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Sammanfattning 

 

Det här är ett arbete som handlar om musikaliskt uttryck i trumsetsundervisning. Jag tycker 

att det är någonting som är viktigt att beröra i undervisningen och Schenck (2000) nämner att 

det är ett moment som samtliga lärare bör arbeta med oavsett instrumenttillhörighet. Min 

utgångspunkt är att jag tycker mig se en brist på det här i undervisningen då jag har en bild av 

att det ofta glöms bort eller inte ses som lika viktigt när det kommer till trummor och 

trumsetsundervisning. Jag har en hypotes om att de flesta trumlärare tycker det är en väldigt 

viktig sak att beröra i undervisningen men att det inte speglar hur mycket tid de flesta faktiskt 

lägger på det. Hur mycket berörs det generellt och hur arbetar trumlärare för att få med det i 

sin undervisning?  

 

Syftet med arbetet är att få en inblick i hur olika trumlärare ser på begreppet musikaliskt 

uttryck. Jag vill veta hur begreppet hanteras och vad olika lärare har för syn på det i sin egen 

undervisning. En förlängning av det är att jag vill komma fram till hur jag själv konstnärligt 

pedagogiskt kan arbeta med det i min framtida undervisning.  

 

Jag har genom det här arbetet genomfört en enkätundersökning och intervjuer för att får reda 

på hur trumlärare ser på musikaliskt uttryck i trumsetsundervisning. Enkäten skickades ut till 

52 trumlärare och utav dessa var det 16 som svarade. Alla de svarande i enkäten tycker att det 

är någonting viktigt att belysa i undervisningen men det går inte alltid i linje med hur mycket 

tid de faktiskt lägger på det. De mesta av resultaten som framgick av enkäten går i hög grad i 

linje med det jag förväntade mig. Men en del resultat jag fick fram visar även att idén om ett 

musikaliskt uttryck finns närvarande i tanken hos de flesta lärare i större utsträckning än 

förväntat.  

 

Jag intervjuade två olika trumlärare, båda med mångårig erfarenhet av att undervisa. Genom 

intervjuerna fick jag reda på hur lärarna tänker kring hur de själva får in och berör det 

musikaliska uttrycket i sin undervisning. Utifrån det har jag fått en bild och en idé om hur jag 

själv kan och kommer att jobba med det i min egen undervisning framöver. 

 

 

Nyckelord: Musikaliskt uttryck, trumset, undervisning, trumundervisning 
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1 Inledning och bakgrund 
Det viktigaste när det kommer till att vara en bra musiker är enligt mig att spela musikaliskt 

och med ett eget uttryck. Det är inget undantag när det kommer till trumslagare. Jag 

personligen lyssnar mycket hellre på en trummis med usel teknik fast med mycket känsla 

tvärtemot en trummis med fantastisk teknik men utan känsla. Min uppfattning är att man rent 

generellt inte pratar så mycket om interpretation, gestaltning och uttryck i 

trumsetsundervisning. Vad innebär det att spela uttrycksfullt på trumsetet och vilka moment 

kan man få in i undervisningen för att hjälpa studenter att utveckla det här?  

 

I instrumentalspel handlar det om att utveckla många olika färdigheter. Det kan handla om 

teknik, motorik, notläsning och musikaliskt uttryck. Till skillnad från många andra 

instrumentalister använder sig trumslagare av både händer och fötter och det kräver att man 

också utvecklar en viss koordinationsförmåga. Jag upplever att vissa moment rent generellt 

får mer plats än andra i undervisningen och det kan göra att det musikaliska uttrycket ofta 

glöms bort. 

 

Min uppfattning är att i den mesta av annan instrumentalundervisning så är uttryck och 

interpretation en central del. Jag ser en brist på det här i trumsetsundervisningen och vill 

därför undersöka om andra trumlärare har samma uppfattning. Med det här arbetet vill jag 

undersöka hur trumlärare ser på att beröra det här i undervisningen och hur de förhåller sig till 

det.  

 

Begreppet musikaliskt uttryck är komplext och skulle kunna definieras på många olika sätt. 

Just för att det inte finns någon preciserad förklaring till begreppet vill jag få reda på olika 

trumlärares tolkning och uppfattning om vad ett musikaliskt uttryck är.  
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1.1 Bakgrund 

 
När jag går in på bakgrunden till det här ämnet så berör det olika sidor. Det första jag kommer 

att ta upp är begreppet musikaliskt uttryck. Vad betyder det och vad innebär det att uttrycka 

sig musikaliskt? Vidare kommer jag att gå in på tidigare forskning kring musikaliskt uttryck. 

Vad vet man om det musikaliska uttrycket och vilken betydelse har det för musicerande. 

Tills sist går jag in på vad som står om musikaliskt uttryck i kursplanen för 

musikundervisning i grundskola och gymnasium.   

När det gäller begreppet musikaliskt uttryck har jag inte kunnat finna en enhetlig 

begreppsförklaring. Vid en språklig analys av begreppet har jag funnit följande: ”Musikalisk” 

definieras som välljudande, enligt Bonniers svenska ordbok (2002), och ordet ”uttryck” 

tillskrivs betydelsen tecken på något. En mer utförlig definition får man av verbet ”uttrycka” 

som förklaras med att ge uttryck åt sina känslor, en åsikt eller klä sina tankar med ord. 

Ett musikaliskt uttryck behöver inte enbart handla om uttryckandet av känslor i musiken. Ett 

musikaliskt uttryck handlar för mig om hur du spelar någonting på just ditt sätt.  

Utifrån min egen föreställning av vad ett musikaliskt uttryck innebär så finns det vissa 

parametrar som är särskilt väsentliga och intressanta att belysa. Det jag menar är de vanligaste 

musikaliska uttrycksmedlen och det du använder dig av för att skapa ditt eget sound följer 

med en förklaring här: 

 

Anslag  Fr. touche (röra vid). Med anslag avser man det sätt på vilket främst 
tangentinstrument, genom beröring, börjar ljuda. Här ingår också hur 
instrumentet reagerar på lätt och tungt anslag. 

 
Dynamik     Tonstyrkan och dess skiftningar. De grundläggande styrkegraderna är 

piano (svagt) och forte (starkt). Dessa bildar tillsammans med ordet 
mezzo (medel-, halv-) den dynamiska serien ppp-pp-p-mp-mf-f-ff-fff. 
Huvudtermer för tilltagande och avtagande tonstyrka är crescendo 
(<), respektive diminuendo (>). 

 
Agogik Med agogik menas de små temposkiftningar som indikeras genom 
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särskilda tecken. Dessa gör tillsammans med dynamiska förändringar 
ett stycke levande och uttrycksfullt. En agogisk accent utförs genom 
en smärre förlängning av en ton. 

 
Klangfärg Karakteristisk egenskap hos ljudkällor (musikinstrument, röster etc.). 

Dessa kan upplevelsemässigt skiljas från varandra även om de 
frambringar samma grundton med lika ljudstyrkor. 
 
 

Sammanställningen är inte inspirerad av forskning utan utgår helt ifrån vad min egen bild av 

ett musikaliskt uttryck innebär. 

 

Ett musikaliskt uttryck förknippas ofta med känslor och gestaltningar av olika slag. Utifrån 

det synsättet är det lätt att musikaliskt uttryck blir ett enskilt moment i undervisningen.  

Om man som lärare istället har uppfattningen att ett uttryck handlar om hur du kan spela 

någonting på olika sätt genom att experimentera med anslag, dynamik o.s.v. så tror jag att det 

medför att det blir en mer naturlig del i undervisningen. 

 

Om man tittar på tidigare forskning och om vad som tidigare har sagts om musikaliskt uttryck 

kan man till exempel vända sig till Robert Schenck, flöjtist och lektor i instrumentalmetodik 

och kammarmusik vid musikhögskolan i Göteborg. Han nämner musikaliskt uttryck som ett 

moment som samtliga lärare bör arbeta med oavsett instrumenttillhörighet (Schenck, 2000). 

Han beskriver att som instrumentallärare är man också tveklöst lärare i ämnet musik i stort 

eftersom man oftast är den enda eller åtminstone den viktigaste ”musikauktoriteten” som 

elever möter under veckan. Många mål och moment är därför gemensamma för alla 

musiklärare, oavsett inriktning eller instrument. Exempel på moment som alla musiklärare 

delar är ensemblespel, musikaliskt uttryck, gehörsspel och notläsning. Han skriver också att 

instrumentallektionerna präglar elevernas attityder till musik och musicerande i största 

allmänhet. Det man själv belyser och lyfter fram i sin egen undervisning, som till exempel 

vikten av ett musikaliskt uttryck, kommer eleven att bära med sig för resten av livet. 

 
Anna-Lena Rostvall och Tore West är forskare inom musikpedagogik och 

instrumentalundervisning. De utgår från en lärandeteori inom den kognitiva psykologin, där 

man talar om begreppet schema. Ett schema utvecklas genom upprepade erfarenheter och 

hjälper oss att uppfatta begripliga helheter i stället för en mängd detaljer. I och med att ett 
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schema har utvecklats har en viss kunskap införlivats och blivit en automatiserad färdighet 

(Rostvall &West, 1998). 

 

Rostvall och West hävdar också att utvecklingen av vissa kunskaper, som till exempel att 

kunna uttrycka sig musikaliskt, förutsätter att den som spelar redan införlivat många andra 

former av scheman. Exempelvis måste eleven först ha utvecklat motoriska färdigheter på sitt 

instrument i form av automatiserade scheman för att kunna uttrycka sina musikaliska idéer. 

Det kan vara svårt för eleven att lyssna efter till exempel frasering och uttryck om denne 

samtidigt måste ägna mycket uppmärksamhet åt notläsning och teknik. Spelet blir då ofta 

mekaniskt (Rostvall & West, 1998). 

 
När man spelar ett musikinstrument utför man ett stort antal rörelser mer eller mindre utan att 
vara medveten om vad och hur man gör. Samtidigt låter man sitt medvetande fokusera på andra 
saker, exempelvis hur det låter, hur man vill forma frasen, klangen etc. En förutsättning för att 
man ska kunna vara medveten om andra processer än de motoriska skeendena är att de 
motoriska mönstren automatiseras, samt att de införlivade rörelsemönstren är funktionella för sin 
uppgift. (Rostvall & West, 1998, s 61) 

 
 

Stephen Nachmanovitch är musiker, lärare och författare. Han menar att instrumentalteknik 

utvecklas genom lekande. Det är genom att ihärdigt experimentera och leka med verktygen 

och pröva deras gränser och motstånd som vi tillägnar oss teknik (Nachmanovitch, 1990). 

Och det är först när vi har nått en viss nivå av teknisk färdighet som våra uttrycksmöjligheter 

blir tillgängliga. 

Han säger att ”om man inom musiken vill överföra tre olika känslor behöver man kunna dra 

stråken eller blåsa i munstycket eller anslå tangenterna på tre olika sätt – helst många fler” 

(Nachmanovitch, 1990, s.49). Det här beskriver han som att ha ett övermått av teknik – att ha 

fler kraftfulla och varierande medel till buds än man behöver i en given situation. Som 

konstnär kan man ha starka visioner, känslor och insikter, men utan teknisk färdighet ingen 

konst. (Nachmanovitch, 1990). Innan det går att uttrycka sig musikaliskt behöver man alltså 

ha uppnått en viss nivå av teknisk färdighet.   

 

Vad säger kursplanerna om uttryck i musikundervisningen? På skolverkets hemsida kan man 

läsa om ämnet musik och redan i kursplanen för musikundervisningen i grundskolan stöter 

man på begreppet att man ska kunna uttrycka sig musikaliskt. Under rubriken ”Ämnets syfte” 

kan man läsa: ”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som 

uttrycksform och kommunikationsmedel”. (Skolverket, 2016, s. 1) Under det centrala 
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innehållet för Åk 7-9 finns punkterna ”Sång, melodispel och ackompanjemang i 

ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck” (Skolverket, 2016, s. 3) samt 

”Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras”. (Skolverket, 2016, s. 4) 

Tittar man vidare på kursplanen för musikundervisningen i gymnasiet nämns det musikaliska 

uttrycket ännu mer. Under rubriken ”Ämnets syfte” kan man läsa följande: 

 
• ”Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att 

gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. 

• Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras 

musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. 

• Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet”  

 

(Skolverket, 2016, s. 1) 

 

I gymnasiet är musikundervisningen uppdelad i olika kurser. Den som går på det estetiska 

programmet med inriktning musik och som har trummor som sitt huvudinstrument får i 

kursen instrument/sång individuella lektioner i trumset. Eftersom det här arbetet handlar om 

det musikaliska uttrycket i trumsetsundervisning så blir det särskilt intressant att läsa vad som 

står under kursmålen för instrument/sång. Där kan man läsa följande:  
 

”Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt 

färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck” (Skolverket, 2016, s 1)  

 

Det man kan konstatera är att begreppet musikaliskt uttryck används i stor utsträckning. 

Mycket av det som står är öppet för tolkning och det leder till frågor om hur ordet uttryck 

definieras när det kommer till Estetiska programmets musikinriktning i allmänhet och kanske 

i synnerhet när det kommer till trumsetsundervisningen i gymnasiet. Som mål för kursen 

”Instrument/sång nivå 2” nämns det att kursen ska ge eleven kunskaper om instrumentets 

uttrycksmöjligheter och att eleven ska fördjupa förmågan att lyssna och analysera sitt eget 

musicerande (Skolverket, 2016) 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att få en inblick i hur olika trumlärare ser på ett musikaliskt uttryck. Jag 

vill veta hur begreppet hanteras och vad olika lärare har för syn på det i sin egen 

undervisning.  

 

Frågeställningar: 

 

Vad innebär ett musikaliskt uttryck för trumlärare? 

Hur ser trumlärare på musikaliskt uttryck i trumundervisningen? 

Hur får trumlärare in det som en del i undervisningen? 

 

 

1.3 Hypotes 
Jag förväntar mig att de flesta lärare anser att ett musikaliskt uttryck är en viktig del i 

musicerande. Jag tror också att många anser att det är en viktig sak att belysa i undervisningen 

men att det i själva verket inte får så mycket plats.  
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2 Metod 
2.1 Enkätundersökning 

För att få reda på hur trumlärare ser på musikaliskt uttryck inom trumundervisning kommer 

jag att genomföra en enkätundersökning. Jag kommer att maila ut undersökningen till olika 

lärare som jobbar på olika nivåer. Enkätundersökningen ska nå ut till lärare som jobbar på 

kulturskola med nybörjare så väl som till lärare som jobbar på musikgymnasium eller en 

högre nivå där man jobbar med elever som har spelat under en längre tid. Jag vill få en bred 

bild av hur lärare generellt ser på ett musikaliskt uttryck inom trumsetsundervisning. Frågorna 

i enkäten har ställt med fasta svarsalternativ där de svarande har fått kryssa i ett eller flera 

svarsalternativ. Samtliga frågor i enkäten finns i Bilaga 1. 

2.2 Intervju 

För att få reda på hur lärare tänker kring att själva få in musikaliskt uttryck i sin undervisning 

så kommer jag att genomföra intervjuer. Jag kommer att prata med två olika lärare som har 

mångårig erfarenhet av att undervisa för att få reda på hur de förhåller sig till begreppet 

uttryck och hur de själva arbetar med det i sin undervisning. Intervjuerna följer inget strikt 

frågeschema. Det finns några huvudfrågor som jag förhåller mig till som till exempel hur de 

ser på musikaliskt uttryck och vad de gör för att beröra det i sin undervisning. Men 

intervjuerna är till största del upplagda som ett öppet samtal mellan mig och läraren.  
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3 Resultat 

3.1 Enkätundersökning 

I den här delen presenteras resultaten av enkätundersökningen deskriptivt. Varje fråga 

presenteras för sig. Enkäten skickades ut via mail till 52 trumlärare. Utav dessa var det 16 

(30,8%) som svarade på enkäten. För att kunna dra slutsatser om populationen vore det 

önskvärt med fler svar. Förhoppningsvis ger ändå resultatet som presenteras här en indikation 

på vad trumlärare har för åsikter om musikaliskt uttryck. 

15 av de svarande (93,75%) är män. På grund av det låga antalet enkätsvar kan vi inte säga 

ifall denna genusfördelning är representativ för alla Sveriges trumlärare. Det förefaller dock 

inte osannolikt att könsfördelningen ser ut ungefär så här. Det är betydligt vanligare med 

manliga trumlärare än kvinnliga. Det faktum att kvinnor är underrepresenterade i stickprovet 

får konsekvenser för analysen. Vi kan inte dra några slutsatser om det är några skillnader 

mellan kvinnor och män på deras syn på ett musikaliskt uttryck. Därför kommer inte den 

fortsatta analysen fokusera på skillnader mellan de olika könen. 

I figur 1 kan vi se att bland de svarande är det en övervägande majoritet som ägnar sig främst 

åt undervisning i trumset. 25% berör klassiskt slagverk i sin undervisning. Tre av de svarande 

undervisar både i trumset och klassiskt slagverk. Och en av de svarande ägnar sin 

undervisning främst åt klassiskt slagverk. I enkäten var det möjligt att kryssa i båda 

alternativen vilket förklarar varför svaren är mer än 100%.  
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I figur 2 kan vi se att vi har fått en mer jämn spridning mellan svarsalternativen till skillnad 

från de två första frågorna. Frågan som besvarades var inom vilket område man undervisade i. 

62% av de svarande undervisar på gymnasium. Även här hade de svarande möjlighet att 

kryssa i fler alternativ och det vi kan utläsa av svaren är att det inte är helt ovanligt att 

kombinera arbetsområdena. En analys av de enskilda svaren visar att hälften av de lärare som 

jobbar på kulturskola undervisar även på gymnasium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Fig.2 
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I nästa fråga ville jag ha svar på hur viktigt de svarande tycker det är med ett musikaliskt 

uttryck rent generellt i musicerande. Figur 3 visar att det genomsnittliga svaret var nio på en 

tiogradig skala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det framstår alltså som mycket viktigt. Det här går i linje med vad jag förväntade mig. Enligt 

min hypotes anser majoriteten av trumlärare att det är en väldigt viktig del i musicerandet. Det 

är tydligt att en övervägande majoritet tycker att det är viktigt. Mot bakgrund av att det är så 

här viktigt, hur mycket av sin undervisning lägger då lärarna på det i sin undervisning. Frågan 

besvaras i figur 4 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 

Fig. 4 



 

 11 

Lärarna uppskattar att de lägger i genomsnitt 60 procent av undervisningen på det. Det kan 

också vara en konsekvens av att kursplanerna lägger mycket fokus på det här. För de lärare 

som lyder under en kursplan (gymnasielärarna) reflekterar svaren därför inte nödvändigtvis 

lärarnas personliga åsikt, utan kan ses som kursplanens inflytande över undervisningen.  

I Figur 5 kan vi se hur de svarande ställer sig till huruvida ett musikaliskt uttryck är lika 

viktigt för trumslagare som för andra instrumentalister. Figuren talar sitt tydliga språk. Det vi 

kan se är att samtliga av de svarande anser att det är lika viktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag undersökte också vad som får mest utrymme i de svarandes undervisning. I figur 7 kan vi 

se resultatet. I genomsnitt får det lika mycket utrymme. Vid en närmare titt på de enskilda 

svaren kan vi se mönstret i det. Det verkar som att ju högre upp i nivå man kommer desto 

större plats får uttryck och interpretation. Samtliga som har angett att de jobbar främst på 

kulturskola har svarat att teknik får störst utrymme i deras undervisning. Samtliga som jobbar 

på folkhögskola/högskola och en övervägande majoritet av de som jobbar på gymnasium har 

angett att utryck och interpretation får mest utrymme. I gymnasieundervisningen finns det en 

kursplan att följa. Och vad vi har kunnat konstatera tidigare är att utryck nämns i stor 

utsträckning i kursplanerna för gymnasiet. Det är möjligt att det är en av anledningarna till att 

uttrycket får ett större utrymme i undervisningen för de lärare som jobbar där. 

Fig. 5 
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I de två sista frågorna ville jag få reda på anledningen till varför det ena får mer plats än det 

andra i undervisningen. De lärare som svarade att teknik får mest utrymme i undervisningen 

fick hoppa till den näst sista frågan. Här är frågan varför teknik får mest utrymme i deras 

undervisning. De svarande fick tre alternativ och resultatet ser vi i figur 8.  

 

Fig. 8  

 

 

 

 

 

 

Nästan alla svarade att man måste nå en viss teknisk nivå innan man kan arbeta med det 

musikaliska uttrycket. Svarsalternativet i enkäten gör det inte helt tydligt hur hög nivå av 

teknisk färdighet eleven behöver uppnå innan man väljer att gå in på det musikaliska 

uttrycket. För många trumlärare verkar det vara en självklarhet att först lära ut några 

grundläggande tekniker innan man går in på någonting annat. 

Fig. 7 
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Två av de svarande angav att teknik är det som eleven själv helst vill ägna sig åt i 

undervisningen som helt eller delvis är anledningen till att teknik får mer utrymme i 

undervisningen. 

De som svarade att det musikaliska uttrycket får mest utrymme i deras undervisning fick 

också svara på varför de väljer att lägga mest utrymme åt det. Resultatet ser vi i figur 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga av de svarande säger att anledningen är för att det ger större nytta i ett musikaliskt 

sammanhang. 22% anger också att en anledning är att eleven inte tenderar att ta tag i det själv. 

Och en av de svarande anger att anledningen är att eleven själv vill jobba med det musikaliska 

uttrycket. 

Sammanfattningsvis går det mesta av det jag har fått fram i enkäten i linje med vad jag 

förväntade mig. Det var inte oväntat att lärarna anser att ett musikaliskt uttryck är väldigt 

viktigt i musicerande och att samtliga anser att det är lika viktigt för trummisar som för andra 

instrumentalister. Det är särskilt intressant att notera att det finns en viss skillnad för vissa 

angående hur viktigt de tycker det är och på hur de faktiskt prioriterar det i sin undervisning. 

När man skrapar på ytan så förklaras det att man måste nå en viss teknik för att kunna arbeta 

med uttrycket. Åtminstone är det den generella uppfattningen hos majoriteten av de svarande. 

Vilket förklarar skillnaden på hur viktigt lärarna tycker det är att beröra och på hur mycket tid 

de faktiskt lägger på det i sin undervisning.  

Fig. 9 
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Ändå var det fler än vad jag väntade mig som uppskattade att de lägger mest tid på uttryck 

och interpretation i undervisningen. På frågan om vad som får mest utrymme i undervisningen 

var min förväntan att majoriteten skulle svara teknik. Ändå var svaret jämt fördelat. Lika 

många svarade att uttryck och interpretation får lika mycket eller mer plats i undervisningen. 

Särskilt intressant är det mönster man kan se, att ju högre upp i nivå man kommer desto mer 

plats får det musikaliska uttrycket i undervisningen. 

De flesta av de som svarade att uttrycket får större utrymme i undervisningen jobbar på 

gymnasium. I gymnasieundervisningen finns det en kursplan att följa. Och vad vi har kunnat 

konstatera tidigare är att utryck nämns i stor utsträckning i kursplanerna för gymnasiet. Det är 

möjligt att det är en av anledningarna till att uttrycket får ett större utrymme i undervisningen 

för de lärare som jobbar där. 

3.2 Intervju  

För att komplettera bilden som ges i enkätsvaren presenteras här resultaten av de genomförda 

intervjuerna. Jag intervjuade två lärare som båda har mångårig erfarenhet av att undervisa. 

Båda två har jobbat på många olika områden på olika nivåer. Respondent A, som jag har valt 

att kalla för Alf, jobbar just nu på en kulturskola i Stockholm där han har både 

gruppundervisning och enskilda elever. Respondent B har jag valt att kalla för Ben. Han är 

lektor i trumset vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 

Här kommer jag att lyfta fram svar och tankar från de intervjuade som jag finner särskilt 

intressanta.  

Intervju med Alf 

Vid intervjun med Alf stärktes det resultat som jag tidigare fått fram. Även Alf tycker som 

majoriteten av de svarande i enkätundersökningen att uttrycket är lika viktigt för trummisar 

som för andra instrumentalister och att det absolut är någonting som är viktigt att beröra i 

undervisningen. Han säger också att hans tanke är att man först bör nå en viss nivå av teknisk 

färdighet innan man börjar tänka på det musikaliska uttrycket.  

”Det är mycket ’motorisk sport’, om man får uttrycka sig så, att hålla på med trummor och spela 

som man måste ta sig förbi innan man ens kanske börjar fundera på musikaliskt uttryck” – Alf   
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I linje med de resultat jag tidigare fått fram menar även Alf att det är vissa färdigheter så som 

koordinationsförmåga som är viktigare att beröra i undervisningen innan man går in på det 

musikaliska uttrycket.   

Han lyfter fram vikten av att jobba med rösten i trumundervisning. Han brukar uppmana sina 

elever till att jobba mot att försöka härma röstflödet och röstens kvalitéer eftersom rösten har 

en plasticitet som man kanske inte har i händer och fötter i sin koordination. Det tror han är ett 

verktyg som hjälper att komma närmare ett musikaliskt uttryck. Att till exempel sjunga olika 

trumkomp som man ska spela. Han berättar att om de till exempel ska spela en rocklåt, så 

lyssnar de på låten. Sedan ber han eleven att sjunga trumkompet så som hen tycker att det 

låter. Är det mycket attityd eller är det ett ganska försiktigt komp? Det här gör han för att 

försöka få eleven att höra och förstå vad det är de är ute efter och för att kunna närma sig just 

det uttrycket.  

Han pratar också om hur han brukar be sina elever att spela i olika sinnesstämningar för att få 

dem att närma sig olika musikaliska uttryck. Han ber eleven att spela ett komp som om hen 

vore arg, eller lat. Han jämför det med skådespelare som på samma sätt kan använda sig av 

olika humör och känslostämningar för att närma sig en viss karaktär. Just för att visa på att 

man kan spela samma komp fast på helt olika sätt:  

”Det kan man nästan börja med på en gång, och det kommer jag att tänka på när jag säger det 

nu, att det skulle jag själv kunna börja med och använda mig av mycket mer i början än vad jag 

säkert gör” - Alf 

Här nämner han att ett musikaliskt uttryck är någonting man kan jobba med redan från första 

stund utan att eleven behöver ha någon teknisk kunskap över huvud taget. Tidigare i intervjun 

svarade han att han anser att det finns många tekniska hinder man bör ta sig förbi först, innan 

man börjar fundera på det musikaliska uttrycket. Här är det intressant att se hur Alf så att säga 

kommer på sig själv. Det behöver nödvändigtvis inte finnas några tekniska hinder att ta sig 

över innan man kan fokusera på det musikaliska uttrycket. Han säger att det är någonting som 

han själv skulle kunna fokusera på mycket mer redan från början. Han nämner dock också att 

han inte vet om det är bättre för elevens musikaliska utveckling att ha den ingången istället för 

att fokusera mer på tekniken i början, som han gör nu. Men att det vore intressant att testa. 
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Vidare i intervjun ville jag undersöka när han börjar beröra det musikaliska uttrycket i sin 

egen undervisning. Då menar han att det varierar från elev till elev. Han påpekar att det är 

viktigt att eleven måste få känna att hen klarar av någonting innan han går på med för mycket 

instruktioner. Om eleven inte någon gång får känna att hen klarar av någonting kommer den 

antagligen ganska snart att tappa lusten till att spela över huvud taget. Då är det viktigt att 

känna av eleven och inte lägga undervisningen på en nivå som är bortom eleven.  

För att hjälpa sina elever att utveckla och jobba med sitt uttryck brukar han samtala med dem 

och få dem att tänka på hur det de spelar låter för andra. Att bara prata om ett musikaliskt 

uttryck kan innebära att eleven får en större medvetenhet om det. Det hjälper eleven att i 

högre grad lyssna på sitt eget spel och inte bara tänka på vad man spelar utan också hur man 

spelar det. 

”Ska du spela det rätt eller ska du spela det så att det bli intressant att lyssna på?” - Alf 

Han påpekar att det är viktigt att tänka på trummorna som ett instrument som alla andra. Att 

tänka i banor av melodi och fraseringar när man spelar gör att man lättare kan närma sig ett 

mer musikaliskt spel. Det är också en av anledningarna till att han uppmanar sina elever att 

sjunga sina trumkomp med sin sångröst. 

Intervju med Ben 

På frågan om ett musikaliskt uttryck är viktigt att belysa i undervisningen svarar även Ben att 

det absolut är. Han menar att man kan tänka på musikaliskt uttryck på många sätt. Ett uttryck 

är att man är så stringent som möjligt för den musik man ska spela. Att anpassa trumspelet så 

att man kan fylla det med det som behövs för just den här musiken. Och att göra det kräver att 

man kan lite mer om hur musiken är beskaffad, inte bara trummorna. Då är det viktigt att 

tänka på musiken som en helhet. Om man förstår mer om hur musiken är uppbyggd så kan det 

stimulera ens egen kreativitet och uttryck när man sen ska spela trummor. 

Han nämner hur viktigt det är med soundet vad gäller det musikaliska uttrycket. Med sound 

menar han till exempel hur hårt eller löst trumskinnen sitter, eller vad du har för olika 

ljudkällor att tillgå i spelandet. Om du spelar på löst sittande skinn och en ”slaffsig” hi-hat så 

låter det på ett visst vis. Eller om man väljer att i ett sammanhang spela med vispar istället för 

stockar så får det en helt annan musikalisk underbyggnad. Att vara medveten om hur soundet 
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kan påverkas är också en typ av musikaliskt tänk. Beroende på hur någonting låter rent 

soundmässigt kan det påverka uttrycket i ens eget spelande. Det här går hand i hand med min 

egen uppfattning av vad musikaliskt uttryck handlar om. Jag kan koppla det till begreppet 

klangfärg som jag tar upp i bakgrunden. Sound verkar i det här sammanhanget vara synonymt 

med klangfärg. 

På frågan hur han gör för att beröra det musikaliska uttrycket i sin egen undervisning 

återkopplar han till tanken om att tänka på musiken som en helhet: 

"Jag jobbar för det mesta i vissa typer av jazzsammanhang, när jag är ute och spelar och även 
när jag undervisar. Då är det den här låtskatten, improvisationen, harmoniken, ackordföljden 
som är väldigt central. Även om man inte behöver uttrycka det på trummor så har det en väldig 
betydelse för hur man kommer att spela”.  - Ben 

Han brukar be sina elever att göra låtlistor på låtar som de ska kunna. Det viktiga är inte att de 

ska kunna spela låten på till exempel piano, men det är viktigt att eleven har koll på hur låtar 

är uppbyggda med form osv. Just för att tänka på sitt eget spel som en del i ett sammanhang.  

Han lyfter också fram hur viktigt han tycker det är med ett eget musikaliskt uttryck i 

trumspelet och hur relevant det faktiskt är att beröra och jobba med det.  

”Annars jobbar vi otroligt mycket med det tekniska. Hur spelar man trummor, hur använder man 

pedalen? Ska man ha heel down? Hur slår man på trumman? Det finns otroligt mycket tankar 

kring det och tusen miljoner övningar att göra. Men när man hör trummisar spela så hör man att 

de som lyckas bra de gör ju det där, det musikaliska, som inte är just det. Utan mera är soundet 

och att få fram någonting som skapar ännu mera musik.” - Ben 

Även Ben går in på att det är naturligt att först jobba med tekniken. Men han påpekar att han 

inte alls tycker att man måste ha nått en viss nivå av teknisk färdighet för att gå in på 

uttrycket. Men det han menar är att ju mindre teknisk färdighet du har att tillgå desto mer 

hämmar det dina möjligheter att uttrycka dig i musiken. 
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4 Diskussion 
På det stora hela har jag fått en något annorlunda syn på det musikaliska uttrycket inom 

trumsetsundervisningen även om en del av resultaten i enkätundersökningen blev ungefär så 

som jag hade förväntat mig. Precis som jag trodde tycker samtliga lärare att ett musikaliskt 

uttryck är viktigt i musicerande och är lika viktigt för trummisar som för andra 

instrumentalister. Varken min egen hypotes eller det jag tidigare läst säger emot det. Några 

olika funderingar och tankar får jag när det kommer till vad lärarna uppskattningsvis lägger 

mest tid på i sin undervisning. 

 

För de lärare som i enkäten svarade att de först och främst väljer att jobba med tekniken var 

den främsta anledningen att eleven först måste nå en viss teknisk nivå. Det här går helt i linje 

med Rostvall och West (1998) som menar att eleven först måste ha utvecklat motoriska 

färdigheter på sitt instrument i form av automatiserade scheman för att kunna uttrycka sina 

musikaliska idéer. Det styrker även det Nachmanovitch (1900) säger om att det är först när vi 

har nått en viss nivå av teknisk färdighet som våra uttrycksmöjligheter blir tillgängliga. 

Det går dock emot vad Schenck (2000) säger om att det musikaliska uttrycket borde finnas 

med redan från början oavsett vilket instrument man spelar. Det går även emot vad Alf säger i 

intervjun. Ett musikaliskt uttryck är någonting man skulle kunna börja jobba med redan från 

början i undervisningen. Visst är det så att man kan slå på en trumma och förmedla ett eget 

uttryck i det. Och för att bara slå på en trumma behövs inga tekniska färdigheter alls. Det 

tycker jag är ett bevis på att man inte alls behöver ha nått någon teknisk nivå för att kunna 

beröra det musikaliska uttrycket. Frågan är dock hur mycket man kan arbeta med uttrycket 

och utveckla det utan några vidare tekniska färdigheter. Det blir svårt att gå in på det särskilt 

djupt och få eleven att förstå vad det innebär osv. För att eleven själv ska bli medveten om sitt 

eget uttryck tror jag att man bör ha nått en viss teknisk nivå där själva spelandet blir mer 

automatiserat. 

 

Jag tror att det bästa för elevens musikaliska utveckling är att uttrycket är någonting läraren 

har med i tanken redan från början. Men att man inte ska se det som ett stort eller enskilt 

moment som man måste gå in på. Om man redan tidigt i undervisningen experimenterar med 

till exempel anslag och dynamik och att spela i olika sinnesstämningar så berör man uttrycket 
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i undervisningen men utan att göra det till ett särskilt moment. Man kan också rekommendera 

eleven att sjunga sin stämma så som Alf föreslår. 

 

En slutsats är alltså att man kan ha med och beröra det musikaliska uttrycket redan tidigt men 

det är först efter att eleven har nått en viss teknisk nivå i sitt spelande som man kan börja 

arbeta djupare med det och hjälpa eleven att utveckla det. 

 

En annan aspekt är vad eleven förväntar sig. Även om man kan börja tidigt med att fokusera 

på det musikaliska uttrycket så är det inte alltid vad eleverna förväntar sig eller frågar efter. 

Jag skulle tro att de flesta elever börjar i t ex kulturskola för att de först och främst vill lära sig 

det tekniska. Det är också vad några lärare svarade i enkäten. Att de fokuserar först på det 

tekniska eftersom det är det eleven vill ha. Eleven vill lära sig spela instrumentet så att säga. 

Om man som lärare går på för mycket med uttryck och ägnar undervisningen främst till det i 

början finns det risk att det blir någonting som eleven inte förstår och kan relatera till alls och 

då kanske de istället tappar suget till att fortsätta med lektionerna.  

 

Jag tror att nyckeln är att inte tala om musikaliskt uttryck som en separat del eller ett specifikt 

moment. Om man har synen att musikaliskt uttryck handlar om t.ex. anslag, dynamik, 

klangfärg och medvetenheten kring detta kan man integrera det tidigt i undervisningen. Det 

borde vara någonting man inkluderar mer eller mindre omedvetet redan från början och allt 

igenom undervisningen.  

En särskilt intressant tanke från Alf tycker jag är tanken om att trummorna är som ett 

instrument som alla andra. Många ser nog trummor som ett instrument som så att säga ska 

hålla takten och hålla ihop musiken. I många musikaliska sammanhang är det kanske 

trummisens viktigaste uppgift. Men som trummis kan man så klart hålla ett komp och spela i 

time och fortfarande tänka musikaliskt. Om man som trummis tänker som andra 

instrumentalister i banor av harmoni, melodi och fraseringar så har man det musikaliska 

uttrycket närmre till hands. Det är också vad Ben förmedlar i intervjun när han påpekar att det 

är viktigt att tänka på sitt eget spel som en del i ett sammanhang. Tankarna om trumsetet som 

ett instrument som alla andra är en bra och viktig tanke att förmedla till sina elever.  

En sak som är intressant att ta upp till diskussion är upplägget av undersökningen. Jag fick ett 

stort bortfall och skulle antagligen kunnat få in fler svar. Jag valde att maila ut 
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undersökningen. Det är möjligt att det hade gjort en skillnad om jag istället valde att skicka ut 

det på post. Många skulle nog säkert ta undersökningen mer seriöst om man fick hem en 

fysisk undersökning i brevlådan. Det kan i vissa fall vara så olyckligt att mailet jag skickade 

ut hamnade i mottagarens skräppost. För att verkligen vara säker på att undersökningen nått 

fram skulle jag istället kunna ha ringt och genomfört undersökningen via telefon.  

En del av upplägget är hur jag ska hantera de som inte svarade. Jag kunde ha försökt att nå 

några av de som försvann för att få en uppskattning av hur bortfallet skulle kunna ha svarat 

och huruvida det stämmer överens med de svar jag fick in.  

Vad gäller frågornas utformning är det möjligt att jag kunde ha fått ett annat resultat om jag 

ställt frågorna på ett annorlunda sätt. En fråga som jag ställer mig själv är om jag har ställt för 

ledande frågor. Tycker du att uttryck är viktigt? Ja det tycker antagligen de flesta. Hur viktigt 

tycker du att det är? Jo, det är väldigt viktigt. Om jag hade bytt ut ordet uttryck mot teknik i 

enkätfrågorna så hade kanske resultaten blivit likadant åt andra hållet så att säga. I vissa fall 

kanske det är så att jag leder de svarande in till att tycka att musikaliskt uttryck är viktigt. Man 

skulle kunna ställa mer förutsättningslösa frågor. Till exempel skulle man kunna ha fem, sex 

olika alternativ och be de svarande att gradera vad de tycker är viktigast att beröra i 

undervisningen. Det är möjligt att det skulle gett en mer rättvisande bild av vad de tycker.  

Det blir i vissa av frågorna också något problematiskt att det är flervalsalternativ där man har 

möjlighet att kryssa i mer än ett svar. Det är lätt att det blir missvisande och något otydligt när 

den totala summan av svaren blir mer än 100%. Jag kan gå in och titta på de enskilda svaren 

och förstå resultatet på så vis, men för läsaren som bara ser resultatet i figuren här i 

resultatelen blir det svårare att förstå.    

Jag har genom arbetet fått en något annorlunda syn på det musikaliska uttrycket inom 

trumundervisning än vad jag hade från början. Jag har haft en tanke om att det är något som 

inte berörs särskilt mycket och att det ofta glöms bort helt och hållet. Men det finns med i 

undervisningen i mycket högre grad än vad jag förväntade mig både hos de svarande i 

undersökning och hos de två lärare jag intervjuade. Inte nödvändigtvis som en enskild del i 

undervisning. Det är snarare någonting som finns med i tanken hos läraren i en större 

utsträckning än vad jag tidigare haft bilden av. Synen på det musikaliska uttrycket och hur 



 

 21 

man kan beröra och jobba med det är någonting som jag kommer bära med mig in i min egen 

undervisning framöver.  

Med det här arbetet har jag inte så att säga producerat en konkret konstnärligt produkt. Men 

arbetet har en rad olika pedagogiska och konstnärliga implikationer. Drivkraften har från 

början varit just konstnärlig. Jag har en vilja att i min egen undervisning få trummisar att 

förhålla sig mer dynamiskt musikaliskt till de olika delarna i trumsetet. De resonemang jag 

har fört och de nya insikter jag har fått om hur jag själv kan jobba med det musikaliska 

uttrycket kommer bli intressant att föra in i undervisningskontext. Resultatet blir så att säga 

det jag bär med mig in i min undervisning framöver. Det konstnärliga kommer att genomsyra 

såväl min undervisning som min egen övning.  

Med tanke på hur viktigt jag anser att det musikaliska uttrycket är att beröra i undervisningen 

hoppas jag att den här bilden stämmer för de flesta trumlärare. Vad framtida forskning borde 

göra är ett mer omfattande projekt på området för att säkerhetsställa en högre svarsfrekvens 

och på så vis få reda på om det är så det förefaller.  
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Bilaga 1 
 
Enkätundersökningens frågor: 

1. Jag är: 

Man 

Kvinna 

2. Jag undervisar främst: 

Trumset 

Klassiskt slagverk 

3. Arbetsområde: 

Kulturskola 

Folkhögskola/Högskola 

Gymnasium 

Privatlektioner 

4. Hur viktigt tycker du det är med interpretation/musikaliskt uttryck i musicerande?  

1 – inte alls 10 – väldigt viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Hur stor del av din undervisning lägger du på interpretation/musikaliskt uttryck? 
(Ungefär i procent) 

6. Anser du att ett musikaliskt uttryck är lika viktigt för trummisar som för andra 
instrumentalister? 

Ja 

Nej  

Vet ej 
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7. Vad får mest utrymme i din undervisning? 

Teknik 

Uttryck/interpretation 

 

Om du svarade teknik gå till fråga 8 

Om du svarade utryck/interpretation gå till fråga 9. 

 

8. Varför? 

Man måste nå en viss teknisk nivå innan man kan gå in på musikaliskt uttryck 

Det är svårt att lära ut ett musikaliskt uttryck 

Det är vad eleven vill ha 

9. Varför? 

Det ger större nytta i ett musikaliskt sammanhang 

Eleven tenderar att inte ta tag i det själv 

Det är vad eleven vill ha 


