte, den känns lite uppgiven på något vis. Lite såhär ledsam eller 
så här stillsam (sjunger lite). 

 
I ovanstående citat säger Klara aldrig att hon själv upplever någon av de känslor hon 
beskriver. Hon berättar att musiken känns lite uppgiven, inte att hon känner eller kände 
sig uppgiven. Hon beskriver även vad musikern i stycket troligtvis vill säga då denne 
spelar. Detta visar också på att hon tolkar musiken objektivt istället för att gå till vad hon 
själv subjektivt känner.  
 
Sammanfattningsvis kan Klaras musiklyssning beskrivas ha en objektiv karaktär. Hon 
lyssnar analytiskt efter återkommande mönster i musiken och på hur stycket är 
uppbyggt. Utifrån det hon hör och tolkar ur musiken drar hon slutsatser om vad som 
kommer att hända härnäst. Förutom detta syntaktiska lyssnande, lyssnar hon även 
associativt och kopplar musiken till olika sammanhang där musiken skulle passa in. Hon 
beskriver även vilka känslor som objektivt skulle passa ihop med musiken.  

4.3 Oskar – ett varierande, emotionellt lyssnande 

Oskar är en kille som inte har spelat något instrument tidigare, dock funderar han på att 
börja spela gitarr. Mitt första intryck av Oskar är att han inte känner sig helt bekväm i 
intervjusituationen. Under de två första styckena ser han ganska uttråkad ut, men han 
börjar dock stampa takten med foten under det tredje stycket och verkar då också bli 
allt mer bekväm. Oskars kommentarer och beskrivningar av styckena är ganska 
kortfattade. 
 
Mestadels beskriver Oskar sin musikupplevelse utifrån ett känslomässigt perspektiv och 
han ger också respektive stycke passande adjektiv: Städa beskrivs som ”glad”, La 
colombe som ”deppig” och ”nere” och det tredje stycket Badidoom som ”spänningsfyllt”. 
Oskar beskriver tydligt vilka känslor han får under musiklyssnandet: ”Jag upplevde 
glädje” är en kommentar efter att ha lyssnat till det första stycket Städa. Detta är inte en 
objektiv beskrivning av musikstyckets känslouttryck utan Oskar beskriver här sin 
subjektiva känsloupplevelse under lyssnandet. 
 
Typiskt för Oskars beskrivningar är att de är kortfattade. Han beskriver musiken med 
enstaka ord eller kortare meningar och när han ombeds att utveckla sina tankar förblir 
svaren korta: 
 

Intervjuare: Och glädje. Vad tänkte du när du sa glädje? Är det liksom något 
speciellt?  
Elev: Nej men man liksom hör det på tonerna. 
I: Okej? 
E: Liksom, det är inte någon så här deppig låt. 
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Ovanstående dialog handlar om det första musikexemplet Städa. Kommande dialog är 
hämtat från det tredje exemplet Badidoom: 
 

Elev: Typ, det är lite spänning i den. I alla fall i början. 
Intervjuare: Spänning i början? 
E: Ja. 
I: Mm. 
E: Sen så. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt  
[…] 
I: Spänning i början sa du 
E: Mm.  
I: Kan du utveckla det lite? 
E: Nej men typ när det blir (Sjunger) hela tiden så. 
 

Detta pekar mot att hans lyssnande och upplevelser är direkta utan att de tar någon 
kognitiv omväg; Oskar beskriver helt enkelt sin subjektiva upplevelse av det han hör. 
Den mest utförliga upplevelsebeskrivningen gör Oskar efter ha lyssnat till det andra 
stycket La colombe: 
 

Det kanske var lite svårare det här men det känns mest som en djup låt som 
kanske är lite mer deppig. Den sprider liksom inte så jättemycket energi. 
Kanske men, så jättemycket positiv energi var det inte. Jag vet inte vad jag ska 
säga. ’Nere’ kanske, jag vet inte. Liksom när jag hör den tänker jag på mörker 
och sånt. Det är kallt. […] De strålar inte ur så jättemycket energi och glädje 
och allting liksom. De blir mer en mörk vinterdag. 

Även här blir det frågan om en känslomässig beskrivning av musiken. Oskar beskriver 
inte enbart sina egna känslor utan även vad han ser inom sig som en associativt 
metaforisk bild: ”en mörk vinterdag”. Han ställer även denna associativa beskrivning i 
motsatsförhållande till de känslomässigt förknippade adjektiven ”energi och glädje”. Det 
verkar således inte finnas någon klar gräns mellan dessa upplevelsebeskrivningar. 
Denna sortens associativa upplevelser beskriver han även efter att ha lyssnat till det 
första stycket Städa. ”Sen så tänker jag väl på typ indisk dans.”  

Oskar gör också en kortfattad analytisk beskrivning av det tredje stycket Badidoom: 
Någonting kommer att hända […] det utvecklar sig liksom, lägger hela tiden till något 
instrument.” I denna kommentar visar Oskar att han inte enbart lyssnar syntaktiskt, han 
lyssnar även förutseende och drar en slutsats om vad som kommer att hända härnäst i 
musiken. Slutligen går det också att hitta ett drag av kroppslyssnade hos Oskar då han i 
det tredje stycket stampar takten med foten. Vissa adjektiv han använder för att 
beskriva låten, exempelvis ”energirik” och ”spänningsfyllt”, kan till exempel beskriva en 
kroppslig upplevelse likaväl som en känslomässig.  
 
Oskars lyssningssätt är det mest varierade av alla fyra informanters. Han beskriver 
musiken objektivt analytiskt, sina subjektivt kroppsliga upplevelser, associativt 
metaforiska bilder samt det som kanske präglar han lyssning mest: subjektivt 
känslomässiga upplevelser av musik. Detta emotionella lyssnande verkar även vara det 
lyssningssätt som han spontant föredrar att använda sig av.  
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4.4 Malin – ett associativt semantiskt lyssnande 

Malin är en tjej som spelat eufonium. Hon har gjort det i fem år och tar lektioner på en 
kommunal musikskola. Hon berättar att hon även spelar lite piano och gitarr hemma 
men att hon inte tagit några lektioner i dessa instrument. Min upplevelse av Malin är att 
hon verkar ha en glad och positiv personlighet och att hon är mycket nära till skratt.  
 
Det mest utmärkande för Malins sätt att beskriva musiken är när hon berättar om de 
inre bilder hon upplever under lyssnandet. Redan efter att ha hört det första stycket 
Städa beskriver hon följande bild: 
 

Okej, jag tänker typ så här på Afrika och att de dansar. Alltså afrikaner som 
dansar runt på savannen eller något sådant. 

 
Detta uttalande behöver dock inte nödvändigtvis tolkas som att Malin upplever det som 
inre föreställningsbilder. Det är även möjligt att tolka det som om hon beskriver 
musikens genremässiga tillhörighet och den miljö som den skulle passa in i. Att Malin 
väljer att säga att hon ”tänker på Afrika” och inte att hon ”ser en bild av Afrika” gör 
denna alternativa tolkning möjlig. Lite senare i intervjun då Malin berättar att hon även 
tänkte på elefanter och vatten under lyssnandet blir det tydligt att det hon ”tänker på” 
inte enbart omfattar den kognitiva processen utan även ger upphov till en inre bild:  
 

Intervjuare: Något annat du tänkte på?  
Elev: Elefanter (Skratt) 
I: Elefanter. 
E: Typ vatten så här.  
I: Okej, är det att du ser det inom dig? Eller att det låter som en elefant? Eller 
hur menar du? 
E: Nej, men man får såhär typ bilder. Alltså i huvudet typ. Och så kopplar jag 
det typ tillsammans.  

 
Ovanstående citat visar tydligt att Malin upplever inre bilder av semantisk karaktär 
under musiklyssningen och efter det tredje stycket Badidoom blir beskrivningarna 
mycket mer målande, nästan som händelser ur en film eller hämtade från hennes eget 
liv: 
 

E: Men sen så kom jag in på typ mysterier eller detektiv. (…) Jag får massa 
konstiga bilder i mitt huvud. 
I: Jaha 
(Skratt) 
I: Kan du berätta lite om dom?  
E: Typ så här, hatt. 
I: Ja.  
E: Går runt, typ tjock jacka och sen så är det typ en bar där dom spelar såhär 
saxofon. Så där i bakgrunden är detektiven. Och sen så kommer dom, ja. 

 
Att uppleva musik som inre bilder verkar vara en stor del i Malins musiklyssnande då 
hon återkommer till den sortens beskrivning efter varje musikexempel. Dock är det inte 
det enda sättet som hon beskriver musiken på; alla musikstycken beskrivs även på ett 
eller annat vis med hjälp av känsloladdade adjektiv. Det första beskriver hon som ”glad” 
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och det andra som ”dramatiskt och dystert”. Det tredje stycket representerade dock inte 
en specifik känsla utan snarare avsaknaden av känsla: 
 

E: Den var svårare. 
[…] 
I: Varför kändes det svårare?  
E: De var liksom, det var. Jag tyckte inte det var glatt eller ledsamt. Alltså typ 
det var ingenting (skratt) Den var både och.   

 
Att det på detta vis blir svårare för Malin att tolka ett stycke när hon inte kan 
kategorisera det under en specifik känsla, pekar på att den emotionella upplevelsen är 
en viktig del av hennes helhetsupplevelse. Då Malin beskriver musiken som ”glad” eller 
”dramatisk och dyster” verkar det i första hand inte vara sina egna känslor hon 
beskriver utom snarare den allmänna känslokaraktären för varje stycke. Argument för 
detta påstående är att hon aldrig nämner att ”hon känner” någon av dessa känslor själv 
och dessutom beskriver hon analytiskt vad det är i musiken som är ”glatt” eller ”dystert” 
när hon ombeds utveckla denna sorts kommentarer. Detta tyder på att hon beskriver 
musikens objektiva känslostämning snarare än sina egna subjektiva känslor.  
 
Sammanfattningsvis går det att hitta två tydliga drag i Malins lyssningssätt. Det första 
och tydligaste är ett associativt lyssnande där hon ser inre föreställningsbilder under 
lyssnandet. Dessa inre bilder verkar vara starka och tydliga och föreställer konkreta 
objekt eller situationer. Det andra också vanligt förekommande lyssningssättet är ett 
emotionellt lyssnande där Malin beskriver musiken med hjälp av känsloladdade 
adjektiv. I dessa fall handlar inte beskrivningarna om Malins personliga upplevelser 
utan snarare om vilka känsloladdade ord som representerar ett visst stycke bäst.    

4.5 Stefan – ett emotionellt och associativt lyssnande 

Stefan är en kille som spelat gitarr för tre eller fyra år sedan. Under tiden han spelade 
gick han på en kommunal kulturskola i fyra års tid. Min upplevelse av Stefan är att han 
verkar ganska trött under intervjun. Under lyssnandet sitter han stilla med en lätt 
drömmande blick.  
 
Stefan beskriver gärna musiken genom dess genre och funktion. Efter att ha lyssnat till 
vart och ett av musikstyckena berättar Stefan var någonstans i samhället musiken skulle 
kunna passa in. Det första stycket Städa låter som ”någon paradmusik” och att det 
antagligen är ”asiatisk (kanske kinesisk?) musik”. Det andra stycket La colombe beskrivs 
som ”något pianosolo på någon tävling eller något sådant”. Det tredje stycket Badidoom 
tycks låta som ”någon avslutningslåt i en film”. De associativa beskrivningar som Stefan 
verkar föredra att använda sig av är relativt kortfattade. Dessa korta beskrivningar kan, 
precis som i intervjun med Oskar, tyda på ett direkt subjektivt lyssnande. Stefan 
beskriver det han hör och upplever i stunden, inte vad han efteråt tänker om låten. Att 
Stefan väljer att använda frasen ”det känns som” istället för ”jag tänker på” tyder också 
på denna sortens direkta lyssnande: 
 

Det känns som någon paradmusik på stämningen typ. […] En stor parad på 
gatan eller något sådant. 
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I ovanstående citat berättar Stefan spontant att det är ”på stämningen” som han känner 
att det är paradmusik, ett uttalande som tyder på att hans lyssnande är riktat mot 
helheten snarare än detaljerna.  
 
Stefan beskriver ofta musiken ur ett känslomässigt perspektiv och även dessa 
uttalanden verkar beskriva hans subjektiva upplevelser snarare än musikens allmänna 
känslostämning. Om det första stycket Städa berättar Stefan att ”man blir glad”: 
 

Elev: Det är något bra som har hänt typ.  
Intervjuare: Något bra som har hänt. Ja? 
E: Att man blir glad. 

 
Stefan säger inte enbart att musiken ”låter glad” utan att han faktiskt ”blir glad”. Även 
efter att ha lyssnat till det andra stycket La colombe beskriver han på liknande vis de 
känslor han möjligen själv upplever: 
 

Och piano, någon som spelar liksom och kanske inte är en så jätteglad låt som 
man blir pigg av. Det är mest, så här, lugn. 

 
Det finns anledning att tro att dessa känslomässiga beskrivningar inte enbart beskriver 
vilka känslor själva musiken representerar utan även vilka sinnesstämningar Stefan 
försätts i då han lyssnar till musiken. Stefan gör ytterligare ett uttalande som också det 
tyder på att hans lyssnande har en subjektiv prägel. Uttalande sker efter det tredje 
stycket Badidoom och behandlar den personliga smaken: 

 
E: Med mycket instrument och, 
I: Mm. 
E: Då blir den mer, bättre eller någonting. Lite mer energi eller och sånt. 
I: Bättre sa du. 
E: Ja. För att det är inte så enformig. 

 

Som sagt vittnar även detta citat om att Stefans lyssnande är påverkat av personliga 
upplevelser av musiken snarare än att tolka styckena ur ett mer objektivt perspektiv. 
 
Det finns således två huvudfåror i Stefans lyssningssätt, ett associativt som kopplar 
musiken till en specifik situation, genre eller sammanhang samt ett emotionellt som 
kommer till uttryck då han berättar om de känslor han själv upplever under lyssnandet.  

4.6 Sammanfattning 

Johanna riktar i huvudsak sin uppmärksamhet mot olika semantiska aspekter av 
musiken. Hon verkar först och främst lyssna till musikens helhet men kommenterar 
även vid enstaka tillfällen detaljer i musiken. Det vanligaste sättet som Johanna upplever 
musiken på är som associationer till olika genres och sammanhang och ibland även som 
inre föreställningsbilder. Johanna visar även att hon lyssnar och upplever musiken med 
kroppen, dels genom motoriska reflexer och dels verbalt.  
 
Klaras uppmärksamhet är för det mesta riktad mot musikens syntax. Hon lyssnar efter 
huruvida olika musikaliska gestalter upprepas och betonar styckets uppbyggnad, 
instrumentation och dynamiska förlopp. Hon lyssnar ofta mer på detaljer än på 
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helheten. Klara verkar uppleva musiken som olika mönster och gestalter och 
musikupplevelsen är ofta präglad av hennes analytiska lyssnande.   
 
Oskars riktar sin uppmärksamhet åt många olika delar i musiken. Ibland är det riktat 
mot musikens semantik och helhet, ibland mot dess syntax och detaljer och ibland mot 
hur musiken påverkar hans egna känslor. Oskar upplever ofta musiken just som olika 
känslor eller sinnesstämningar och stundtals även som inre metaforiska bilder.  
 
Malins uppmärksamhet är nästan helt riktad mot musikens semantik. Hon lyssnar på 
helheten och de olika känslostämningar varje låt representerar. Ofta upplever Malin 
musiken som inre bilder föreställande konkreta objekt, platser eller situationer. Dessa 
bilder verkar vara mycket tydliga för henne.   
 
Även Stefans uppmärksamhet är för det mesta riktat mot semantiska aspekter i 
musiken. Hans lyssnande är nästan ständigt riktat mot musikens helhet. Stefan upplever 
musiken dels som associationer till olika genres och sammanhang och dels som inre 
känslor och sinnesstämningar.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras denna studies resultat med de olika teorier och 
kategoriseringar som presenterats i bakgrundskapitlet. Därefter tas mina egna 
reflektioner om studien, arbetets betydelse och yrkesrelevans samt idéer om framtida 
forsknings- och utvecklingsarbete upp. 

5.1 Resultatdiskussion 

I bakgrundskapitlet presenteras olika sätt att kategorisera musiklyssnande. En 
uppfattning som delas av bland andra Adorno (1976), Myers (1922) och Karlsson 
(1985), är att människor är olika ”lyssningstyper”, det vill säga att varje individ har ett 
speciellt sätt att lyssna på beroende på vilken typ av person den är. Ett annat 
förhållningssätt är att en och samma individ kan tillämpa olika ”lyssningssätt” eller 
”lyssningstekniker” (Rauhe, 1972, Wiggen, 1972, Stockfelt, 1988). Min studie bekräftar i 
viss mån båda dessa synsätt. Dels går det att se likheter inom en viss persons lyssnande 
(exempelvis Klaras lyssnande som är objektivt och har ett syntaktiskt fokus), men det 
syns också tydligt att alla informanter byter mellan olika lyssningssätt då de beskriver 
musiken ur olika infallsvinklar. Min slutsats av detta är att varje person som ingår i 
denna studie har ett individuellt sätt som de spontant lyssnar på och som de upplever 
musik på. Detta betyder inte att de är helt låsta till ett enda lyssningssätt, men att de ofta 
utgår från ett eller flera olika sätt när de lyssnar till ett musikstycke. 
 
De kategorier som varje individ i föreliggande studie är beskrivna utifrån kan ses som en 
sorts generaliseringar av deras sätt att lyssna på och uppleva musik. Dessa 
generaliseringar har gjort det möjligt att se övergripande tendenser hos var och en av 
informanterna. Kategoriseringarna gör det också möjligt att jämföra deras lyssnande 
sinsemellan och att även göra jämförelser med tidigare presenterad forskning. Nedan 
följer en jämförelse mellan informanterna i denna studie och några av de olika 
lyssningssätt som presenteras i denna studies bakgrundskapitel. 
  
Utifrån sin fenomenologiska undersökning presenterar Myers (1922) fyra olika 
lyssningstyper: den objektiva typen, karaktärstypen eller uttryckstypen, den associativa 
typen samt den intrasubjektiva typen. Det går att hitta flera likheter mellan resultatet i 
Myers och denna studie. Den objektiva typen är en person som uppfattar musik som ett 
ljudfenomen utanför sig själv och som har ett analytiskt förhållningssätt till det den hör. 
Klara utgör ett tydligt exempel på en person av den objektiva typen. En person av 
karaktärstypen är en person som betonar musikens karaktär och dess expressiva 
kvaliteter. Dessa personer beskriver musik med hjälp av känslomässiga termer såsom 
lycklig, sorgsam, hoppfull etcetera. Malin är ett exempel på en person som delvis är av 
denna lyssningstyp. Den associativa typen menar Mayer är en person för vilken musik 
skapar fantasibilder av olika platser, händelser eller situationer. Både Johanna och Malin 
passar bra in under denna sorts lyssningstyp. Slutligen finns den intersubjektiva typen 
vilket är en person som inte beskriver vad musik uttrycker utan vad hen själv upplever. 
Till denna grupp räknas kroppsliga upplevelser av musik, så som när Johanna säger att 
Badidoom är en sådan låt man vill sitta och ”gunga med i”. Även Oskar och Stefan kan 
sägas vara av intersubjektiv typ då de beskriver vilka känslor och sinnesstämningar de 
själva upplever under lyssnandet.  
 



32 
 

Rauhe (1972) delar in musiklyssnande i fyra olika grupper: motoriskt-reflexivt 
lyssnande, känslomässigt lyssnande, passivt-stämningsmässigt lyssnande samt kognitivt 
lyssnande. Med ett motoriskt-reflexivt lyssnande ger lyssnaren kroppslig respons på 
musikens rytmiska förlopp. Det är alltså den sortens lyssnande Johanna påvisar när hon 
stampar takten till musiken. Ett känslomässigt lyssnande är ett associativt lyssnande där 
musiken får lyssnaren att ”återuppleva” ett tidigare minne eller känsla. Detta 
lyssningssätt omfattar således både den lyssningstyp som Mayer (1922) kallar för 
karaktärstypen men även den intersubjektiva typen. Utifrån denna definition är detta det 
överlägset vanligaste lyssningssättet i den här föreliggande studien då alla fyra 
informanterna i olika stor omfattning använder sig av detta lyssningssätt. Ett passivt-
stämningsmässigt lyssnande är ett passivt lyssningssätt där musik utgör en 
bakgrundskuliss. Eftersom detta lyssningssätt är passivt förkom det inte i någon större 
utsträckning här i denna studie då informanterna ombads att just lyssna aktivt på 
musiken. Det kognitiva lyssnandet är i likhet med Mayers (1922) objektiva typ ett 
analytiskt och ”intellektuellt” lyssnande, alltså det lyssningssätt som Klara i den här 
studien i huvudsak använder sig av.  
 
Karlsson (1985) gör en något mer mångfacetterad indelning av lyssningssätt än Mayer 
(1922) och Rauhe (1972). Flera av Karlssons lyssningssätt går att känna igen både från 
Mayer och Rauhe; Karlssons Intellektuella lyssnare motsvarar till exempel Mayers 
objektiva lyssningstyp och Rauhes kognitiva lyssnande. Liknande motsvarigheter går att 
hitta i de lyssningssätt som Karlsson kallar för Kroppslyssnaren, den Emotionella 
lyssnaren, Klangberusningslyssnaren, Klangkulisslyssnaren och Bildlyssnaren. Karlsson 
(1985) nämner dock ytterligare tre lyssningssätt som varken Mayer (1922) eller Rauhe 
(1972) tar upp. Dessa tre är den Blockerade lyssnaren, den Tekniska lyssnaren samt 
Hantverkslyssnaren. Både den Blockerade lyssnaren och den Tekniska lyssnaren är 
personer vars fokus är riktat mot någonting annat än själva musiken, exempelvis mot 
inspelningskvaliteten eller ljudvolymen. Hantverkslyssnaren är en person som i 
huvudsak betonar olika instrumentaltekniska parametrar i musiken. Ingen av dessa tre 
”nya” lyssningssätt går dock att hitta i någon större utsträckning i denna studie.  
 
Gabrielsson (2008) diskuterar i sin bok Starka musikupplevelser huruvida det finns ett 
samband mellan reaktioner och genrer. Enligt hans studie förekommer starka 
musikupplevelser i huvudsak under lyssnande av konstmusik (i drygt hälften av de 
undersökta fallen), medan i ”populärmusik” (folkmusik, jazz, rock, pop, blandade genres, 
visor, underhållnings- och dansmusik) förekommer i bara drygt 37 % av fallen. Denna 
statistik pekar mot att det finns skillnader i hur vi lyssnar på och upplever musik 
beroende på genre. Musikforskaren Stockfelt (1988) har utvecklat en teori som 
behandlar detta ämne. Stockfelt menar att personer lyssnar på musik så som det 
förväntas av dem att lyssna. Denna teori går under namnet adekvat lyssnande.  
Informanterna i denna studie uppvisar inte ett adekvat lyssnande i samma utsträckning 
som hos vuxna informanter i liknande studier. En anledning kan vara att informanterna 
är unga och inte har tillägnat sig sociala- och kulturella konventioner då de inte har 
exponerats för lika mycket musik som en vuxen person. Det går dock att hitta vissa 
exempel på adekvat lyssnande även hos informanterna i denna studie. Exempelvis 
beskrivs det andra stycket La colombe (som bör räknas till genren ”konstmusik”) mer 
frekvent på ett emotionellt vis än övriga musikstycken. Det första Städa och tredje 
stycket Badidoom, vilka båda två tillhör genren ”populärmusik” (enligt Gabrielssons 
genreindelning), beskrivs istället med associationer till olika platser och situationer.  
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I Gullbergs (1999) studie om skillnader i lyssnarfokus mellan olika grupper riktar sig de 
undersökta personerna med musikalisk bakgrund sin uppmärksamhet i stor grad mot 
instrumentation, harmonik och arrangemang. De undersökta personerna utan 
musikalisk bakgrund riktade istället sin uppmärksamhet i huvudsak mot text och 
melodi. Dessa tendenser stämmer överens med Klaras lyssnande, då hon är den av 
informanterna som studerat musik under längst tid (sju år) och även uppmärksammade 
instrumentation och arrangemang mest av samtliga informanter. Detta är dock inte alls 
lika tydligt i Johannas lyssnande (som med sina fem år är den som studerat musik under 
näst längst tid), Johanna nämner varken instrumentation, arrangemang eller harmonik 
nämnvärt mer frekvent än någon annan av informanterna.  

5.2 Metoddiskussion 

Då jag inte har kunnat hitta några studier som undersöker barn eller ungdomars 
lyssningssätt har jag i samråd med min handledare sett mig tvungen att mer eller 
mindre utforma metoden för denna studie på egen hand. Som utgångspunkt för detta 
har jag studerat liknande arbeten. Dessa har ofta en skriftlig undersökningsmetod, 
antingen i form av enkätundersökning eller som en skriftlig narrativ undersökning. 
Dessa metoder lämpar sig dock dåligt för min studie då mina informanter är relativt 
unga och antagligen känner sig mer bekväma i att uttrycka sig verbalt än skriftligt. 
Utifrån dessa argument beslöt jag mig för att använda en kvalitativ intervju som metod 
och att göra en narrativ hermeneutisk tolkning av dessa intervjuer för att på så vis sätta 
mig in i informanternas upplevelsevärld. Inte förrän efter det att själva intervjuerna var 
gjorda beslöt jag mig för att lägga till den narrativa tolkningen som teoretisk 
utgångspunkt. Tanken innan detta beslut var att försöka hitta ett eller flera teman i 
informanternas lyssnande. Under transkriptionerna upptäckte jag dock hur flytande 
gränsen mellan de olika lyssningssätten ofta visade sig vara, vilket fick mig att vilja tolka 
varje individs lyssnade mer som en helhet. 
 
Detta känns även nu i efterhand som ett korrekt beslut då musiklyssnande enligt min 
mening är en varierande aktivitet som ständigt förändras samtidigt som den har en 
tydlig personlig prägel. Ett annat sätt att analysera resultatet på skulle kunna vara att 
undersöka en viss del av ungdomarnas upplevelse, exempelvis hur deras semantiska 
eller syntaktiska upplevelser ser ut. En studie av det slaget skulle också vara intressant 
ur pedagogisk synvinkel. Det finns helt enkel många sätt att studera och analysera en 
persons musikupplevelser på och alla har sina för- och nackdelar. Detta gjorde det svårt 
för mig att utforma och bestämma en metod. Om tiden hade funnits hade det varit en 
klar fördel att genomföra en pilotstudie för att kunna testa vilka resultat de olika 
metoderna skulle ge. 
 
Enligt hermeneutikens tankegångar är det i princip omöjligt att förhålla sig helt objektiv 
i en tolkningsprocess (Ödman, 2007). Tolkaren är alltid påverkad av sina tidigare 
erfarenheter/fördomar samt den kulturella och social kontext hen lever i. Det är viktigt 
att tolkaren kritiserar och omtolkar sina tidigare tolkningar och hen inte fastnar i en 
”ond cirkel” av självbekräftande tolkningar. Genom detta arbete kan tolkaren delvis 
frigöra sig från sin subjektivitet och få en djupare förståelse för det hen undersöker. 
Hermeneutikens tankesätt och arbetsmetoder har varit till stor hjälp i denna studie då 
just tolkningar har en viktig del av arbetet. 
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5.3 Egna reflektioner 

För mig personligen är nog den mest intressanta lärdomen av denna studie just hur man 
ska gå tillväga för att kunna undersöka en individs musikupplevelse. Är det ens möjligt 
att studera en annan människas personliga upplevelse utan att själv styra deras 
upplevelser? Redan i själva intervjusituationen blir informanterna här alltså styrda av 
bland annat intervjuarens kroppsspråk och följdfrågor. Under transkriptionen av 
intervjuerna upptäckte jag också hur jag ibland omedvetet styrde informanternas 
beskrivningar. Denna medvetenhet om hur lätt det är att styra en annan persons 
berättelse och hur jag bör göra för att undvika detta, är en av de större lärdomarna jag 
har fått under detta arbetes gång. Skulle jag få möjlighet att göra om studien igen, eller 
göra om den tio gånger, skulle säkerligen mina resultat kunna bli mer rättvisa mot 
verkligheten. 
 
En intressant frågeställning är om individers lyssningssätt är ett aktivt val eller om det 
är socialt, kulturellt eller genetiskt betingat. Varför lyssnar exempelvis en del personer i 
huvudsak analytiskt, andra känslomässigt och vissa med kroppen? En förklaring kan 
vara att en person har blivit uppmuntrad av sin omgivning då den har använt sig av ett 
speciellt lyssningssätt. Det finns också en möjlighet att en person ändrar sitt lyssnande 
beroende på hur personen tror att den ”ska” lyssna. I en så pass konstruerad situation 
som en forskningsintervju faktiskt är, spelade säkerligen informantens tankar om hur 
hen bör lyssna en avgörande roll. Informanterna var i detta fall både medvetna om att de 
intervjuades och att det var deras musiklyssnande som skulle studeras vilket med all 
säkerhet påverkade deras lyssnande på något vis. Ett exempel är att alla informanterna 
lyssnade aktivt, ingen av informanternas kommentarer kan påvisa att de lyssnade 
passivt på musiken som en ”klangkuliss”, ett lyssningssätt som flera tidigare studier har 
nämnt. 
 
Möjligheten att få gå på djupet i ett ämne som jag själv finner intressant är en av mina 
personligt största vinster med detta arbete. De kunskaper jag har tillägnat mig gällande 
olika sätt att lyssna till och uppleva musik har gett mig en djupare förståelse för olika 
individers gehör vilket jag kommer att ha stor nytta av i mitt framtida arbete som 
gehörslärare. Att få arbeta självständigt med en så pass stor studie som ett 
examensarbete faktiskt är, har också gett mig möjligheten att utveckla min disciplin och 
öka mitt ansvarstagande, vilket alltid är nyttigt. 

5.4 Arbetets betydelse 

Med tanke på att endast fem ungdomars musiklyssning undersöks i studien är det inte 
möjligt att dra några generella slutsatser om hur ungdomar upplever och lyssnar på 
musik, studien kan enbart visa på hur dessa specifika elevers lyssnande ser ut. För att få 
fram några generella slutsatser skulle betydligt fler informanter behöva delta, vilket inte 
var möjligt inom tidsramarna för detta högskolearbete.  
 
Jag anser dock inte att detta arbete saknar betydelse. Dels belyser det individuella 
skillnader inom musiklyssnande, dels ger det exempel på hur upplevelser av en och 
samma låt kan variera från person till person, något som jag upplever inte diskuterats 
speciellt mycket under en musiklärarutbildning. En av de viktigaste lärdomarna från 
denna studie är just att lyssnande är en mycket individuell aktivitet. Jag hoppas att detta 
arbete även kan ge andra musiklärare nya insikter om olika sätt att lyssna på musik.  
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5.5 Fortsatt forskning 

Frågor som berör hur olika individer upplever musik är mycket intressanta för mig, och 
då inte enbart för gehörslärare utan för alla pedagoger inom olika musikämnen då 
musiklyssning är en gemensam nämnare. Kompositörer, arrangörer, musiker och 
musikpsykologer är andra yrkesgrupper som även de skulle kunna ha mycket att vinna 
på studier inom området. Det är därför ganska märkligt att inte fler studier har gjorts, 
inte minst studier som undersöker hur barn och ungdomar lyssnar på- och upplever 
musik, vilket är både intressant och relevant sett ur ett pedagogiskt perspektiv. 
 
Jag efterlyser därför ytterligare studier, till exempel liknande denna men som omfattar 
betydligt fler informanter. Utifrån detta vore det möjligt att dra betydligt mer generella 
slutsatser och det skulle kanske kunna gå att se hur frekvent olika lyssningssätt 
förekommer hos barn och ungdomar. Det skulle även vara mycket intressant att se en 
liknande studie som undersöker olika lyssningssätt hos barn i de lägre åldrarna. 
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