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ABSTRACT 
The purpose of this study is to describe how the adult pupils, soon to be graduates ex-
press learning music from their point of view. 

The area of music education in Scandinavia has mostly been explored from the teacher's 
point of view. Methods for teaching music have been compared with the relevant cur-
riculum, and the changes in the school system have been thoroughly explored. My in-
tention with this study is to start exploring the field of musical learning from the pupil's 
point of view. 

In this study I have asked the informants the following questions: 

– How do they express of their own experience of musical learning?  

– In what circumstances and forms do they experience that they learn music?  

– In what ways do they think that musical education methods can improve by put-
ting the pupils perspective of learning in focus? 

In ten interviews different kinds of pupils, with different backgrounds, attending differ-
ent programs at Upplands-Bro Gymnasium answered the questions. The selection of 
informants was made after reading a questionnaire that a group of 60 pupils had an-
swered a month earlier. All the selected informants had one thing in common; they had 
all been taking courses in music through their latest years in school.  

In my study I have been listening to, and learning from the pupils when they express 
them selves about their personal experience in learning music. Working with Grounded 
Theory my results became a map that shows the field of musical learning. The map 
shows the possible variations of methods to learn music, it also shows the different di-
rections to seek new knowledge that music students see in their lives. The most interest-
ing conclusions made in the study were all the different choices the pupils make on their 
way to musical learning.  

The ”map of musical learning” could in the future help both teachers and students to see 
and talk about where and how music is learned. Hopefully that can help learning situa-
tions to become more appropriate and efficient. In further research the map can be used 
in interviews to focus on a specific part of  ”The map of musical learning”.  
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ATT SÄTTA PÅ SIG ELEVGLASÖGONEN 
 

Lärare får möjlighet att sätta sig på skolbänken och praktisera i rollen som ELEVER vid 
studiedagar. Det är då underhållande att se att alla typiska elevbeteenden finns med i 
lärarkåren som om vi vore ett förvuxet klassrum. Tänk att nu som student få möjlighet 
att gå in en annan roll än lärarens eller förälderns, att få ställa sig bredvid eleven och 
fråga: 

– Hur gör du?  

– Vad vill du?  

– Vad är bäst för dig?  

Det är jättespännande att få ställa dessa frågor, och jag är tacksam att jag har fått den 
möjligheten efter så många års undervisning. Nu får jag utan kursplaners krav och mål-
styrda betyg ikläda mig forskarglasögonen vars linser är ELEVENS i denna studie. Men 
för att göra detta måste jag först ta reda på vilka är mina förkunskaper, min förförståel-
se, genom att ställa mig frågorna: 

– Var har jag själv lärt mig mest?  

– Har jag själv fått mina största lärdomar inom musik av lärare? 

– Vem har varit viktiga musikaliska kunskapsförmedlare i mitt liv? 

Välkommen på min resa, men glöm inte dina egna elevglasögon! 
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1. HUR LÄR SIG ELEVER MUSIK? 
Denna uppsats är en studie som består av enkäter, intervjuer samt reflektioner kring mu-
sikelever och deras uppfattning av sitt musikaliska lärande. Under våren 2008 genom-
fördes tio intervjuer med avgångselever på gymnasieskolan där jag arbetar för att ta reda 
på hur de ser på sitt eget lärande när det gäller musik. I kapitel 1.1. beskrivs min bak-
grund, förförståelse och min egen syn på musikundervisning. Detta leder fram till en 
problematisering kring förutsättningarna för musikaliskt lärande och gruppundervisning 
i musik som begrepp. Kapitlet avslutas med studiens syfte och frågeställningar. 

1.1. EN METODIKLÄRARES FUNDERINGAR 
Som metodiklärare på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) så utbildar jag bli-
vande musiklärare till att undervisa i musik, detta gör jag främst utifrån mina praktiska 
erfarenheter som musiklärare. En del av mina kunskaper bär jag med mig från min egen 
metodikutbildning på Malmö Musikhögskola,1 en del är hämtad i beprövad erfarenhet i 
den praktiska skolverkligheten. Metodiklärare utbildar studenter i att kommunicera på 
en relevant ålders-, erfarenhets- och kunskapsnivå med sina elever, mycket berör all-
mänpedagogisk praxis, inte musikundervisning specifikt. Det som är specifikt för mu-
sikämnet i LGG-metodiken2 har ofta likhetstecken med ”vad som fungerar”, inte vad 
som är den optimala lärandesituationen för elever. Det reella målet för metodikunder-
visningen är att nå den optimala lärandesituationen för elever inom de ramar som skolan 
ger musiklärare för att genomföra musikundervisning.  

De ramar som ges till musikundervisningen i skolan har oftast inte satts upp av pedago-
giska skäl utan av ekonomiska. Lärare anpassar sin undervisning till den grupp elever 
de möter i klassrummet, de lärare som tillhör kollegiet, den lokala arbetsplan som finns 
på skolan, med andra ord den skolkod3 som är den verklighet de arbetar i. De ramfakto-
rer4 som styr en musiklärare är t.ex. lokaler, utrustning, gruppstorlek, schemapositioner 
och krav på olika uppvisningar inför skolan. Ralf Sandberg belyser musikämnet och den 
nya läroplanen i sin avhandling ur ett läroplansteoretiskt perspektiv, som innefattar hur 
ramarna kan påverka hur undervisningen tar gestalt. Utmärkande för väl fungerande 
musiklärare idag är enligt min erfarenhet att de anpassar sin undervisning till de förut-
sättningar som finns. Musiklärare blir pedagogiska ”kameleonter” som får undervis-
                                                
1 Jag studerade på IE-rytmiklärarutbildningen och GG-musiklärarutbildningen 1979–1984 på Malmö Mu-
sikhögskola (MMH). 

2 LGG heter lärarutbildningen på KMH som riktar in sig på musikundervisning i grupp, när jag studerade 
hette den GG. Den tänkta arbetsplatsen är klassrumsmiljöer i grundskola och på gymnasium.  

3Arfwedson, G. B. & Arfwedson, G. (2002). Didaktik för lärare. Stockholm: HLS Förlag. 

4 Sandberg, R. (1996). Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Några variationer över ett lä-
roplansteoretiskt tema. Doktorsavhandling, Stockholm: HLS-förlag.  
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ningen i musik att fungera ofta utan musiksal, ibland utan instrument, ibland utan rörel-
semöjligheter, ibland utan grupprum, ibland i total avsaknad av arbetsmiljö i form av 
vettig bullernivå o.s.v. Klasslärare i musik använder en stor del av sin pedagogiska för-
måga till att få musikundervisningen att fungera i stora grupper. De flesta utbildade mu-
siklärare har en kvalitativt hög nivå på sin undervisning och ännu högre krav på sig 
själva än vad de kan leva upp till. Musiklärare har förmodligen själva någon erfarenhet 
av optimal musikinlärning, men optimal lärandemiljö för eleverna är långt ifrån den 
verklighet de arbetar i. Eva Georgii-Hemming5 har i sin avhandling studerat hur olika 
musiklärare genomför kärnämnet Estetisk verksamhet (ESV). Dessa lärare berättar om 
hur de anpassat sig till musiksalar och gruppstorlekar och läroplaner och hur deras me-
todik utvecklas i den skolmiljö som sätter gränserna. Hur musikundervisningen genom-
förs bestäms oftast inte utifrån metodiska kriterier utan utifrån de krassa ekonomiska 
ramfaktorer skolans musikundervisning befinner sig i.  

1.2 PROBLEMATISERING AV GRUPPUNDERVISNING I MUSIK 
En musiklärare som skulle översätta för en sydafrikansk gäst vad musiklärarna satt och 
pratade om, generaliserade och sa:  

 Det första musiklärare frågar varandra när de möts är: ’Hur stora grupper har du?’ 

När gästen berättade att han ofta undervisade hundra barn samtidigt i musik avstannade 
samtalet mellan de svenska musiklärarna och med respekt vändes intresset till gästen. 
Han såg inte storlek på grupp som ett pedagogiskt problem i sin undervisning. 

I min studie vill jag fokusera på själva lärandesituationen i musik. Under den tid som 
jag har undervisat i musik i skolan, har det talats om att individanpassning är viktigt för 
elevernas trivsel och lärande. På gymnasiet har jag sett många nöjda elever i de klasser 
där arbetet har kunnat baseras på individuellt lärande. En problemställning för studien är 
i vilken mån gruppundervisningen erbjuder en optimal lärandemiljö. Enligt min mening 
diskuteras det alldeles för lite lärare emellan till exempel vilka fördelar och nackdelar 
olika gruppstorlekar har för lärande och motivation hos eleverna. Det finns någon form 
av allmän mening bland musiklärare att musikundervisning blir sämre ju fler elever som 
finns i en grupp.  

Metodikundervisningen i min egen GG-musiklärarutbildning utgick från att kateder-
styrd klassrumsundervisning, leda klassen i sång från pianot, leda lyssningsövningar i 
grupp, leda diskussioner kring musik och politik, göra roliga och levande föreläsningar. 
Förebilden för metodiken var en evigt klämkäck och medryckande ”Kjell Lönnå-typ”. 
Precis som mina samtidigt utbildade studiekamrater har jag fungerat väl som lärare 
inom skolans ram, då det är stora grupper och små medel som är den rådande verklighe-
ten i skolan. Tivenius 6 som i sin avhandling med hjälp av en typologi kategoriserat 
musiklärare i framförallt kommunala musikskolan kallar denna typ ”musikanten”.  Alla 
människor älskar inte en klämkäck ”musikant” före frukost men det är verkligheten för 
                                                
5 Hemming, E. G. (2005). Berättelsen under deras fötter. Fem musiklärares livshistorier. Doktorsavhand-
ling, Örebro: Örebro Universitet, Universitetsbiblioteket. 
6 Tivenius, O. (2008). Musiklärartyper: En typologisk studie av musiklärare vid kommunal musikskola. 
Doktorsavhandling, Örebro: Örebro universitet 2008. [www.publications.oru.se] 
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mycket gymnasieundervisning. I klasser som har velat ”sjunga och ha kul tillsammans” 
har ofta den enskilda eleven inte lärt sig så mycket, då kul tillsammans ofta resulterar i 
så stora kompromisser att effekten blir inte blir kul för någon. ”Alla-lär-sig-så-lite-som-
möjligt-i-grupp-och-låtsas-så-bra-som-möjligt-att-de-trivs” skulle man kunna kalla den-
na gruppmetodik om man vill vara elak. Elena Rosand7 utrycker det i en intervju: 

Musik är så personligt och intimt vilket man inte tar hänsyn till i skolans musikun-
dervisning. Där ska alla sjunga samma sång på samma sätt. Hur kan man få ut något 
av det? Jag ville inte sjunga de låtar som mina klasskompisar ville sjunga. Musiken 
borde vara mycket mera individuell. Musiken är ju en stor grej i vårt liv, varför får 
den så lite plats i skolan? 

1.2.1. BEGREPPET GRUPPUNDERVISNING 
LGG-lärare i musik blir inte med automatik inbjudna till kulturskolor för att dela med 
sig av sina gruppundervisningserfarenheter. Kulturskolans lärare tvingas idag undervisa 
i allt större grupper p.g.a. ekonomiskt snävare ramar. I ett samtal med musiklärarkolle-
ger i november 2008 förklarade en kulturskoleledare det så här: 

Det är skillnad på uppdraget. I kulturskolan kan elever som man möter vara blivande 
musiker, alltså är man ansvarig för sådant som att inte handställning på en gitarrist 
blir fel. Detta motiverar undervisning i mindre grupper. 

Alla ämnen i skolan har ett uppdrag att förbereda elever för ett yrkesliv i det samhälle 
de lever, att förbereda elever för ett vuxenliv är skolans huvudsyfte. Det talas mer och 
mer om ett livslångt lärande8 och generic skills.9 Syftet i frivillig verksamhet med barn 
och ungdomar ser inte så annorlunda ut, alla fostrar blivande vuxna. Att koppla olika 
uppdrag för verksamheten till våra olika sätt att se på gruppundervisning är att göra det 
för enkelt. Tivenius10 visar i sin musiklärartypologi att olika sätt att se på vad ordet 
gruppundervisning står för finns i kulturskolans lärarkår. Eftersom gruppundervisning i 
skola och kulturskola är centralt i min studie då många av mina informanter har erfaren-
heter av båda, vill jag här definiera och jämföra olika former av lärandesituationer samt 
synsätt. 

                                                
7 Elena Rosand arbetade med att administrera och leda Studio Barbarella, en ideell förening som har sina 
lokaler i Subtopia. Studio Barbarella hjälper ungdomar som har musikdrömmar att spela in demo, utveck-
la artistskap och knyta kontakter inom genren hiphop och r&b. Intervjun med Elena är genomförd av Eva 
Dahlberg och är dokumenterad i projektet Jag och Musiken som är ett påbörjat forskningsprojekt om 
barns musikaliska rum. Projektet är en del av KMH:s samarbete med Botkyrka. 

8 Lifelong learning for all, det nya globala lärandet som håller på att ta över och sätta det gamla bildning-
selitisktiska tänkandet i skuggan skriver Bengt Kristensson Uggla om i kapitlet Flexibilitet eller bildning? 
Gustavsson, B. (red) (2007). Bildningens förvandlingar. Göteborg: Daidalos AB. 

9 Generic skills är ett sätt att beskriva förändringen av kunskapssyn som ett livslångt lärande kräver. Pro-
fessor Rineke Smilde använde begreppet i sin föreläsning på om Livslångt lärande KMH 090425, i detta 
sammanhang ett samlingsbegrepp på vad musiker inte tycker att de lär sig på traditionella musikkonserva-
tiorier som de behöver kunna i sin yrkesutövning. 

10 Tivenius, O. (2008).  
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1.2.2. TVÅ UNDERVISNINGSMODELLER OCH KUNSKAPSSYNER 
Det finns två olika sätt att tolka vad gruppundervisning eller undervisning i grupp bety-
der. Båda synsätten finns representerade i skolsystemet och i den frivilliga undervis-
ningen och har att göra med vilken bildningssyn11 undervisningen representerar. Den 
första är den traditionella förmedlingspedagogiken som jag lite tillspetsat kallar Mästa-
re-lärlingsundervisning12 i grupp den andra är Problembaserat lärande (PBL)13 i grupp.  

Den traditionella Mästare-lärlingsundervisning i grupp kan i grundskolan, gymnasiet 
eller på högskolenivå se ut så att läraren förmedlar kunskap från katedern till eleven i 
form av ett föredrag, i t.ex. Musik och Samhälle,14 från klaveret styrd körsång, eller från 
tavlan styrt ensemblespel i klassrumsarrangemang. I den frivilliga instrumentalunder-
visningen inom kulturskola tar lärlingarna emot kunskap som förmedlas av mästaren 
och den lärobok han har valt.15 I kulturskolans ensembler styrs musicerandet av ”ka-
pellmästaren”16 mot en progressiv utveckling i spel, sång eller dans. På KMH har jag 
bland LGG-studenterna mött blivande lärare som erkänner att de aldrig reflekterat över 
hur, än mindre ifrågasatt om de metoder deras instrumentallärare använder fungerar. De 
beskriver hur de snällt går till sina lektioner och matas med övningar och repertoar, om 
det inte fungerar är det deras eget fel, då behöver de fler lektioner. I avhandlingen Spel-
rum17 har Sven Åberg belyst paradoxer och överenskommelser i musikhögkolelärarens 
praktik. Han har genom dialogseminarier såväl med lärare och studentgrupper fått fram 
en tydlig bild av vad mästare - lärlingskonceptet i undervisning innebär på KMH. Det 
kan ibland innebära att man som mästare mycket medvetet kamouflerar vad man vill att 
lärlingen ska åstadkomma genom att tala i metaforer, eller få stora skrämmande vredes-
utbrott för att framkalla en dramatisk effekt. Det kan också betyda att man mycket hög-
skolemässigt frågar studenten om inlärningsstrategier för att få studenten att reflektera 
över sitt lärande och sin utveckling. Undervisningen bygger på att läraren bedömer vad 
som är bäst för studenten. 

Den andra undervisningsformen Problembaserat lärande (PBL) består framförallt av 
lärarstyrd undervisning i problembaserat eller projektbaserat lärande med elevernas frå-
geställningar i centrum. PBL-metoden säger sig främja individualiserat arbete och re-

                                                
11 Molander, Bengt (1996) Kunskap i handling. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 

12 Jernström E. (2000). Mästarens berättarformer i lärandesituationen. I E. Alerby, P. Kansanen, & T. 
Kroksmark. Lära om lärande (s. 45–61). Lund: Studentlitteratur. 
13 Lindquist, G. (red.) (1999). Vygotskij och skolan. Texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kom-
menterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur. 

14 Musik och Samhälle (MoS), ämnet som idag är ett kursmoment kallades tidigare tidigare Konst och 
Musikhistoria. 

15 Rostvall, A-L. & West, T. (2001). Interaktion och kunskapsutveckling. Doktorsavhandling, Stockholm: 
KMH Förlaget. 

16 Tivenius, O. (2008).  

17 Åberg, S. (2008). Spelrum, om paradoxer och överenskommelser i musikhögskole-lärarens praktik. 
Doktorsavhandling. Stockholm: KTH. 
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flexivt lärande. Undervisningen styrs av kursens mål, läraren tillhandahåller material 
och sin egen kunskap som resurs för gruppens arbete. Lärandet styrs av individens mål, 
eleven studerar på egen hand i klassrummet mot individuella utvecklingsmål men i 
samspel med gruppen och läraren. Resultatet styrs av gruppens mål, olika grupper vill 
ha olika typer av metodik, och har olika höga krav på sig som grupp, detta styr såväl 
innehåll som inlärningstempo18. Framförallt inom studieförbund styrs lärandet av en 
grupp som samlas med några lärare kring ett projekt, de jobbar fram en projektplan som 
gruppen gemensamt tar ansvar för att den genomförs. Precis som i en traditionell stu-
diecirkel19 som har enats om ett gemensamt studiemål, de samlas regelbundet och söker 
sedan handledning i litteratur, men söker även lärare för konsultation. 

Dessa två gruppundervisningsformer existerar parallellt och står för olika kunskaps och 
bildningssyn.20 Vad jag ville belysa var att det inte går att komma någonstans i en dis-
kussion om att små eller stora grupper är dålig lärandemiljö om man inte har kommit 
överens om en gemensam bildningsdiskurs. Musiklärarkameleonterna som ofta är en-
samvargar tenderar att gå i försvar för sin egen verksamhet som de utan att reflektera 
likställer med metod. Här har lärare stort behov av att ta del av mer kognitiv forskning 
om elevers lärande precis som både Arfwedson21 och Marton22 skriver. 

1.3. UNDERVISNING UTIFRÅN ELEVERS LÄRANDEPERSPEKTIV  
Jag hör – jag glömmer. Jag ser – jag kommer ihåg. Jag gör – jag förstår. 23 

Detta citat av Konfucius som är hämtat ur min första metodbok, vandrar runt i rymik-
pedagogiken som ett mantra i olika versioner. Som rytmikstudent fostrades jag i ett tän-
kande som handlade om lärande via upplevd kroppslig förnimmelse. Varför blivande 
klasslärare i musik ska läras leda en stor grupp förstod jag, men metoden för musikaliskt 
lärande på individnivå saknades i GG-metodiken. Frågorna haglade i mitt huvud: Vem 
ska lära, gruppen eller individen? Vem ska de lära sig av? Är det av mig som lärare, 
varandra eller av sig själva? Kompromissen mellan rytmik-metodiken och GG-
metodiken formade mig som musiklärare till att i väldigt hög grad försöka individuali-
sera undervisningen även i ett klassrum med många elever. Som lärare på UBG hälsar 
jag mina nya gymnasieelever välkomna med att fråga vad de vill lära sig i kursen de valt 
                                                
18 Malmbjer, A. (2007). Skilda världar. En språkvetenskaplig undersökning av gruppsamtal som under-
visnings- och lärandeform inom högre utbildning. Doktorsavhandling, Stockholm: Uppsala Universitet.  

19 Gustavsson, B. (1991). Bildningens väg: Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880 - 1930. Dok-
torsavhandling, Helsingborg: Schmidts Boktryckeri AB. 
20 Gustavsson, B. (red) (2007). Bildningens förvandlingar. Göteborg. Daidalos AB. 

21 Arfwedson, G. (2004). Hur och när lär sig elever? En kritiskt kommenterad sammanfattning av kogni-
tiva teorier kring elevers inlärning. Stockholm: HLS Förlag. 

22 Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande Lund: Studentlitteratur. 
23 Bülow, G, von (1974). Vad är rytmik? Copenhagen: Nordiska Musikförlaget (edition Wilhelm Hansen) 
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och försöker i största möjliga mån ta hänsyn till det. LGG-studenterna lär sig på meto-
diken att hantera undervisning i stor grupp men samtidigt att se och föra dialog med in-
dividerna i gruppen. Grundskolan idag kräver att alla lärare ska formulera individuella 
undervisningsplaner (IUP) för varje elev. 

Elever tillfrågas sällan hur de lär sig bäst och mest i syfte att förbättra sin egen lärande-
situation. De flesta elever blir inte tillfrågade vilken typ av lärare eller undervisning de 
vill ha förrän vid utvärdering av kurs. Gymnasieelever väljer kurser och kan till viss del 
styra dess kunskapsinnehåll, men väldigt få elever har lärt sig att formulera önskemål av 
metoder och blir alltför sällan tillfrågade om det. De elever som har haft stora inlär-
ningssvårigheter i skolan och fått professionell hjälp av specialpedagoger är ofta med-
vetna om sina lärandestrategier och kan utrycka sina behov av en viss typ av lärandemil-
jö. De har lärt sig att lära sig, något som skolan i allmänhet borde syssla mer med att 
lära ut enligt Gerd Arfwedson.24 

Nu lämnar jag min musik- och metodiklärar-piedestal för att fråga vilken lärandemiljö 
vill elever ha i musiksalen? Är det samma lärandemiljö som vi lärare försöker skapa? 
Vilken är elevernas optimala musikinlärningsmiljö enligt deras kriterier, och kan den 
skapas? 

Vid en första anblick verkar det inte finnas någon nordisk forskning som tar elevers er-
farenheter på allvar. Bengt Olsson25 beskriver i en artikel den svenska och nordiska 
forskningen under senare år. Han säger att i Sverige och Norden har vi forskat på kun-
skapstriangeln och dess innehåll d.v.s. musikundervisningen eller närmare bestämt in-
teraktionen mellan lärare – elev och kunskapsstoff. Det har också forskats i formella 
och informella lärsituationer och hur de påverkar musikundervisningen i skolan. Det 
verkar som om här finns ett kunskapshål att fylla kring elevers syn på sitt lärande. 

När det gäller elevers perspektiv på lärande, så finns en hel del nyare studier bland exa-
mensarbeten runt om i Sverige. Här finns studier som innehåller intervjuer med elever 
som handlar om elevers behov av relation,26 variation,27 motivation,28 29 och skapande.30 
                                                
24 Arfwedson, G. (2004).  

25 Olsson, B. What kind of Theories dominate research on music education? – a discussion about theories 
in use. F. V. Nielsen., S. N. Graabræk & S-V. Holgersen, (red) NMH-publikationer 2008: 6, Oslo: Uni-
pub AS. 

26 Norlin, S. & Olofsson, E. (2008) Tja, kompis, ska vi spela? Lärare-elevrelationens inverkan på den 
musikaliska utvecklingen sett ur elevperspektiv. C-uppsats, Luleå: Luleå Tekniska universitet 2008:050 

27 Andersson, A. & Andersson, C. Lärares sätt att organisera skolarbetet och elevers behov av variation. 
C-uppsats Luleå: Luleå Tekniska universitet 2006: 149. 

28 Lundström, L. E. & Grankvist, I. L. (2003) Inlärningstil och motivation. Ökar elevers motivation till 
lärande genom användande av olika inlärningsstilar? Examensarbete på Grundskollärarutbildningen i 
Luleå: Luleå Tekniska universitet 2003:095. 

29 Elfversson, K. & Elfversson, K. (2008) Elevers motivation i musik- och kulturskolan. Ur ett elevper-
spektiv. Examensarbete, Göteborg: Göteborgs Universitet. LAU370. 

30 Johansson, F. & Öberg, L-B. (2007) Musikaliskt skapande på gymnasiet. En studie av elevers syn på 
undervisning och lärande. C-uppsats Luleå: Luleå Tekniska universitet 2007:059. 
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Att olika elever har och behöver lära sig olika inlärningsstilar och hur medvetna deras 
lärare är av detta undersöks också.31 Jag tycker att det är värt att nämna att mina frågor 
kring elevers perspektiv på lärande är av intresse för blivande lärare.  

Det enda riktigt stora material där elever uttalat sig om musikundervisning och lärande 
är elevenkäterna i NU 03.32 I detta material har frågorna framförallt rört sig om elevers 
lärande i klassrummet och har ju framför allt syftat till att utvärdera nuvarande kursplan 
och effekten av dess skrivningar. Materialet bearbetas i Sandbergs avhandling33. 

Går det att undervisa i grupp så att alla elever lär sig musik i skolan? En del elever ver-
kar lära sig bäst av en kompis, en del vid sin dator. En del elever lär sig i skolan, ännu 
fler utanför skolan och framför allt av andra människor än musiklärare. Jag vill under-
stryka att mitt mål med studien inte är att undersöka vad elever tycker är funktionell el-
ler disfunktionell musikundervisning, utan undersöka var, när, och hur elever uppfattar 
att de lär sig musik, och vad de behöver för att kunna utveckla sitt lärande. 

1.4. SYFTE 
Syftet för min studie är att undersöka hur blivande studenter på gymnasiet med perspek-
tiv på sin skolgång och dess olika former av musikundervisning uppfattar sitt lärande.  

1.4.1. FRÅGESTÄLLNINGAR  
Mina frågeställningar är:  

– Hur uppfattar elever sitt eget musikaliska lärande? 

– I vilka sammanhang och i vilka former uppfattar elever att de lär de sig musik? 

– Hur ser en musikundervisning ut med elevens lärandeperspektiv i fokus? 

 

 

                                                
31 Brunzell, L. & Olsson, L. (2007). Vi spelar mest. Det är ju det eleverna vill… eller? En studie om lära-
res och elevers syn och förväntningar på musikundervisning i år 7. Örebro: C-uppsats 2007: 24. 

32 Sandberg, R., Heiling, G. & Modin.C. (2005). NU 03 Musik Ämnesrapport 253. Nationella utvärde-
ringen av grundskolan. Skolverket. Stockholm: Elanders Gotab. 

33 Sandberg, R. (1996).  
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2. VALDA GLASÖGONBÅGAR  
 

Målsättningen med studien var att försöka belysa elevers syn på sitt musikaliska läran-
de. Då datainsamlingen som beskrivs i 2.1. gjordes tidigt i studien bestämde jag mig för 
att bearbeta materialet enligt Grundad teori34 som beskrivs i 2.2. En avhandling av Ma-
ria Calissendorff 35, en studie av Börje Stålhammar,36 samt en D-uppsats i musikterapi 
på masternivå av Rut Wallius37 hade gjort mig intresserad av Grundad teori och bidrog 
till beslutet att använda metoden. Då detta var min första vetenskapliga uppsats ville 
jag försöka hålla mig till en traditionell uppsatsmall. Detta rimmade inte helt med be-
slutet att använda Grundad teori och har gett mig en del problem som till slut lösts ge-
nom att jag lyfte ut det traditionella litteraturkapitlet som skulle ha följt på 2.2. I stället 
infogades litteratur i min inledande text kring min förförståelse av begreppen gruppun-
dervisning och lärande i allmänhet 1.1.  En del litteratur redovisas i 5.5 som används 
för bearbetning av empirin till teori, i enlighet med metoden i Grundad teori. 

2.1. ENKÄTUNDERSÖKNING OCH KVALITATIVA INTERVJUER 
Med en inledande enkätundersökning i studien ville jag få fram hur informanterna har 
uppfattat sig själva som musikelever och sina musiklärares undervisningsformer. Enkä-
ten skulle ge beskrivna upplevelser av musikundervisning och ge en bild av elevernas 
uppfattning om sitt musikaliska lärande genom grundskola, gymnasium och kulturskola. 
Med tio kvalitativa intervjuer fördjupades sedan datainsamlingen. I intervjuerna om hur 
informanterna hade uppfattat sitt musikaliska lärande låg enkätsvaren till grund för sam-
talen. Genom kvalitativa intervjuer skapades en stor variation och bredd i informanter-
nas svar som sedan bearbetades till kategorier enligt Grundad teori. 

                                                
34 Grundad teori är den svenska benämningen på Grounded Theory 

35 Calissendorff, M. (2005). ”Om man inte vill spela blir det jättesvårt” en studie av en grupp förskole-
barns musikaliska lärande i fiolspel. Doktorsavhandling, Örebro: Örebro universitet, Universitetsbiblio-
teket. 

36 Stålhammar. B. (2004). Musiken – deras liv. Örebro: Universitetsbiblioteket.  
37 Wallius, R. (2008). Orka, hantera, förstå. Om musikterapi med barn som lever med våld i nära relatio-
ner. D-uppsats, Stockholm, KMH. 
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2.2. GRUNDAD TEORI – ETT TEORIBYGGE 
Generating a theory from data means that most hypotheses and concepts not only 
come from the data, but are systematically worked out in relation to the data during 
the course of the research. Generating a theory involves a process of research.38  

Grundad teori som jag valde att använda i denna studie är både metod- och teoribildan-
de. Här följer en beskrivning av Grundad teori hämtad framförallt ur den kurslitteratur 
vi läst inom masterprogrammet, 2.2.1. Alvesson & Sköldberg39, 2.2.2. Esaiasson40, 
2.2.3. Stålhammar41 och 2.2.4. Gustavsson42.  Därefter sammanfattas i 2.3. mitt val av 
teoretisk och metodisk ansats och hur jag som forskare förhåller mig till de olika förfat-
tarnas beskrivningar i min studie. 

2.2.1. GRUNDAD TEORI: HISTORIK OCH BESKRIVNING  
Grundad teori uppstod i en brytningstid med uppror mot etablerade krafter och ameri-
kanska sociologerna Barney Glaser (1930–) och Anselm Strauss (1916–1996) var inte 
ensamma som nytänkande men deras text The Discovery of Grounded Theory, Strategi-
es of Quality research43 fick en enorm genomslagskraft. Grundad teori har sina rötter i 
symboliska interaktionismen, en kvalitativ metodologisk riktning som uppträdde i USA 
i början av 1900-talet och dog ut eller ersattes av Grundad teori i början av 70-talet.  

Det den grundade teorin fick med sig i ”bagaget” från den symboliska interaktionismen 
inkluderar enligt Alvesson och Sköldberg44 flera centrala drag. Pragmatism, social nytta 
och social kontroll som resultat blir sanningskriterium för forskningen. Ideografisk 
forskning, är studier av enskilda fall, intensivstudier av unika skeenden snarare än 
mängder av fall. Kvalitativ metod, kvantitativ metod kan vara förberedande men är se-
kundär. Exploration, med kvalitativ metod blir exploration istället för testning och labo-
rativ forskning central. Sensiterande begrepp,45 koncept i omvandling som tjänar som 
riktmärken och vägvisare för att skapa nya relationer, perspektiv och världsbilder. Soci-
al handling där en mikroprocess står i fokus, den är interaktiv, symbolisk och intersub-
                                                
38 Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Rese-
arch (s. 1–45) Edition: 8, Published by Aldine Transaction, 1977. 

39 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2007). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
(s. 63–95). Lund: Studentlitteratur. 

40 Esaiasson, P., Guilljam, M., Oscarsson, H., & Wängerud, L. (2007). Metodpraktikan, konsten att stude-
ra samhälle, individ och marknad. Vällingby: Nordstedts Juridik AB 

41 Stålhammar, B. (1999) Grounded Theory och musikpedagogik, Teorigenerering med empirin som 
grund. (Skriftserie Forskning 1999.1) Örebro: Musikhögskolan vid Örebro Universitet. 

42 Gustavsson, B. (2003, 2004). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (s. 211-235). Lund: 
Studentlitteratur.  

43 Glaser, B. & Strauss, A. (1967). 

44 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2007).  

45 Sensiterande kommer av engelskans sensitizing. 
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jektiv. Kognitiva symboler vars meningssinnehåll är kunskapsmässigt inte emotionellt. 
Självet är en egen produktiv företeelse, motorn i hela det sociala förloppet. Empirinär-
het, en stegvis induktion från empirin, det första steget är sympatisk introspektion och 
det andra är komparation. Alvesson & Sköldberg hävdar att Grundad teori inte kan re-
duceras till symbolisk interaktionism då Glaser och Strauss utvecklade den genom att 
tillföra egna kreativa element. 

Redan i förordet av Glaser och Strauss skrift sägs att syftet med boken är att överbrygga 
gapet mellan de stora teorierna och empirisk forskning. Huvudvikten är teorigenerering 
snarare än teoriverifiering, som ska stå i teorigenereringens tjänst. Glaser & Staruss me-
nar att var och en kan skapa sin egen teori. Teorin bör i Grundad teori testas, men test-
ningen syftar till att fastställa det empiriska tillämpningsområdet för den nya teorin. 
Fräscha öron förespråkas också av Glaser & Strauss, att läsa för mycket om faktaområ-
det hämmar kreativiteten enligt Grundad teori. Alvesson & Sköldberg höjer här ett var-
nande finger och säger att det finns risk att man hamnar i naiv empirism och det som 
kallas common sense tolkningar.46  

Empirin och datainsamlingen i Grundad teori kallas Incidenter och kan tolkas som hän-
delser, social interaktion. Från empirin skapas sen kategorier en procedur som benämns 
kodning. Kategorierna har i sin tur egenskaper, dessa brukar i andra sammanhang kallas 
begrepp. Det rör sig om en mycket intensiv analys ord för ord, och stycke för stycke. 
Kategorierna bör hämtas från aktörerna och vara lättförståeliga för dessa. Kategorierna 
kan också skapas av forskaren själv med utgångspunkt i materialet.  

Syftet med det teoretiska urvalet är en central princip i Grundad teori, vilka grupper som 
helst kan jämföras beroende på syftet och man kan minimera eller maximera skillnader-
na mellan dem. Den teknik som används är komparation av data för att generera och 
utveckla kategorier och deras egenskaper. Man jämför hela tiden incidenter med tidigare 
incidenter i samma eller olika grupper. Detta kallas också för den konstant komparativa 
metoden. Strauss hävdar att med denna metod sönderbryts inte data i fragment utan be-
hålls intakt för att transporteras till en fenomenologisk kategorivärld. Angående databe-
arbetning säger Alvesson & Sköldberg att två problem med Grundad teori är att man 
dels förespråkar en oreflekterad syn på databearbetningen som medför bias från com-
mon sense tänkandets förvetenskapliga kategorier, dels lägger alltför stor mycket energi 
på detaljerat kodningsarbete.  

Det finns tre taktiker för att bygga en Grundad teori; 1.) att hela tiden skriva PM, 2.) att 
söka kategorier för att finna en kärnkatgori, det vill säga nyckeln eller centrum kring 
vilket det andra kretsar, och 3.) att rita diagram eller modeller över hur kategorierna är 
relaterade till varandra. 

                                                
46 Common-sense översätter och förklara jag som svenskt bondförnuft, en term som klingar falskt i veten-
skapliga sammanhang. Inte för att det är fel att vara förnuftig utan för att allmän kunskap inte är detsam-
ma som ny kunskap som ju eftersträvas i GT i synnerhet. 
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2.2.2. GRUNDAD TEORI: BEGREPPET TEORETISK SAMPLING 
Esaiasson47 tydliggör begreppet teoretisk sampling i sin bok enligt följande. Man börjar 
med att studera ett eller ett par fall som man är intresserad av. Utifrån detta ingångsfall 
formulerar man en första version av grundläggande begrepp och övriga slutsatser. Se-
dan prövar man begreppen och slutsatserna på liknande fall. När resultaten säkrats för 
fall som liknar varandra bygger man på med successivt allt mer olikartade fall. Härige-
nom försäkrar man sig om att teorin alltid är fast rotad i empirin. 

En Grundad teori är aldrig färdig utan utvecklas hela tiden beroende på vad de senaste 
fallen säger i förhållande till de tidigare resultaten. Grundad teori-tänkande är använd-
bart för att exempelvis skärpa analyserna i undersökningar där man har begränsad för-
handsinformation om relevanta variabler.  

Historiskt beskrivs Grundad teori:s födelse som en form av motrörelse till den diskurs 
som sa att det fanns tillräckligt många bra teorier att testa så inga nya behövdes. Det 
omedelbara syftet med Glaser & Strauss skrift var att sätta ett gemensamt namn på en 
existerande metodologisk praxis för att därigenom stärka trovärdigheten inför skeptiska 
anslagsgivare och Esaiasson kommenterar till sist att strategin måste sägas ha varit 
framgångsrik!  

 

2.2.3. GRUNDAD TEORI: ANVÄNDBAR I MUSIKPEDAGOGIK 
Stålhammar48 har skrivit en handbok för studenter i musikpedagogik som handlar dels 
om i Grundad teori allmänhet och dels om hur författaren själv använt sig av Grundad 
teori i sin forskning. Han har i sin handboks allmänna del skrivit om meningsskiljaktig-
heterna mellan Glaser och Strauss och förklarat en del av Grundad teori:s begrepp tyd-
ligt, här följer några utdrag som inte tagits upp av tidigare författare. 

Komparativ analys genererar två olika former av teorier, dessa kallas substantiell och 
formell teori. Med substantiell teori menas att teorin utvecklas från ett substantiellt eller 
empiriskt sammanhang. Den formella teorin är abstraktare men har däremot mera all-
män bärkraft. Genom att den substantiella teorin genereras fram direkt från data är be-
grepp och hypoteser utvunna direkt från det stoff som undersöks. När sedan formella 
teorier formuleras kan dessa i sin tur vara applicerbara på substantiella fenomen genom 
att de direkt kan härledas till faktiska förhållanden.  

Olika källor för kategorier, egenskaper och dimensioner beskrivs. Kategorin är en över-
gripande begreppsbildning, som också består av över- och underkategorier. De första 
kallas in vivo-kategorier49 växer fram direkt utifrån materialet, aktörerna är alltså direkt 
upphov till denna typ av kategorier. De andra kallas in vitro-kategorier och består av 
konstruktioner som forskaren själv gör utifrån bl. a. teoretisk litteratur och data. Båda 
typerna har ofta både ett analytiskt och ett bildmässigt värde. Karaktäristiskt för en ka-
                                                
47 Esaiasson, P., Guilljam, M., Oscarsson, H., & Wängerud, L. (2007).  

48 Stålhammar, B. (1999).  
49 Stålhammar hänvisar här till text av Glaser 1992:45 och Alvesson och Sköldberg 1994:78. 
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tegori är en egenskap, medan en dimension utgör en form av lokalisering, positionering, 
inpejling eller lägesbeskrivning.  

Teoretiska PM kan göras på många sätt och Stålhammar belyser här att åsikterna går 
isär, Glaser anser att det måste göras fritt och Strauss argumenterar för förutbestämd 
struktur, så här långt tycker de lika: 

Dessa PM utgör forskarens tankar omkring de data som växt fram. PM-skrivandet är 
viktigt eftersom det visar processen och de tankekonstruktioner som lett till vissa 
mönster t.ex. sambandet mellan kategorier och egenskaper. När förändringar sker i 
ett mönster, t.ex. då nya kategorier uppstår och andra försvinner, är PM-skrivandet 
en viktig del av förloppet. Tankemönstret blir genom detta "grundat" eftersom för-
loppet då finns beskrivet i olika faser och på olika abstraktionsnivå. /.../ Ett teoretiskt 
PM är möjligt att utforma på ett flertal sätt. Det kan t.ex. röra sig om kodanteckning-
ar, teoretiska anteckningar, eller operationella anteckningar. Alla dessa former fyller 
en viktig funktion i beskrivandet av en forskningsprocess.50 

När det gäller teoretisk lyhördhet som Stålhammar skriver om citerar han en annan bok 
av Glaser: 

Glaser ger i sin bok Theoretical Sensivity51 en beskrivning av vari den teoretiska ly-
hördheten skall bestå. Bl.a. poängterar han följande: 1. Kategorierna skall passa in 
på data och måste successivt förnyas och förbättras. 2. På vilket sätt data och redan 
existerande kategorier kan passa ihop måste utvecklas och upptäckas. 3. En teori 
skall kunna förklara vad som händer och ge en bild av vad som eventuellt kommer 
att hända på substantiell och formell nivå. 4. En teori skall successivt kunna modifi-
eras allteftersom nya kategorier och förhållanden dyker upp.52 

Glasers kritik av Strauss53 sammanfattas av Stålhammar: 

Glaser gör gällande att Strauss metod skapar ett alltför fast mönster över hur teori- 
och begreppsbildning skall gå till. Detta för med sig, understryker han, att den egna 
datan tvingas in i en så fast struktur att datan t.o.m. måste anpassas för att passa in. 
Då faller hela idén med grounded theory, framhåller han, teorin blir inte längre 
"grundad" i empirin.54 

                                                
50 Stålhammar (1999). s. 36 

51 Glaser B. G. (1978). Theoretical Sensivity. Advances in the Methodology of Grounded Theory. San 
Fransisco: University of California. 

52 Stålhammar (1999). s. 42 

53 Strauss. A. & Corbin. J. (1990). Basics of Quality Research. Grounded Theory Procedures and Tecni-
ques. Newbury Park: Sage Publications. 

54 Stålhammar (1999). s. 43 
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2.2.4. GRUNDAD TEORI: METODIK OCH TEORI 
Bengt Gustavsson55 har i likhet med Stålhammar använt Grundad teori, och skrivit en 
lärobok för ekonomistudenter. Han skriver att begreppet Grundad teori kan vara förvir-
rande då det samtidigt avser en metod för teoribildning och resultatet av metoden, dvs. 
själva teorin. Det är en teoribyggande metod som vill vända på kuttingen och bygga teo-
rierna från empiriska data, dvs. en induktiv ansats, i en stegvis generaliseringsprocess. 
Den kanske viktigaste principen är att man lär sig Grundad teori genom att göra den. 
Man ska i Grundad teori undvika att se empirin med andras ögon, genom andras teorier, 
analyser, logik, eller språk. Detta är för att försöka upptäcka nya fenomen, samband och 
få förståelse. 

Grundad teori lämpar sig i sammanhang där fenomen saknar teoribildning, där feno-
mens nyanser behöver fångas upp och för att göra existerande teorier mer relevanta. 
Meningen med Grundad teori är att belysa ett dolt fenomen i nytt ljus, om forskaren 
lyckas med det får det konsekvenser för aktörerna inom området och för andra. Grundad 
teori kan användas som en del i en större studie. Metoden beskrivs ibland som en hypo-
tesgenererande metod, den teori som skapats med metoden operationaliseras och testas 
med hypotesprövande metoder. 

Gustavsson menar att lämpliga forskaregenskaper förutom tålamod när man arbetar med 
Grundad teori är, öppenhet, att inte låsa sin förförståelse, och hela tiden kunna ifrågasät-
ta och kritisera sin syn på hur man uppfattar verkligheten. Forskaren behöver också 
förmåga till abstraktion och teoriskapande, egen analytisk förmåga och sist men inte 
minst förmågan till begreppsbildande eller konceptualisering. 

De sammanhang forskaren söker i sin studie kallas en grundläggande social process. 
Forskaren urskiljer i det fenomen som studeras någon form av mönster i den sociala in-
teraktionen, detta mönster ska forskaren begreppsätta. Forskaren kan skilja på grund-
läggande psykologiska sociala processer och grundläggande strukturella processer, där 
den förra ger upphov till den senare. De data som hämtas in i studien är de upplevelser 
och handlingar som aktörerna har och gör. Denna datakälla speglar aktörernas kunskap 
om sitt arbete, sina relationer etc., och det är aktörerna som deltar i den sociala process 
som studeras som kan mest om processen. Gustavsson betonar att med detta synsätt har 
Grundad teori en genuint empatisk inställning till de fenomen som studeras. Forskare 
vet inte bättre än aktörerna, fenomenet som studeras är i deltagarnas huvudsakliga erfa-
renheter, inte något vi som forskare tillskriver dem. 

Gustavsson beskriver metoden steg för steg, en Grundad teoristudies arbetsordning och 
begrepp: 1) Forskningsfrågan bör vara öppet formulerad för att inte styra datainsam-
lingen. 2) Datainsamlingen bör starta omedelbart i form av observationer och eller in-
tervjuer. 3) Öppen kodning, ett antal frågor ställs till data, analys görs rad för rad, kod-
ning görs av egna data, anteckningar av idéer i s.k. Teoretiska PM. 4) Teoretiskt urval, 
respondenter väljs inte efter på förhand givna kriterier utan efter vad som kommer fram 
i analysen av data. 5) Jämförande analys minimerar, datainsamlingen stoppas så fort 
mättnad nåtts i en kategori. Slutligen integrerar den jämförande analysen genom att de 
olika kategorierna jämförs med varandra och sammanförs i en teori. 6) Teoretisk mätt-
nad är uppnådd när nya data inte tillför något. I den fortsatta analysen kan dock hända 
                                                
55 Gustavsson, B. (2003, 2004).  
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att det uppstår öppningar, luckor som gör att ett nytt teoretiskt urval kan bli aktuellt. 7) 
Teoretisk kodning, eller kodning av kodning, är en begreppsättning av relationer mellan 
olika kategorier. 8) Teoretiska PM, allt hänger samman och är i ständig rörelse, och det 
enda sättet att fånga fenomenet och sätta begrepp på det är att kontinuerligt skriva PM, 
teoretiska PM är ett måste för Grundad teori. 9) Metodologiska PM, metodanteckningar 
är bra att göra för att klargöra hur man kom fram till slutsatser som kunde förklara 
aspekter i teorin. 10) Selektiv kodning, när en kärnkategori vuxit fram slutar forskaren 
med den öppna kodningen, för att med hjälp av data skapa en teori runt i kring en kärn-
kategori. 11) Teoretisk sortering, så här långt i arbetet är allt nedbrutet i smådelar då är 
det dags att börja sortera och sätta ihop berättelserna igen men enligt de nya kategorise-
ringarna, en form av förberedande för rapportskrivandet. 12) Relaterad teori, nu kan 
forskaren läsa och integrera relaterad litteratur. 13) Rapportskrivande bör göras enligt 
Grundad teori:s struktur inte enligt vanlig uppsatsmall. 

2.3. MIN STUDIE OCH FÖRHÅLLNING TILL GRUNDAD TEORI 
Grundad teori har nu hunnit fylla 40 år och är inte längre en revolutionerande fräsch idé 
inom den vetenskapliga världen, skaparna har hunnit bli oense om metoder och en av 
dem har dött. De författare vars litteratur refererats till i beskrivningen av Grundad teori 
använder alla sina egna termer och översättningar och förhåller sig uttalat mer eller 
mindre till originaltanken. Glasers originaltanke som inte vill styra upp formen för hårt 
vilket också senare märks i argumentationerna med Strauss & Corbin fascinerar mig. En 
del ord som används Alvesson och Sköldbergs text, t.ex. incidenter, sympatisk intro-
spektion och komparation som höjer den språkliga nivån är tänkvärda. De tre taktiker de 
ringar in för att sammanfatta Grundad teori kommer jag att använda, d.v.s. PM, sökande 
av kategorier och rita figurer. I sammanställningen av mina intervjuer arbetade jag en-
ligt Esaiassons beskrivning av teoretisk sampling och de två sista incidenterna lades till 
för att de tillförde något nytt. Mest stöd har jag haft av Gustavssons tydliga metodiska 
språk och här redovisas hur jag förhåller mig till hans metodologi som till viss del sam-
manfattar de andras rekommendationer: 

Min frågeställning var väldigt öppen, och det är ett viktigt kriterium för Grundad teori.  

Datainsamlingen startade omedelbart, som en nyfiken novis om elevers uppfattningar 
om sitt musikaliska lärande dök jag in i arbetet med enkäten för att kunna intervjua 
mina avgångsstudenter om deras lärande. 

Urvalet av informanter gjordes enbart utifrån öppna frågor till resultatet av de anonyma 
enkäterna, enkäten var en metod att hindra att urvalet gjordes utifrån förutfattade me-
ningar om eleverna. 

När studien påbörjades utgick jag inte från någon bestämd teori, enkät och kvalitativa 
intervjuer gjordes innan jag funderat närmare på vetenskaplig ansats, någon form av 
grundläggande hermeneutisk ansats såg jag som självklar.  

Att 5–10 intervjuer skulle ge tillräckligt med data att bearbeta var något som jag skatta-
de.  Det visade sig senare att den skattningen stämde, teoretisk mättnad som Gustavsson 
beskriver uppstod under arbetets gång. Fler intervjuer skulle inte ha tillfört något nytt 
och jag behövde aldrig ta kontakt med ytterligare informanter. 
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Den öppna kodningen gjordes i två led först kvalitativ intervjurapportering. Enligt Esai-
asons teoretiska samplingsmodell jämfördes intervjuernas rubriker en efter en, men det 
blev för svårt. En öppen kodning genomfördes därefter utifrån studiens grundläggande 
forskningsfrågor med färgpennor. 

Efter att datainsamlingen gjorts insåg jag att traditionell uppsatsform inte passar ihop 
med t.ex. PM-skrivandet i Grundad teori. I en kronologisk rapportform redovisas därför 
bearbetningen av intervjuerna och i vissa delar av texten skrivs PM in. I dessa avsnitt 
redovisas öppet mitt arbete med teoribildningen, jag skiljer inte på metodologiska och 
teoretiska PM och redovisar dem därför inte olika.  

I Grundad teori förespråkas att hela tiden skriva teoretiska PM, ända sedan studien star-
tade har jag skrivit loggbok när jag arbetat. I loggboken samlades mina tankar och in-
samlat material i olika former. Loggboken har blivit en blandning av olika sorters PM, 
ibland mest dagboksaktiga, ibland fulla av teoretiska kommentarer och metodiska tan-
kar. I kapitel 4,5 och 6 har jag skrivit PM direkt i uppsatstexten, för det har då handlat 
om direkta metodiska och teoretiska PM. För att ge ett intryck av handskrift och för att 
tydliggöra skillnaden på PM-text från rapport-text används kursiv stil i alla PM. 

Den teoretiska kodningen och den selektiva kodningen har jag på grund av ovanstående 
inte lyckats att särskilja på ett sätt som blir tydligt för läsaren. 

Förförståelsen var mina egna erfarenheter av musikaliskt lärande, och mitt arbete ur lä-
rarperspektiv. Som metodiklärare har jag läst för mycket litteratur för att kunna leva upp 
till alla krav på forskarens naiva öppenhet. Jag har därför valt att redovisa en del av lit-
teraturen i min förförståelse för att visa var min utgångspunkt som forskare är. 

Litteratursökande efter relevant forskning för studien påbörjades efter att den skriftliga 
sammanställningen av intervjuerna var klar. Jag hade också hunnit göra en första öppen 
kodning innan jag på allvar började läsa vad andra skrivit om lärande. Det verkar inte 
finnas relevant musikpedagogisk forskning i Sverige på området. Jag har fortfarande 
inte hittat något musikspecifikt att läsa om just det jag frågar i min studie, även detta 
alltså kriterier för Grundad teori. Vilken litteratur jag har läst och vad den tillfört min 
studie redovisas i kapitel 6 och 7.  

Det resultat som vuxit fram ur studien är ett embryo till en teoribildning, som kan ge 
möjlighet och frågor till en fortsatt studie i Grundad teori. Grundad teori är en intressant 
forskningsmetod för många öppna frågeställningar i musikpedagogik i allmänhet och 
musikaliskt lärande i synnerhet. Min ambition är att som masterstudent låta nuvarande 
studie vara en lättare form av Grundad teori, en eventuell förstudie för min master-
uppsats. Detta kapitel avlutas som det inleddes med ett citat från skaparna av Grundad 
teori: 

Our principal aim is to stimulate other theorists to codify and publish their own 
methods for generating theory. We trust that they will join us in telling those who 
have not yet attempted to generate theory that it is not residual chore in this age of 
verification. Though difficult, it is an exciting adventure.56  

                                                
56 Glaser, B. & Strauss, A. (1967). 
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3. DATAINSAMLING 
Som metod har använts enkät (bilaga 1) och intervju (bilaga 2). Detta kapitel har delats 
in i två delar. Först görs i 3.1. en redovisning av arbetet med enkäten som hade till syfte 
att kartlägga elevernas erfarenhet av musikundervisning och vara till hjälp i en urvals-
process. Sen följer i 3.2. en redovisning av intervjuernas förberedelse och genomföran-
de och beskrivning av metoden. Både de sammanfattade intervjuerna, de hela ljudfilerna 
och exakta avskrifter av dem finns arkiverat hos mig, men publiceras inte i uppsatsen.  

3.1. KARTLÄGGNING OCH URVAL MED HJÄLP AV ENKÄT  

3.1.1. SKAPANDE AV ENKÄT 
Allra först producerades en enkät (bilaga1) bestående av två sidor. På den första sidan 
av enkäten skulle eleverna ringa in alternativ om sig själva som musikelever. Genom att 
svara på hur de har haft kontakt med musikundervisning och hur de såg på sig själva 
som musikelever skulle en personlig profil framstå. Den andra sidan av enkäten bestod 
av fördjupande frågor med möjlighet att uttrycka sig i skriftliga svar, frågorna handlade 
om positiva och negativa minnen av musikundervisning. Eleverna skulle också på sida 
två aktivt välja vilka frågeställningar de prioriterade genom att numrera vilken ordning 
de svarade på skrivfrågorna. 

Innan kontakt togs med skolan testades enkäten på min kör som bl.a. består av gamla 
elever från skolan. Frågeformulering kring kulturskolan visade sig vara svår att svara på 
och numreringen av skrivfrågorna på sidan två var svårtolkad så instruktionstexten kor-
rigerades. Körmedlemmarnas svar var fåordiga, artiga och många gånger intetsägande 
vilket var oroande.  

Vid ett grupphandledningstillfälle visades enkäten samt körens svar för studiekamrater 
och lärare på masterprogrammet. Massiv kritik utdelades, både ris och ros för mina 
formuleringar och enkätens utseende. Efter handledningen ändrades vissa formulering-
ar, enkätens utseende finslipades och sedan var det dags att genomföra enkäten på gym-
nasiet. 

Enkäten genomfördes i två avgångsklasser på UBG med drygt 60 elever, där jag visste 
att det gick många elever som har haft musik eller gått musikprofil57 under gymnasiet, 
jag visste också att flera av dem var aktiva i olika musiksammanhang på fritiden.  

Enkäten skulle enbart användas i urvalssyfte, det fanns aldrig någon plan på att redovisa 
det statistiska resultatet. Därför fanns ingen anledning att låta alla elever på skolan göra 
enkäten. Att försöka få gymnasieelever som inte lärt sig spela eller sjunga att vilja 
utveckla hur de lärt sig musik bäst var en för svår uppgift enligt min bedömning. Därför 
                                                
57 Musikprofilen på UBG är upplagd så att eleverna kan söka den från samtliga program och får ett mu-
sikpaket med kurser från estetprogrammet som är 400p. Det ersätter det individuellt valet på 300p och 
förstärks med en lokal resurs. 



   23 

veckla hur de lärt sig musik bäst var en för svår uppgift enligt min bedömning. Därför 
valdes klasser där det fanns elever som skulle kunna svara på enkätens frågor utifrån 
sina egna erfarenheter. 

3.1.2. GENOMFÖRANDE AV DATAINSAMLING 
Enkäten fylldes i på klassrådstid, det tog ca10 minuter av deras schemalagda 20 min. 
Personligen var jag närvarande för att kunna besvara frågor om hur enkäten skulle be-
svaras. Då klassråd är en verksamhet som inte betygssätts så var inte närvaron 100 %, 
den var högre i naturvetarklassen där det skulle bli historieredovisning på anslutande 
lektion, där fanns en viss stressfaktor men de svarade under tystnad och så snabbt och 
effektivt de kunde för att få förbereda sin redovisning i historia. Om de inte förstod nå-
gon formulering så räckte de upp handen och frågade mig. I samhällsvetarklassen som 
hade sitt klassråd på lunchen och i en annan sal än vanligt fick eleverna gå ut i 
centralhallen och svara på enkäten och komma tillbaka med den när de var klara. Så 
trots min närvaro diskuterades mer i SP-klassen och eleverna handledde varandra om 
hur de skulle förstå och svara på frågorna. 

3.1.3. URVAL MED HJÄLP AV ENKÄTERNA  
Urvalsprocessen gjordes väldigt grundligt, för att hindra att jag valde de elever jag 
helst ville intervjua av personliga skäl. Det fanns elever i de klasser som svarade på en-
käten som jag hade lättare eller svårare att prata med som lärare. Enkäterna var alltså 
numrerade och blandade i klasserna för att jag inte omedelbart skulle känna igen nå-
gon. Eleverna skrev sedan sitt nummer på en klasslista för att det skulle gå att söka upp 
dem som det fanns intresse att intervjua. 

3.1.3.1. En första sortering 
Enkäterna sorterades först i sex grupper, tre kategorier och sedan män och kvinnor var 
för sig.58 Första sorteringen utgick från första sidan av enkäten. Kategorierna var: 

 1: de som inte hade utövat musik aktivt på UBG eller fritiden 

 2:  de som hade utövat musik tidigare, men av olika skäl slutat 

 3: de som utövade musik aktivt på UBG eller fritid 

Redan här syntes tydliga tendenser till olikheter. I kategori 2 såg jag att eleverna gene-
rellt hade upplevt att deras lärare hade tyckt att de varit bra i ämnet musik, men att kam-
raterna tyckt att de varit sämre. I grupp 3 fanns det förvånansvärt många som inte tyckte 
att de var så bra, där fanns däremot fler som har svarat att kompisarna tyckte att de var 
bra. I både grupp 2 och 3 fanns elever som har uttryckt att det var roligt att lära sig mu-
sik. I grupp 2 där eleverna aktivt valt bort musikundervisning var bilden spretig av var-
för de gjort det valet. Men här syntes att en större del av eleverna som sagt att de var 
dåliga, hade upplevt att kompisarna tycker att de var dåliga. Det var dock endast ett fåtal 
                                                
58 Det är myndiga elever så av respekt valde jag att kalla dem män och kvinnor även om de själva skulle 
säga killar och tjejer, precis som vi i åk 3 ofta kallar eleverna studenter i dagligt tal. 
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som hade upplevt att lärare tyckt att de varit dåliga i musik. Några i den här gruppen 
hade ingen självbild alls utan hade lämnat ett neutralt svar. Det fanns också någon som 
tyckt att det var lätt att lära sig musik. Det fanns många likheter mellan grupp 1 och 2, 
men grupp 1 hade en generellt negativ syn på sin musikaliska förmåga, och den hade 
förstärkts i skolan av lärare och kompisar, det fanns inte många som hade någon idé om 
hur de skulle vilja lära sig musik, de flesta har valt att svara neutralt på den frågan. 

3.1.3.2. Sammanfattning av enkätens resultat efter första sortering 
Så här långt fanns fortfarande lite för många enkäter att välja bland. I klasserna där jag 
delat ut enkäten fanns 63 elever, 43 svarade, varav 22 kvinnor (K)och 21 män (M). 

Efter första sorteringen såg grupperna ut så här: 

K1 8  M1 11 

K2 7  M2 6 

K3 7  M3 6 

Det visade sig efter kontrollräkning att det inte var 21 utan 23 män, två elever hade inte 
skrivit in sitt identifikationsnummer i klasslistan. 

3.1.3.3. Andra sorteringen 
När enkäterna var sorterade i sex grupper, tänkte jag läsa de längre svaren på baksidan 
och sortera varje grupp i ytterligare. Sorteringen gjordes utifrån forskningsfrågorna och 
vad som kunde vara intressant att be informanterna utveckla vid intervjuerna. De två 
nya kategorierna var: 

A:  de som inte hade något, eller hade väldigt lite att berätta. 

B:  de som hade berättat mycket, och något för studien intressant. 

1A: hade inget eller väldigt lite att säga, eller hade varit missnöjd med musikundervis-
ning utan kontinuitet och kvalitet. 

1B: hade upplevt att man lärt sig av varandra när man jobbat i projekt (som band och 
uppvisningar shower), hade också definierat detta som kul, obligatoriska uppspel för 
betyg som hemskt, samt notläsningsundervisning som negativ. 

2A: hade inget eller lite att säga, eller hade varit missnöjd med musikundervisning utan 
kontinuitet och kvalitet. 

2B: beskrev många aha-upplevelser av inlärning av teori och spel, det fanns också obe-
hagliga minnen av instrumentalundervisning. Bland männen fanns fler beskrivningar av 
kompisinlärning och snack om musik man lärde sig av. 

3A: hade inget eller lite att säga, eller hade varit missnöjd med musikundervisning utan 
kontinuitet och kvalitet. Här beskrevs ofta ett enstaka tillfälle som varit en privat inlär-
ningssituation, tydligt och precist och inspirerade inte till intervju. 
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3B: här beskrevs en rik flora av aktivt musicerande såväl i som utanför UBG, kritik så-
väl av musikundervisning som av eget lärande. Dessa elever trodde jag skulle kunna 
bidra till studie och de valdes därför ut för att tillfrågas om deltagande i mina intervjuer. 

3.1.3.4. Sammanfattning av enkätens resultat efter andra sortering 
25  elever fanns i kategori 1B, 2B eller 3B d.v.s. hade skrivit relativt mycket som var 
intressant. Här syntes att de kvinnliga studenterna var ordrikare i skrift oavsett grupp-
tillhörighet. Så här fördelade sig resultatet: 

 

K1B 5  M1B 2 

K2B 4  M2B 6 

K3B 5  M3B 3 

3.1.3.5. Urval för intervjuerna 
De manliga studenterna hade det intressantaste att säga om informell inlärning. Efter att 
ha läst igenom de intressantaste svaren igen, beslutade jag mig för att i första skedet en-
dast intervjua elever ur grupp 3B, jag fick med följande kategorier: 

3B1: studenter som inte har haft musikundervisning på gymnasiet utan musicerat på 
fritiden 

3B2: studenter som haft många musiklärare inom musikprofilen  

Studenter som inte utifrån sin beskrivning kunde jämföra musikundervisning i grupp 
med individuell inlärning valdes bort, då de inte hade båda typerna av musikundervis-
ningsminnen. 

3.1.3.6. Tillförlitlighet samt internt och externt bortfall 
Då enkäten enbart gjordes som ett urvalsarbete och ett underlag för frågorna vid inter-
vjuerna så måste mitt resultat anses tillförlitligt. Möjlighet gavs till de studenter som var 
frånvarande vid klassråden att skicka in sina enkäter till mig i efterhand. Bland de elever 
som inte var närvarande och därför inte svarade fanns elever jag hade hoppats på att få 
intervjua, de föll nu bort eftersom jag valde att använda enkäten som urval. Bland de 
elever som inte skrev så mycket fanns säkert också elever som hade haft intressanta sa-
ker att berätta vid en intervju, men som jag tidigare beskrivit ville jag inte utmana mig 
själv som nybörjare för mycket. Längre fram i intervjuarbetet bifogades två intervjuer 
ytterligare som kompletterade urvalet. De intervjuer som lades till var två elever från en 
annan SP-klass. Dessa elever kompletterade de övriga, då det var relativt ordrika manli-
ga studenter och som barn inte haft undervisning i musik utanför skolan utan börjat spe-
la först i tonåren p.g.a. musikintresse väckts i högstadiets musikundervisning. 
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3.2. INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE OCH METOD 

3.2.1. FÖRBEREDELSE AV INTERVJUERNA 
Tidigare under läsåret hade vi i kursen Vetenskapsteori läst Den kvalitativa forsknings-
intervjun,59 för att kunna bygga min intervjumall enligt Kvale återgick jag till litteratu-
ren. Kvale beskriver kvalitetskriterier för en intervju och har gjort en praktisk pricklista: 

Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade. 

Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre. 

Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspek-
terna av svaren. 

Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun. 

Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under inter-
vjuns förlopp. 

Intervjun är självkommunicerande – den är en historia i sig som knappast kräver 
mycket extra beskrivningar och förklaringar60  

Här följer en redogörelse för vad som fungerat som ledstjärnor genom mitt intervjuarbe-
te sammanfattade i de sju stadier som Kvale säger att en intervjuundersökning måste 
innehålla. De sju stadierna är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifie-
ring och rapportering.61  

3.2.1.1. Tematisering 
I arbetet med enkäten slipades under hård prövning de detaljerade frågeställningarna. 
”Som man frågar får man svar” heter det ju i ett ordspråk, och efter många ändringar så 
gav svaren faktiskt svar på mina frågor. Alltså hade jag via enkäten och enkätsvaren 
kommit fram till fungerande frågor för intervjumallen.  

Kvale frågar också efter ett tydligt mål. Hur ska studien förmedlas, varför rapportera 
resultatet och vem ska kunna läsa det? Jag tänkte så här långt i arbetetet att mina kom-
mande kolleger och studenter skulle tycka att innehållet var intressant att läsa, det kän-
des viktigt för mig. Intervjuernas sammanställning skulle berätta om mina informanter 
och deras uppfattningar om och erfarenheter av musikaliskt lärande genom skolåren. 
Målet med rapporten var att den skulle innehålla en sammanställning av deras texter i 
bearbetning av mig. 

                                                
59 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

60 Ibid., s. 134 

61 Ibid., s. 85 
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3.2.1.2. Planering 
Kvale rekommenderar att man använder sig av tydliga ramar när man gör flera intervju-
er. Han talar om att göra en intervjuguide62 eller mall.  I min mall (bilaga 2) skrev jag in 
mina syftesfrågor som rubriker, för att inte tappa fokus. Intervjumallen hade ett stan-
dardupplägg, med uppvärmningsfrågor, fördjupningsfrågor, samt en tolkande samman-
fattning av mig och utrymme för informantens respons på den. Tanken var att utgå från 
enkäten i min intervju, där målsättningen var att förstå och tolka deras uppfattning av 
musikaliskt lärande. Jag konstruerade tänkta katastrofsituationer och för dessa varianter 
av frågeställningar t.ex. om jag inte skulle få någon respons alls på det jag frågade. Kva-
le har t.o.m. tystnad som en sorts fråga i en uppställning av olika typer av intevjufrå-
gor.63 I efterhand är jag väldigt glad att jag hade enkäten och mallen framför mig. Ibland 
kanske jag inte ens läste dem utan bara tittade med tom blick på pappret för att få and-
rum, formulera nästa fråga och ge den intervjuade möjlighet till reflektion. Denna tyst-
nad gjorde mig till en mycket bättre intervjuare, tack vare Kvales råd.  

3.2.1.3. Intervju 
Genomförandet av intervjuerna gjordes med hjälp av enkät och mall (bilaga 1 och 2), 
samt en liten digital inspelningsapparat som heter ZOOM4 med vars hjälp jag kunde 
spara ljudfilerna på datorn, vilket underlättade utskriften. När det gäller intervjuns ut-
formning valde jag att jobba med en uppvärmningsdel, där jag i intervjun sammanställ-
de en musikelevsprofil av deras ikryssade svar i enkäten. Sedan bad jag dem dels säga 
om den stämde, men också komplettera den med sådant som inte kommit med i min 
profil av dem. Därefter gick vi över till deras berättelser på den andra sidan av enkäten 
som jag ville att de utvecklade, jag ställde uppmuntrande frågor och förståelsefrågor för 
att få feedback på om jag förstått deras svar rätt. I slutet av intervjun gjorde jag en sam-
manfattning och frågade om det fanns något vi glömt att prata om. Jag hade alltså 
förutom deras ifyllda enkäter också min intervjumall framför mig och den lilla inspel-
ningsapparaten på bordet. Intervjumallen var min säkerhetsventil för att inte förlora mig 
i något helt annat samtal under intervjun och på så sätt tappa mina ursprungliga fråge-
ställningar. I vissa fall fick detta effekten att intervjuerna blev längre för att det blev ut-
vikningar som var nödvändiga och tog tid. Ett exempel var när någon av informanterna 
varit väldigt missnöjd med en specifik lärare så var de tvungna att få prata av sig lite. 
Detta har jag tagit med i resultaten av studien då det faktiskt har påverkat deras övriga 
val av musikaktiviteter genom åren i hög grad. 

3.2.1.4. Utskrift 
Först gjordes en exakt utskrift som mailades till studenterna för godkännande och korri-
gering. Jag gjorde en utskrift av min provintervju först och en analytisk sammanställ-
ning av den. Detta fick jag feedback på av studiekamrater och handledare innan jag 
gjorde resten av intervjuerna och utskrifterna. Alla intervjuer gjordes under maj månad, 
skrevs ut, mailades ut och jag fick svar från studenterna innan de tog sin studentexamen 
första veckan i juni. Det var först när utskrifterna var klara som jag hade tid att fördjupa 
mig i vetenskapsteori och kunde besluta mig för att använda Grundad teori och. 
                                                
62 Ibid., s. 121 

63 Ibid., s. 124–125 
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3.2.1.5. Analys 
Sammanställningen och första analysen av innehållet i intervjuerna gjordes först efter 
sommarledigheten. Jag fick lära känna materialet en gång till och kunde jobba med att 
koda det och göra kategorier eller rubriker, utan att samtidigt oroa mig för om jag hade 
skrivit korrekt. 

Loggboksanteckningar hade jag inte hunnit göra i samband med intervjuerna och dess 
utskrifter, vilket gjorde att här saknades skriven teoretisk reflektion. Eftersom jag arbe-
tade under tidspress med utskrifterna under maj och levde intensivt med materialet i min 
undersökning så var reflektionen i symbios med det. Däremot var den svår att återkalla 
efter sommaren, första analysen av materialet gjordes därför när intervjuerna bearbeta-
des till en mer läsbar text i augusti. I detta skede gjordes också en första kodning av ma-
terialet, jag stuvade om det under lämpliga rubriker.64  

3.2.1.6. Verifiering  
Med hjälp av kvalitativ metod och intervjumallen har jag hållit mig till studiens forsk-
ningsfrågor och fått tio individuella och varierade svar på dem, reliabiliteten kan därför 
anses god. När det gäller validiteten så finns allt material sparat, enkäter, inspelningar, 
utskrifter, bearbetningar och loggboksanteckningar.  

Etiska aspekter beaktades i studien så till vida att jag har fingerade namn på informan-
terna och inga lärare är nämnda vid namn. I vissa fall är musikläraren som nämns jag 
själv och för att undvika att hamna i att som lärare behöva bemöta kritik eller svara på 
frågor under intervjun bad jag informanterna prata om sina lärare i tredje person. Det 
har inte känts nödvändigt att fingera gymnasieskolans namn eftersom studien är gjord 
på den skola jag arbetar på, och det kan ju de flesta ta reda på vilken det är. 

Återkoppling till informanterna som deltog i studien genomfördes innan de slutade sko-
lan. Alla fick läsa originalutskrifterna och justera eller lägga till i det innehållet. Av de 
tio informanterna var det en som hade en innehållslig anmärkning på utskriften. Änd-
ringen informanten ville göra var hennes eget sätt att formulera sig som klargjorde nå-
got som annars kunde ha missuppfattats. Det var skönt att jag kunde kontrollera grund-
empirin med informanterna innan jag började bearbetningen. 

3.2.1.7. Rapportering 
Kvale beklagar att det i intervjurapporten sällan rapporteras miljön för intervjun, ingen 
tänker på läsarens frågor kring det praktiska. Detta har jag tagit fasta på och försökt göra 
i rapporterna från varje intervju, de är visserligen sammanställda men ganska omfattan-
de. Det kändes viktigt för bearbetningen av mitt resultat och av respekt mot informan-
terna att det personliga inte går förlorat i den vetenskapliga processen. Rapporter av in-
tervjuer är ofta tråkigare än originalintervjun påstår Kvale. Bearbetningen av mina in-
tervjuer är rolig läsning men har p.g.a. det materialets storlek lagts utanför uppsatstex-
ten. I kapitel 4 kommer en komprimerad presentation av varje intervju och sedan bear-
betas empirin mer tematiskt i kapitel 5. 

                                                
64 I Grundad teori kallas det för kategorier, men eftersom jag använde det som rubriker för att man skulle 
hitta i intervjuerna kallade jag det rubriker. 
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4. INTERVJUERNA 
Efter att jag hade läst igenom alla enkäterna tog jag kontakt med åtta elever som gett 
olika typer av svar och som skrivit något som gjort mig nyfiken i de öppna frågorna. 
Informanterna kontaktades via e-post och mobiltelefon, de tillfrågades om de ville delta 
i en intervju med mig. Intervjuerna genomfördes sedan under två dagar i ett grupprum 
på deras skola, de fick själva välja en tid som passade dem. Till hands hade jag deras 
ifyllda enkät, en intervjumall (bilaga 2) intervjuerna som var ungefär lika långa som ut-
vecklingssamtal (ca 20 minuter) spelades in.  

Som uppvärmningsfråga vid intervjun efter att bandspelaren gått igång, gjorde jag en 
muntlig sammanfattning av varje informants profil utifrån sidan på enkäten med svars-
alternativ (bilaga1). Jag avslutade med att fråga, stämmer det här, eller är det något du 
vill lägga till? De flesta informanterna var i början av intervjuerna lite nervösa och höll 
därför med, men några hade tillägg att göra eller korrigerade min tolkning. I en del fall 
hade jag upplevt svaren på enkäten motsägelsefulla och då fick de förklara för mig hur 
de hade tänkt när de svarat.  

Den första informanten Katarina var informant i min provintervju, hon är en lite äldre 
f.d. student och har hunnit få perspektiv på sin skolgång, men har också glömt en del. 
Jag valde att använda den som en del av datainsamlingen för att den intervjun blev väl-
digt bra. Den skiljer sig från resten av materialet på två sätt, hon är väldigt välformule-
rad och hon har lite mer perspektiv på skolan. Jag har ju inte strävat efter likhet och 
jämförelse utan variation och berättarförmåga i mitt urval därför valde jag att låta prov-
intervjun bli min utgångspunkt. 

I 4.1. följer nu sammanfattande profiler av informanterna och under vilka rubriker re-
spektive intervju har sammanställts. Från och med kapitel 4.2 redovisar jag en del av 
texten som teoretiska och metodiska PM.65 

4.1. SAMMANFATTANDE PROFILER AV INFORMANTERNA 

4.1.1. KATARINA 
Katarina deltar i en frivillig körverksamhet i svenska kyrkan sedan många år tillbaka. 
Hon ser sig själv som duktig och respekterad musikaliskt av kamrater och lärare, hon lär 
sig helst musik av lärare, gärna själv men inte av kompisar. Tidigare har hon sjungit kör 
i skolan, hon haft obligatorisk ESV-musik med sina klasskamrater första året och sedan 
själv valt Körsång och Musikestetisk fördjupning som individuellt val. Hon pratar i in-
tervjun om upplevelsen av personlig coaching från lärare, då är det Projektarbete 100p 
det handlar om. Eftersom hon gått humanistisk inriktning på SP skrev hon som projekt-
arbete en latinsk sång med körstämmor och ackompanjemang till studentexamen.  Kata-
                                                
65 PM är en av de absolut viktigaste komponenterna i Grundad teori, d.v.s. att forskaren hela tiden ska 
dokumentera sina tankegångar i sin metod och sitt teoribyggande.  
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rina är framförallt sångerska men har spelat både piano, dragspel, munspel och gitarr, 
hon har däremot aldrig gått i kulturskola och en del av musikundervisningen har hon 
glömt, den upplevs som väldigt långt tillbaka i tiden. Hennes undervisningsvärldar får 
rubrikerna Gymnasiet, Instrumentalundervisning och Körsången. När hon berättar om 
olika instuderingstekniker är det framförallt kopplat till körens arbete. Detta har jag 
grupperat under rubrikerna Instudering själv, Instudering med kamrater och Instudering 
med lärare. 

4.1.2. ANNA 
När jag ringde Anna för att boka intervjun var hon i stallet där hon spenderar mycket av 
sin fritid. Anna är mån om att vara en duktig elev i skolan, hon har högsta betyg i de 
flesta ämnen och hon planerar att bli polis. Hon blev av kamraterna i kören vald till Lu-
cia redan i åk1 på gymnasiet och har gott självförtroende när det gäller musik. Hon har 
gått en musikprofil på skolan där det individuella valet används för att göra en musikut-
bildning inom ramen för SP där Anna går. Anna gick i den första årskullen med sång 
som huvudinstrument men valde att i slutet av åk 2 hoppa av. Detta var första gången i 
Annas liv hon gjort ett så drastiskt val, så det färgar hela intervjun och hennes syn på 
sitt musicerande ensam och tillsammans med andra. Annas beskrivning av sin undervis-
ning samlar jag under rubrikerna Eleven, Läraren och Amatören. För Anna är lusten A 
och O i hennes musikaliska lärande och den påverkas mest av hennes omgivning, detta 
försöker jag sammanfatta under Jag, Vänner och Gruppen. 

4.1.3. EVA 
Eva skiljer sig från de andra eleverna på det viset att hon varit dramaelev på UBG och 
inte haft eller varit aktiv i musik alls, och därför var hon intressant att intervjua. Eva har 
däremot varit väldigt aktiv på sin fritid med musik, i Kulturskolan har hon både dansat 
och spelat fiol och nyckelharpa. I folkdanslaget har hon funnits med så länge hon kan 
minnas, hon säger att hon tycker det är roligt att lära sig musik och helst av lärare. Ama-
törmusiker och Medveten krävande student är två rubriker där jag försöker samla in vem 
Eva är och hur hon förhåller sig till musik. En stor del av intervjun är en jämförelse av 
inlärning på olika stråkinstrument detta har jag samlat under rubrikerna Instudering på 
gehör och Instudering med hjälp av notbild. Positiva och negativa erfarenheter av mu-
sikundervisning i grupp samlar jag under rubrikerna Grundskolans obligatoriska grupp-
undervisning och Folkdansgillets spelträffar. 

4.1.4. FABIAN 
Fabian har erfarenhet av musikundervisning i kulturskola där han spelat piano i många 
år, och i grundskola och gymnasium där han lärt sig bl.a. spela gitarr, men har de senas-
te två åren bara sysslat med musik på egen hand. Han är aktiv musiker och i frikyrkan 
där han är ungdomsledare, han har ett gott självförtroende när det gäller sin musikaliska 
förmåga och säger att han hellre lär sig själv eller av kompisar än av lärare i skolan. Han 
talar i sin intervju om upplevda prestationskrav på sig själv som förstör lusten i skoläm-
net musik. Han är trots detta förvånansvärt positiv till ämnet musik i skolan och marke-
rar att det är viktigt att den typen av ämnen finns. Här kommer jag att samla intervjun 
under följande rubriker Kompisar, Kulturskolan, Kyrkan och Skolan.  
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4.1.5. FANNY 
Fanny är en av skolans mest självständiga musikelever, hon skriver egen musik, hon är 
pigg, utåtriktad och omtyckt för sin energi. Sin musikutbildning har hon mest fått i sko-
lan eller skaffat sig själv, hon har gjort ett ganska misslyckat försök i kulturskolan och 
genom sin skolgång har hon mött väldigt många olika musiklärare. Upplevelsen av lä-
rarbyten i ämnet musik har varit att hon gång på gång har fått börja om från början, 
istället för att få mer och mer kunskaper. Fanny som går SP med ekonomisk inriktning 
har på gymnasiet haft ESV-musik, Musikestetisk fördjupning och Körsång som ämne. 
Hon pratar som alltid väldigt fort och man får en känsla av att hon ofta tänker medan 
hon formulerar sig. Fanny tycker att hon lär sig musik alltid och överallt. Jag kommer 
att sammanfatta hennes svar under rubrikerna Elev, Låtskrivare och Gruppdeltagare. 

4.1.6. FRANK 
Frank är en kille som gillar att gå i skolan och ser till att trivas med det han gör. Han har 
ett band han spelar i på fritiden, han är trummis, men duktig på gitarr och sång också. 
Frank har varit aktiv kulturskoleelev som barn men aldrig haft lektioner på sitt huvudin-
strument, han fick stå i kö för länge så han lärde sig själv hemma. I sina enkätsvar har 
han själv inte nämnt bandet men pratar gärna om det under intervjun. Han har vid tidi-
gare samtal med mig pratat om att kanske bli musiklärare. Hans bild av sin musikaliska 
förmåga är överlag positiv, han säger att han lika gärna lär sig musik själv, av lärare, 
eller av kompisar. Han går NV med musikprofil, men riktar mycket skarp kritik mot 
musikprofilens organisation. Intervjun får följande rubriker Kulturskolan, Familjen, 
Gruppundervisning i skolan, Enskild undervisning, Bandet och Egen instudering. 

4.1.7. JONAS 
Jonas är en mycket självständig person som skriver att han helst lär sig musik själv 
(trots att han både går i kulturskola och på musikprofilen). Han har medvetet inte gjort 
någon värdering av sin egen musikaliska förmåga och varit ganska försiktig i sina be-
dömningar av vad kompisar och lärare tycker. Jonas är NV-elev, lite av en särling som 
tycker om att sitta och spela för sig själv på keyboard eller kyrkorgel. Han är frustrerad 
över att han aldrig lyckats starta något band, men har på musikprofilen hittat en kompis 
som han skriver musik med i dataprogram. De rubriker jag kommer att sammanfatta in-
tervjun under är Individuell musikalisk utveckling, Improvisation som lärande, Påtving-
at lärande i grupp, Musikskapande och Meningslöst ensemblespel. 

4.1.8. EVA-LISA 
Eva-Lisa går på NV och musikprofilen men hon har haft ESV-bild och har utökat pro-
gram med Bildestetisk fördjupning. Hon har undervisning på Kulturskolan där hon är 
mycket aktiv. Hon själv, kompisarna och lärarna tycker att hon är mycket bra i musik. 
Hon är aktiv utanför skolan i folkdansgillet, spelmanslag, medeltida kör och i en ung-
domssymfoniorkester. Hennes svar samlar jag under rubrikerna Handledning, Lärarsti-
lar, Social kompetens, Musikupplevelse och Gehörstradition. 
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4.1.9. ANTON 
Anton och Andreas möter av en slump mig i korridoren på UBG när jag ska göra inter-
vjuerna och blir jätteglada över att se mig. De berättar stolt att de nyligen har gjort ett 
projektarbete där de gjort en konsert till förmån för SOS Barnbyar, de säger att de gärna 
vill vara med och bli intervjuade. Anton som är SP-elev har haft ESV-musik och går nu 
på Musikestetisk fördjupning och Körsång. Han har aldrig haft undervisning på kul-
turskola men håller på med musik aktivt, han spelar gitarr i ett band på fritiden, han har 
på senare tid börjat sjunga solo och tar för sig på scen i skolans shower så att de andra 
eleverna på skolan blir chockerade av hans sceniska uttryck. De rubriker jag samman-
ställer samtalet under är Egen instudering, Bandet, Skolan och Projektet. 

4.1.10. ANDREAS 
Andreas går på SP och har haft ESV-musik och går Musikestetisk fördjupning. Han 
spelar trummor men har inte någonsin haft musik på kulturskolan. Han utövar musik 
aktivt på fritiden, och berättar att han nyligen fått trummor så att han kan spela hemma. 
Att kunna öva har enligt honom själv gjort att han gör stora framsteg i sin utveckling 
musikaliskt. Andreas spelar i Antons band och har stora drömmar om framtiden för 
bandet. För både Andreas och kompisen Anton har musikundervisningen på högstadiet 
varit skälet till varför de börjat spela. Intervjun samlas under följande rubriker Projektet, 
Bandet och Lärandet. 

4.2 BEARBETNING AV INTERVJUERNA  
Det ni just läst var en presentation av informanterna och innehållet i intervjuerna. Det är 
en mycket kort resumé av informanterna så som de beskriver sig själva i enkäterna, och 
en sammanfattning av innehållet i intervjuerna samt under vilka rubriker jag har bearbe-
tat den ursprungliga intervjuutskriften.  

De kategorier som växer fram som rubriker i bearbetningen av mina intervjuer från ut-
skrift till läsbar text sammanställs här nedan i en lista för att det ska bli överskådligt. De 
är tänkta som en form av sammanfattande bild av de olika intervjuerna.66 Sökandet efter 
kategorier blev en komplicerad process p.g.a. mina rubriceringar då rubrikerna låste ma-
terialet på ett sätt som inte blev jämförbart. 

PM: Enligt mina sammanfattande profiler av informanterna är det en ganska brokig 
skara. Vid utskriften av Katarinas intervju så tänkte jag hålla mig till generaliserbara 
rubriker som skulle kunna återkomma i varje intervju, men redan vid den andra inter-
vjun visades det sig omöjligt. Trots stöd i både enkäter och intervjumallar så innehåller 
inte intervjuerna kvantitativt eller kvalitativt lika mycket om varje tema, vissa intervjuer 
innehåller specifika synsätt och perspektiv som inte förekommer i de andra. Min för-
klaring till detta är att intervjuerna är genomförda enligt en kvalitativ metod. Det vikti-
ga för studien är att få fram hur olika elever uppfattar och formulerar sitt eget lärande. 

                                                
66 I Grundad teori kallas intervjuer och empiri vanligtvis incidenter, men för att det ska vara tydligt för 
läsaren när jag menar vad så använder jag i uppsatsen orden enkäter och intervjuer. Bearbetning av inci-
denter kallas teoretisk sampling i Grundad teori. 
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Jag får alltså överge mitt försök att kategorisera via rubricering i intervjuerna och ta 
mig an materialet på ett nytt sätt. 

 

4.2.1. SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUERNAS RUBRIKER 
Här följer nu listan på informanterna och intervjuernas samtliga rubriker, de får fungera 
som en sammanfattande bild av hur olika intervjuerna blev och vad de kom att beskriva. 

Katarina: Gymnasiet – Instrumentalundervisning – Körsången – Instudering själv – 
Instudering med kamrater – Instudering med lärare 

Anna: Eleven – Läraren – Amatören – Jag – Vänner – Grupper 

Eva: Amatörmusiker – Medveten krävande student – Instudering på gehör – 
Instudering med hjälp av notbild – Grundskolans obligatoriska gruppun-
dervisning – Folkdansgillets spelträffar  

Fabian: Kompisar – Kulturskolan – Kyrkan – Skolan 

Fanny:  Elev – Låtskrivare – Gruppdeltagare 

Frank: Kulturskolan – Familjen – Gruppundervisning i skolan – Enskild under-
visning – Bandet – Egen instudering 

Jonas: Individuell musikalisk utveckling – Improvisation som lärande – 
Påtvingat lärande i grupp – Musikskapande – Meningslöst ensemblespel 

Eva-Lisa: Handledning – Lärarstilar – Social kompetens – Musikupplevelse – Ge-
hörstradition 

Anton:  Egen instudering – Bandet – Skolan – Projektet 

Andreas: Egen instudering – Bandet – Skolan – Projektet 

PM: När jag tittar på rubrikerna som tänkta kategoriseringar så märker jag att vissa 
rubriker och stycken i intervjuerna är för mina frågeställningar helt innehållslösa och 
andra är kanske verkligen blivande kärnkategorier, en del måste tas bort, andra skär-
pas eller döpas om. Att starta om från intervju 1 och leta fram kategoriseringar som 
säger mer om mina frågeställningar känns vid detta stadium helt nödvändigt.  
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5. PÅ JAKT EFTER KATEGORIER I EMPIRIN  
I detta kapitel redovisas i 5.1. hur jag hittade en ny metod för min bearbetning av empi-
rin samt intervjuernas innehåll utifrån denna bearbetning. Här har jag valt att ha med 
många citat för att visa spridningen i svaren, ofta är citaten långa då det annars blir 
svårt att förstå dem. Citaten går att se som illustrationer, som förtydligande och för-
djupning, inte nödvändiga att läsa för att förstå texten. Därefter redovisas i 5.2. en 
sammanfattning av underkategorierna i bilder som via PM leder fram till en kärnkate-
gori. I 5.3. redovisas relaterad litteratur som förstärker studiens kärnkategori, modell 
och grundade teori som redovisas i kapitel 6. 

5.1. MED FÄRGPENNOR SOM VAPEN 
Först en repetition av vilka mina frågeställningar till materialet var:  

– Hur uppfattar elever sitt eget musikaliska lärande? 

– I vilka sammanhang och i vilka former uppfattar elever att de lär de sig musik? 

– Hur ser en bra musikundervisning ut med elevens lärandeperspektiv i fokus? 

PM: Jag söker alltså svar på: 

– VAR sker lärandet? (i vilka sammanhang)   

Den strukturella ramen för lärandet. Här spänner svaren över hela studenternas värld, 
från inom vilken skolform till i vilket socialt sammanhang och i vilket syfte. 

– NÄR sker lärandet? (i vilka former) 

Formella undervisningsformer mellan lärare elev, eget problembaserat kunskapssökan-
de ensam eller i grupp. Informella lärsituationer som lärande i social samvaro med 
vänner och familj och som medlem i förening eller grupp med uttalade syften och mål. 

– HUR sker lärandet? (upplevelse och tolkning av lärandet) 

Här har vissa informanter både beskrivit sin egen lärstil och sitt musikaliska lärande, 
andra har rört sig som katten kring het gröt men aldrig kommit till egna formuleringar, 
därför är de dolda i rubriceringarna. Här krävs att jag formulerar, tolkar och analyse-
rar. 

– VAD behövs för lärande ska uppstå? (optimal musikundervisning ur elevens 
perspektiv) 

Formuleringarna i intervjuerna rör sig från värsta minne till stora omvälvande upple-
velser. En del har beskrivit vad de inte vill ha för undervisning. Andra har tydligt for-
mulerat vad de vill ha för att lära sig bäst. Här ska jag leta efter deras gemensamma 
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nämnare för att forma en bild av optimal undervisning. Tillsammans bör detta i min 
tolkning kunna ge svar på informanternas perspektiv på sitt eget musikaliska lärande.  

Efter detta eftertänksamma teoretiska PM hade jag skaffat en metod för att gå tillbaka 
till intervjuerna i mitt sökande av kategorier, med mina frågor. Var, när, hur och vad? 
Metodiskt gick jag loss på intervjuerna med fyra färgpennor en för varje fråga, läste på 
datorn och ritade på stenciler. Min förhoppning var att det efter detta kodningsarbete 
skulle formas nya rubriker och att studien skulle närma sig en kärnkategori. Här följer 
redovisningen av kodningen med citat ur intervjuerna samt kommentarer och samman-
fattningar av mig. De fyra frågorna var, när, hur och vad behövs för att lärande ska upp-
stå fungerar som underrubriker. I informanternas citat skriver jag ibland … det är tänkt 
att illustrera kortare tystnad, det är alltså inget klipp i texten om det förekommer ser det 
ut så här /…/ 

5.1.2. VAR SKER LÄRANDET? (I VILKA SAMMANHANG) 

Skola – ett yttre tvång  
Katarina har på sin enkät fyllt i att hon inte har haft musik på gymnasiet (hon har läst 
400p musikkurser) och när hon beskriver undervisning i skola och pianolektioner så 
pratar hon inte alls om lärande. Hennes uppfattning är att hon lär sig själv, men hon är 
utsatt för undervisning där hon som elev tar passivt emot. 

– Det var lite annorlunda om man säger skoltiden och nutiden i kören. Det är väldigt 
olika. För att det är skolmiljö och då känns det mer som ett krav, nu känns det mer 
som en rolig sak på fritiden.  

Eva har strategiskt valt bort all musik från schemat på gymnasiet, då hennes erfarenhet 
från musik i grundskolan är katastrofal, hon kan helt enkelt inte förstå varför man ska 
försöka lära ungdomar som är på olika nivå musik samtidigt i samma rum, hon anser det 
är dömt att misslyckas. För att tillgodose det estetiska behovet på gymnasiet har hon 
valt drama istället. Eva-Lisa har resonerat likadant och valde bild, men också musikpro-
fil för att lärarna är hämtade från kulturskolan som hon har positiv erfarenhet av. Joel 
har formulerat mycket skarp kritik i sitt enkätsvar på hur musikundervisningen i grund-
skolans högstadium har hanterats: 

– Nog har mycket gåtts igenom under de senare åren som jag känt till sen tidigare. 
Överlag var ju inte heller högstadiets musikundervisning särdeles seriös och bestod 
mest av olika vikarier som bortföll under sjukdom, halvtaskig vispopallsång, och in-
strumentutlärning mycket bristfällig, enkom gitarrinriktad, inte sällan med så gott 
som inkompetenta lärare, mycket möjligt tagna från gatan. 

Både Eva-Lisa och Frank har tyckt att det varit roligt att sjunga i kör på gymnasiet men 
på ensemblespelet har de inte lärt sig något då det varit rörigt och för fritt och framför-
allt är de redan otroligt drivna ensemblemusiker. De anser att ensemblespel i musikut-
bildning är viktigt för dem som inte har den erfarenheten sen tidigare.  
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Skolans musikundervisning – en möjligheternas marknad 
Fabian menar att musikundervisning för honom varit att prova på sådant han inte kun-
de innan, och musik har tillhört de praktiska ämnena som varit det roliga i skolan. 

– Jag testade gitarr seriöst första gången, första året på gymnasiet på Estetisk Verk-
samhet när man skulle lära sig olika ackord, eller ja ackordinstrument och eftersom 
jag redan kunde spela piano så… och jag ville egentligen spela gitarr, men det har 
aldrig blivit av, så tyckte jag att det var dags att testa och det var roligt och sen så 
har det bara fortsatt. 

Fabian har precis som Anton och Andreas sett möjligheten att tillägna sig kunskaper. 
Anton har av sångundervisning i skolans ensemble och körer fått inspiration till att söka 
upp en sångpedagog. Både Anton och Andreas har köpt instrument efter att de fått pro-
va på i skolan. Skolans uppspel har också inspirerat dem att bilda band. Fanny säger sig 
ha lärt sig det mesta i skolan men även hemma på egen hand. 

Kulturskola och privatundervisning – en föräldrafinansierad institution 
Eva och Eva-Lisa har haft en stor del av sitt musikaliska liv i kulturskolan, där de provat 
på allt möjligt. Eva-Lisa har blivit lotsad av ambitiösa pedagoger till utvecklande en-
sembler i samarbete med andra kulturskolor och projekt med KMH. Frank har varit ett 
typiskt kulturskolebarn han har stått i kö: 

– Jag gick mellan tvåan och femman och spelade blockflöjt, så gick jag mellan fyran 
och sexan tror jag, och sjöng i kör. Sen har jag inte gått mer. Jag stod i kö för trum-
mor väldigt länge, sen kom jag in till slut men då kändes det kanske inte så aktuellt 
längre. Det var nog någon gång i femman/sexan. Då hade jag stått i kö sen i tvåan 
[skrattar för sig själv]. 

Frank beskriver att han växte ifrån barnkören och slutade i kulturskolan. När han äntli-
gen fick trumlektioner på musikprofilen kunde han redan spela bra nog för att lira i band 
och till sin stora besvikelse fick han öva klassiskt slagverk på lektionerna för det ingick 
i kursplanen. Fabian beskriver att han länge gått kvar på piano för att han inte kommit 
på att man kan sluta: 

– Jag har spelat piano en gång i veckan i ca 7 år tror jag, men det har blivit sämre 
och sämre på gymnasiet, så jag tror inte jag har gjort någon läxa, utan bara gått dit 
och spelat med läraren… och… det kändes onödigt då för jag lärde mig ingenting 
kände jag. Och det kändes bara tyngande och det… kändes i vägen, så jag hoppade 
av för ett halvår sen. 

Kulturskolans undervisning har inte Fanny fått ut mycket av, hon beskriver problemet 
med undervisning som inte är nivågrupperad, något som de andra har haft problem med 
i skolans gruppundervisning. 

– Jag gick där i sexan eller sjuan, runt där i kring, eller åttan kanske det t.o.m. var, 
och skulle spela gitarr. Men det… gav inte så mycket kände jag, och det var inte 
nåt... jag gillade inte. Jag gick i en amatörgrupp och sen gick jag med en annan tjej 
som inte kunde någonting, och jag kunde ändå lite och det blev… jobbigt och så, så 
jag slutade. Jag lärde mig lite själv istället. 
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Jonas har liksom Eva gått tidigt i privatundervisning och sedan i kulturskolan, trots att 
han varit intresserad av improvisation har han inte upplevt att någon av hans pia-
no/keyboardlärare stimulerat detta.  

– Nej, det har ju mest varit en rörig bunt noter, sätt dig här [flin].  

I kyrkan har Jonas fått tillgång till kyrkorgeln, ett instrument som numera utvecklar 
hans improviserande och komponerande. 

Fritidsmusicerande – ett inre behov 
Anna ser sig som duktig i skolan har inget problem med krav och tvång och vill ha lära-
re som är starka ledartyper så länge hon kan visa sig duktig. Hon har på grund av nega-
tiva erfarenheter av för höga krav i teorikursen och obefintlig nivågruppering flyttat 
musiken från skolan till fritiden, musikprofilen på gymnasiet har fått henne att välja att 
bli amatör. 

– Ja min brorsa har alltid tjatat på mig att jag ska lära mig spela gitarr. Just för att jag 
ska kunna utveckla musiken själv mer på egen hand… och sen har vi suttit nu en del 
eftermiddagar ganska lång tid framöver… jag har insett att det var inte så svårt som 
jag trodde. Och det är riktig kul… väldigt kul. Och även nu att man kan printa ut 
tabs från Internet och spela själv efter dem det är himla lärorikt, jättekul… och just 
att när man känner sig stressad och så där bara sätta sig ner med gitarren och klinka 
lite det är…, jag tycker det är jättekul. 

Jonas beskriver att han ända sen han var liten har suttit mycket själv efter skolan och 
improviserat först hemma på keyboard, sedan ett par år tillbaka på kyrkans orgel och på 
musikprofilen har han också utvecklat att producera musik i vid datorn. För honom har 
musicerandet på egen hand en terapeutisk funktion, för han upplever sociala situationer 
i skolan ofta påtvingade. 

Familjetradition – en musikalisk fostran och förebild 
Kicki beskriver att hennes far lärt henne en låt när hon var liten, Anna säger att hennes 
bror fick henne både att vilja ta pianolektioner och att lära sig spela gitarr. Eva berättar 
hur hon så länge hon kan minnas dansat med vid folkdansaktiviteter där föräldrarna haft 
henne med, men att det är Evas spelande som påverkat lillasyster att vilja spela instru-
ment. Fabian beskriver sitt sommarställe där han kunnat sitta med kusinen som han ser 
upp till och lära sig spela gitarr hela loven. Fannys säger: 

– Alltså pappa har alltid sjungit hemma och spelat gitarr, så jag tror att det är där jag 
har fått musikintresset ifrån. Och sen är ju min lillasyrra, lillasyster också väldigt 
musikalisk. 

Hon tror att musiken har gripit tag i henne redan hemma, har alltid funnits där. Franks 
pappa har spelat mycket, under hela Franks uppväxt så han hört honom spela.  

– Ja, jag har ju alltid haft trummorna hemma så det har ju var´t, det har jag ju spelat. 
Det är ju min pappa som har trummorna, så de har funnits där så länge jag har levt. 
Ja, ja det har ju alltid var´t, det har funnits gitarr och piano och såna grejer, och det 
har ju dröjt längre tills jag har börjat lära mig dom grejerna. 
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Frank har bott i en replokal precis som Eva-Lisa, Frank berättar att han tidigt fått lära 
sig kompa sin far på trummor i replokalen, och Eva-Lisas hem har använts för spelkväl-
lar så länge hon kan minnas: 

– Jaa du, [hrm] alltså enda sen jag var liten så, mamma har ju spelat både fiol och 
nyckelharpa och hon hade alltid spelträffar hemma hos oss när vi var små. Så jag låg 
alltid och lyssnade på dem, jag var kanske bara 6 år, de hade sina spelträffar nere i 
vardagsrummet, och jag tyckte det lät så himla kul. Då spelade de ju fiol och nyck-
elharpa, det kom hem ett gäng gubbar liksom [skrattar] då satt alla och spelade 
folkmusik. Så det var väl folkdansen som jag senare började på, när jag var 6 börja-
de jag dansa folkdans. Och sen kom det ganska naturligt sen när man fick chansen 
att välja ett instrument i 4:an att jag valde fiol, för jag tyckte att det verkade va fint 
instrument. Det var antagligen antingen fiol eller cello som jag tänkte på, men sen 
blev det fiol, och senare nyckelharpa. 

I de flesta fall har föräldrarna som förebilder påverkat sina barns val av instrument och i 
vissa fall även musikstil och föreningsaktiviteter. 

Bandet, kyrkan, kören, projektet – en musikalisk hemvist 
Fabians liv är i kyrkan, det är på verksamheten i kyrkan han applicerar sin förvärvade 
skolkunskap i musik. Han har trivts i skolans musikundervisning oavsett nivå, för han 
har kunnat inhämta ny kunskap som har behövts musikverksamheten i kyrkan. Han är 
ungdomsledare för ett band som spelar på gudstjänster och bönestunder. Som elev har 
han upplevt prestationsångest för att han är duktig, kyrkans verksamhet upplever han 
annorlunda: 

– Det… är lite andra grejer… visst, det kan hända där också men … det löser man 
också, plus att det ligger ingen stolthet i att det måste låta bra eftersom man spelar 
inte för... för varandra, utan man spelar för ett liksom högre syfte. Man spelar för 
Gud [flinar] så därför blir det liksom inte samma press som, där kan man spela, man 
har ett större lugn. Och det är väl alltid så att man har lite press när man spelar för 
människor men den pressen den finns, men den är… man lägger inte lika stor vikt på 
den. 

Det finns i kyrkan precis som i profana rockband ett mål med inlärningen, ett publikt 
syfte men det som skiljer är att musiken som spelas är funktionell. Det går kanske att 
likna vid folkdansgillets spelträffar där syftet är att lära sig spela låtar till dans. Alla spe-
lar bra nog om musiken fyller sitt syfte, annars spelar man inte. 

Franks beskrivning av bandet som lärmiljö är intressant, den liknar Katarinas sätt att 
glömma bort skolans undervisning i musik som ändå format henne. Frank har på sin en-
kät inte tagit upp bandet överhuvudtaget, samtidigt är det en stor del av hans identitet 
och finns i planer för framtiden som en viktig del: 

– Så alltså, vad jag mest vill ha ut av musiken det är en hobby, att kunna ha ett band 
som man är ute och spelar med ibland, och sen så gillar jag mycket själv att sitta lik-
som med trubadurlåtar, så det är också sånt man skulle kunna marknadsföra sig själv 
som, liksom festtrubadur så där. Men det är ingenting som jag planerar att leva på, 
utan bara sådär extra grej. 
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Anton och Andreas band är numera deras identitet och de berättar med stolthet om sitt 
konsertprojekt som de just genomfört: 

– Ja, vi hade ju den där konserten som projektarbete, en välgörenhetskonsert för 
SOS-barnbyar som vi anordnade. Och… bokade artister, bokade aulan, sålde biljet-
ter, både förköp och i dörrn och såna grejer. Och så uppträdde, hade vi ti… ja hade 
vi tio olika, tio olika artister kanske. Spelade, fick de själva välja vad de ville spela, 
spelade egna låtar andra spelade bara covers och såna grejer. 

Anton tyckte att han lärde sig mycket av det här bl.a. hur man arrangerar en konsert, och 
sen är det alltid bra att stå på scen överhuvudtaget, det lär man sig alltid något av. 

Läger och kurser – långt ifrån vardag 
Något av det roligaste Eva gjort var att åka på musikläger, hon har också deltagit i 
spelmansstämmor och helgkurser av olika slag. 

– Det var jätteroligt faktiskt- Ja, fi... jag spelade fiol då så då hade vi en stråkorkes-
ter, och en blåsorkester då. Så då sp... var man där några dar och spelade och [fniss] 
spelade, sprang runt och busade lite grand, med dem man träffade då. Ja, det är väl 
mest det att man kommer bort, så får bo på en herrgård. Det är ganska trevligt och 
sen så är man ju där, man är ju liksom där med sitt instrument i princip ju. Man har 
ju ingen… inga föräldrar… man är ju inte hemma… man kommer bort. Och så träf-
far man en massa andra ungdomar, som de flesta är väldigt trevliga. Så får man 
verkligen hårdträna, man utvecklas väldigt mycket på de där veckorna. Notläsning 
för min del då utvecklades väldigt mycket, just eftersom man spelade så många 
timmar varje dag. 

Detta är intressant ur lärande perspektiv, ett fruktansvärt formellt organiserat arbetsläger 
för fiolspelande barn, som trots detta upplevs jätteroligt av barnen, för att det enligt Eva 
inte är hemma och inte i skolan. Allt runt omkring gör lärandet också roligt. Fabian be-
skriver att hans lust att lära sig gitarr har uppstått på läger när de äldre ungdomarna sut-
tit och spelat, och en bekräftelse på att han kunde spela gitarr bra nog var när han kunde 
spela med dem. 

5.1.2. NÄR SKER LÄRANDET? (I VILKA FORMER) 

Aha-upplevelsen: – Jag kan! 
Katarina beskriver här hur stort det var att kunna spela en låt på ett instrument, en aha-
upplevelse som fått hennes att fortsätta spela och musicera. 

– Ja, det var nog när pappa spelade dragspel, jag var 5 år. Jag fick lära mig en låt på 
dragspel det var nog en aha-upplevelse första gången. Att jag kunde den utantill, och 
att jag kunde ett instrument det var en aha-upplevelse. Samma sak med första gång-
en på gitarr, (vad kan jag ha varit?) då var jag 13, jag satt hela sommaren och lärde 
mig en låt för att kunna få fingrarna att få plats på den där gitarren. Och det var väl 
när jag kunde den och kunde få det att låta bra, då var det en aha-upplevelse. 
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För Anna är bekräftelse från kamrater och ledargestalter viktig för att hon själv ska tro 
på sin förmåga. Anna beskriver att bli utvald till något som hon inte trodde sig själv om 
som en bekräftelse på sin förmåga: 

– ”Du ska vara huvudrollen!” Det var väl då det verkligen tog fart, det kändes verk-
ligen, Mm, jag kanske har någonting, jag kanske verkligen är duktig? och det kändes 
jättekul, och man växte som person med att få det här ansvaret att öva in så mycket 
nya låtar. Och sen själva när man uppträdde, man var i fokus och det var jättekul. 

Hon beskriver i citatet hur hon upplevde att tempot i hennes lärande accelererade när 
hon fick uppdraget att vara huvudperson i musikalen. Fanny beskriver när hon som 
medlem i flickkören fick sjunga med en kändis så var det som om det började på riktigt. 
Hon upplevde att hennes musikvärld expanderade. 

– ... då fick vi erbjudandet om att spela med Robert Broberg på teatern i Gävle och 
då fick jag sjunga solo med honom med honom inför jättestor publik och då. Det var 
väl då jag kände att nu var det roligt med musik och då började vi, då började vi, jag 
började i andra körer och sen har det alltid fortsatt så. Jag kommer inte ihåg men jag 
tror jag var 9 år eller någonting. Ja, nio måste jag ha var´t, åtta, nio... 

Frank har också en uppvisningsupplevelse från när han var i samma ålder och spelade 
upp första gången på blockflöjt: 

– Det var väl första gången som jag verkligen uppträdde ensam inför folk. Jag sjöng 
ju också faktisk också, jag spelade väl nån vers och sjöng en vers och då var det ju 
så här ”kulturskolans uppspelning”, alla föräldrar satt där och… uppblåsta av stolt-
het över deras egna små barn… så det var intressant, så… och jag stod där liten, jag 
gick väl i trean kanske [skrattar tyst] 

Intressant är att han beskriver närvaron av alla föräldrar, inte specifikt sina egna. Eva-
Lisa som av många lärare ses som en av kulturskolans duktigaste elever beskriver det 
som en fantastisk upplevelse att för första gången vara en av många duktiga musiker i 
en ungdomssymfoniorkester: 

– Det är en stor symfoniorkester med ungdomar, och första gången vi satt där det var 
världens WOWgrej, för det var många slagverkare, och det var uppemot 40 pers 
som spelade. Och så spelade vi ”I Bergakungens sal”, och det var så himla coolt allt-
så, det var jättegrymt. Så det var en wowupplevelse, för jag har suttit i orkestrar för-
ut fast inte så stort och inte så hög nivå på det, så det här var en helt ny grej. Så sen 
dess har vi varit med i VUS, och det är vi fortfarande, och det är jättekul. För det 
första att det var många, och sen att alla var så inne i det. För när man spelar i sym-
foniorkester så gäller det att alla är med på noterna [skrattar till] om man vill. Ja 
[skratt] alla liksom har samma känsla. När vi hoppade in där så kändes det verkligen 
som om alla var på och man bara omvälvdes utav musik från alla håll och nä, då, det 
var jättecoolt, det var häftigt [suckar] Ja jag ler [skrattar]. 

Att inte längre vara den mest begåvade utan en bland många, är en viktig utvecklings-
faktor och motivation för att vilja fortsätta spela i en viss ålder. Få barn vill i socialise-
ringsfasen d.v.s. skolåldern sticka ut och alltid vara bäst eller speciella. Frank slutade 
spela blockflöjt och sjunga gosskör och började spela trummor och hårdrock i stället. 
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Kamrater i gruppen, förebilder och lärare: – Jag vill bli som du! 
Eva tycker inte det är helt lätt att beskriva hur man lär sig tillsammans av varandra i 
spelgruppen, det finns en viss struktur men den är fri för variation beroende på ledare. 

– ... sen har vi, träffas vi några ungdomar som spelar, så träffas vi och lär varandra 
låtar. Nu på senaste tiden har vi haft, just spel… spelgruppen. Så har vi haft att vi 
håller i varsin, varsitt tillfälle, och så kan man ha lite, så har vi haft några genom-
gångar i slutet då. Ja, och sen kan man ju då ta upp och kolla: ”Men jag var inte med 
den gången”… kan vi få lära då eller, låt säga att man har någon andra stämma och 
så… det är väldigt roligt att få göra så. Dels så känns det ju alltid roligt när man har 
någon som man känner som lär ut… man brukar ofta ha väldigt fina förh... för då 
kan man ha hört dem spela och då… men den där låten är riktigt snygg, den vill jag 
lära mig. Och då får man liksom chans att lära sig den och man får bra hjälp, plus att 
när man själv håller så, man märker att det är verkligen utvecklande och få hålla… 
just för en grupp och, och tänka ut låtar: – Ska jag dela upp dem så där? Och har jag 
sådär lång tid på mig, jag hinner så många låtar, vilka vill de lära sig?... så att det är 
en utmaning, samtidigt som man alltid kan ha roligt och skämta. 

Det hon beskriver i citatet är att alla är varandras lärare och att det därför inte bara blir 
forum för musikaliskt lärande utan även för kunskap om lärande. Fabian som gillar mu-
sikundervisning understryker att det är lättare att lära sig av kompisar för att miljön är 
mer tillåtande. 

– Jag har lättare att ta in musiklära från kompisar, för det blir en lättare stämning än 
om man ska sitta och prestera för någon lärare. Det blir pressat, och det blir mer av-
slappnat om man gör det för en kompis som man känner bra. Min kusin han har lärt 
sig spela gitarr själv med massa kompisar i sin omgivning som alla gillar musik. 
Och det är väldigt fritt det som de spelar, fast de vill verkligen lära sig så mycket 
som de kan. Så de söker ju efter fakta själva och så. 

Frank som inte svarat på enkäten att bandet är ett ställe där alla lär varandra beskriver 
under intervjun just detta, att han i bandet går från att lära sig till att lära ut och leda: 

– Ja, vi har ju haft ett band nu, i 3 1/2 år har vi hållit på. Vi började liksom som ett 
kompisgäng, där 2 av oss kunde spela och 2 inte, så då var det mycket, i början fick 
man lära upp folk… eftersom då var jag inte jättehaj på nåt mer än trummorna så då 
var väl inte jag den som lärde upp folk mest, i de andra instrumenten utan det var väl 
gitarristen som fick lära de andra, bastonerna och så men, men nu på senare tid så 
har man ju, har jag ju kunnat hjälpa till lite, liksom på såna grejer. Nu är det ju gans-
ka mycket att vi… att folk har utvecklats så mycket man kan ju oftast själv… Jag 
behöver ju inte gå in och lära nån hur man spelar bas eller så, utan det kan ju folk 
nu, det är ju mest att man visar liksom små knep för att det ska bli bättre tillsam-
mans, såna grejer. 

När Frank jämför lärandet i bandet och ensemblespelet i skolan så vinner bandet som 
arbetsform: 

– [skrattar lite] Jag har nog lärt mig mest när vi har hållt på själva tror jag. Vi har ju 
hållit på väldigt länge vilket ju har gjort att vi är en väldigt sammansvetsad grupp. 
Vilket gör att ja, man kommer man kommer ju gärna med synpunkter på andras gre-
jer och får synpunkter på sitt eget spel och så och… ja, sen så känns det som att vi. 
Eftersom vi skriver våran egen musik, så blir det ju mer utveckling där, för att då får 
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man ju själv komma på trumkomp och sånna grejer. Under ensembletimmarna har 
det ju var´t, då är det ju väldigt mycket coverlåtar, vilket gör att då försöker man ju 
efterlikna eller så, original, vilket man också i och för sig lär sig på, men… det är ju 
mer utvecklande och försöka komma på någonting själv, då måste man ju omarran-
gera hela och grejen för att det ska bli… 

Andreas beskriver att hans musikaliska utveckling förändrats positivt p.g.a. tillgång till 
replokal och trummor hemma, och nu lär sig spela trummor av bandets gitarrist: 

– Ja [flinar till]. Ja, det är väl att jag har, vi har egen replokal och jag har köpt eget 
trumset, så jag kan liksom spela i princip när jag vill. Jag har eget digitaltrumset 
också, så jag kan sitta hemma och spela också. Ja, alltså det är rätt roligt för att min 
gitarrist, som spelar gitarr han eh… har ungefär tio års erfarenhet trummor så han är 
en av de bättre i sin årskurs i Sverige faktiskt. Så han brukar lära mig ett och annat, 
Det är som en musiklärare ungefär [flinar igen] 

Att växa med uppgiften: – Jag klarar det! 
Här pratar Anna om att ha blivit utvald till huvudrollen i musikalen och hur hon då upp-
levde att hon blev duktigare av att få axla ansvaret, men också njöt av publikresponsen 
som gav henne bekräftelse på sin duglighet.  

– Det kändes jättekul, och man växte som person med att få det här ansvaret att öva 
in så mycket nya låtar. Och sen när man uppträdde, man var i fokus och det var jät-
tekul. Så det var nog då… äum, det finns så många tillfällen men jag tror det var det 
första tillfället som jag verkligen sådär, WOW! Det här tycker jag om. 

Vi hinner knappt börja intervjun förrän Andreas böjar prata om projektet som han är 
jättestolt över att ha genomfört. Han har fått en ny identitet, han är trummis och kon-
sertarrangör: 

– Jag spelar trummor, jag har ett band med Anton och hans bror och hans kompis. 
[harklar sig] Som… vi brukar repa i Stäket, så har vi haft en konsert. Våran egen, 
min och Antons, som… gick ganska bra. Fick ihop 8000 till förmån för SOS-
barnbyar så att ja… 

Lärande sker överallt och alltid: – Jag vill leva! 
Fanny som skriver mycket egna låtar tycker att hon lär sig saker överallt och alltid, hon 
menar att det är en inställning, att se hela livet som en lärsituation: 

– ... bara jag sitter och tittar på tv så kan jag lära mig någonting, om jag lyssnar på 
radio då kan jag lära mig någonting, är jag i skolan så, var som helst egentligen. Jag 
vet bara på jobbet, när jag är på jobbet som jag går runt och så hör jag en låt liksom, 
och då kan jag bara: ”Oj!”, om jag har hört den flera gånger så: ”Oj, låg den stäm-
man där, det hade jag ingen aning om?”. eller: ”Var det den takten de spelade igen 
nu då?”  

Eva-Lisa börjar med att poängtera att lära sig gör man själv, det krävs en egen insats för 
att lärande ska uppstå, men lärare är bra att ha: 
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– Lärare är ju bra på att handleda en tycker jag, och sen lärandet är kanske någonting 
man står för själv, lite så där… så att man får ta så mycket eget ansvar för hur myck-
et man lär sig, och sen är lärarna mycket mer som handledare för en liksom, känner 
jag. Men man behöver ju lärare så klart. Men det är mycket att man, att man själv 
också 

5.1.3. HUR SKER LÄRANDE? (UPPLEVELSE OCH TOLKNING AV DET) 

Nötande, inlärning av notbild 
Katarina beskriver tydligt hur hon arbetar för att kunna lära sig stämmor som inte är me-
lodin, d.v.s. som kräver inlärning via notläsning. 

– Då sitter jag vid pianot, får ut toner efter noterna… rättare sagt not för not. Så att 
jag ser själv en bild hur notsystemet ser ut, och hur melodin går. Sen när det sitter… 
Det kan vara svåra texter, eller toner ibland så då är pianot till jättestor hjälp. På ge-
hör så går det inte kanske lika bra om någon sjunger fel i mitt öra.  

– Plinkar! Undervisar mig själv och kollar varenda fel man skulle kunna göra. 

– Svåra partier i en låt måste jag öva. Det måste jag alltid, speciellt om jag har en 
stämma. När jag hade stämma var det väldigt mycket notläsning, Det var väldigt 
mycket att rätta till felen i huvudet då. Om man bara är i melodin så är det oftast så 
att man kan melodin innan, och när det är stämma så är det som det är en helt annan 
låt, så då är det svårare, mera övning.  

Viktiga faktorer för Katarinas inlärning är långsamt nötande, och korrigerande av felak-
tig inlärning. Eva bekräftar att långsamt nötande krävs för att lära sig men tar gehörsin-
lärning som exempel på nötande: 

– ...fiolen då, då funkar det klart bäst med noter, det är bara jättebekvämt för då kan 
man, då kan läraren spela igenom låten ungefär så att man hör medans man läser no-
terna och då får man ju, dels får man ju se vilka, vilka noter det är och så hör man 
och kan rätta sig efter. Så det går ju snabbare än om man ska lyssna som man ofta 
gjorde på nyckelharpan, att man lyssnar på låten och sedan tar man små passager i 
taget, tar en liten bit, och lär sig den biten, och den biten, och den biten, och sen sät-
ter man ihop de bitarna och tar nästa bit. Så det är väl lite mera tidsödande, samtidigt 
har det en tendens att sätta sig bättre, för har man noter så tenderar man att vara lite 
lat och spela från noterna. Man tar aldrig det där steget att, att lära in det, så man tit-
tar hela tiden och läser och bara spelar istället för att verkligen komma ihåg. Så då 
behöver man noterna igen när man ska spela låten igen sen, så det är väl två olika 
arbetssätt, egentligen. 

Hon menar alltså att notbild fungerar som en extern hjärna, du tvingas inte memorera. 
Både Katarina och Eva menar att de inte lärt sig förrän de kan utantill. Fabian bekräftar 
men vittnar också om att känna sig handikappad vad det gäller notspel, han har en över-
levnadsstrategi: 

– Alltså… när man lär sig p… Ja, ja mitt lärande av piano är också rätt speciellt för 
jag har gått på piano i så många år men jag har liksom riktigt… jag kan inte riktigt 
noterna än, fastän jag har gått i 7 år så jag har inte lärt mig liksom var G och så lig-
ger jag kan inte se det direkt. Utan det har varit svårt för mig att ta ut låten, och sen 
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när jag väl har tagit ut den så har jag allt i huvudet och sen spelar jag bara… då be-
höver jag aldrig mer noter för så kan jag låten, så spelar jag och då blir det mycket 
mera improviserat och det blir ju liksom mer liv i låten så det är… När man har lärt 
sig en låt så bra så man kan spela den, så då är det ju alltid kul att spela den för då 
låter det ju bra. Sen har jag alltid gillat klassiska stycken, men jag har som sagt inte 
haft tid och ta mig an sådant nuförtiden. 

Fabian beskriver att han har läst in noterna en efter en, han har inte hittat någon strategi 
för att läsa av notbild snabbt, det är lite det samma för Kicki och Eva. Men de har tving-
ats lära sig läsa snabbare i kör och orkester när de fick stämmor och inte melodin. Jonas 
beskriver en något mer medveten metod att lära sig notbild på kyrkorgel, där han inte 
klarar läsa avista: 

– Det kan jag ju göra, men det är ingenting jag gör i… vad säger man? I realtid utan 
det blir studera ut en passage i taget och försöka memorera ihop det. 

Han pratar om musik som passager att memorera ihop, det syftar nog till notbild i kom-
bination med motoriska rörelser, som är komplexare i orgelspel än på andra instrument.  

Härmande, inlärning via gehör  
Katarina säger att ”det händer” att hon lär sig musik som hon hör på CD eller nätet, men 
det är inte som notinlärning: 

– Då härmar man! Då kommer man oftast ihåg melodin också för man tycker att lå-
ten är bra. 

Hon har ett bra gehör hon beskriver det lätta livet som körsopran: 

– Om man bara är i melodin så är det oftast så att man kan melodin innan, och när 
det är stämma så är det som det är en helt annan låt, så då är det svårare, mera öv-
ning. 

Andreas säger teori i skolan det är inget för honom, han berättar hur han lär sig genom 
att lyssna: 

– Jaaa, alltså, man brukar ju kolla på alltså lite... konserter och sånt där. Alltså av 
kända musiker, så brukar man ju kolla. Och så kanske på Youtube och sånt där… 
kan ju vara kul att kolla på, hur de… alltså du menar hur de spelar och sånt där? 
Lyssna hur de… Ja, det brukar jag, Jag brukar lyssna väldigt… när jag lyssnar på 
musik så brukar jag lyssnar jag nästan bara på trummorna i princip, så att det om det 
är någon låt som jag gillar så kan jag ju spela den på trummor … efter några dagar.  

När Eva pratar om sitt spelande så visar hon med kroppen hur det går till. Det verkar 
som om Eva inte kan referera till sitt spelande utan att använda kroppen, om hon inte 
låser fast händerna i knäet förstås. Hon vittnar om att hon lär sig med sin kropps alla 
sinnen. 

– När jag började lära mig så spelade vi mycket på gehör, alltså inte att man bara 
lyssnar utan även att man tittar och lyssnar och tar in… så att det som jag tycker är 
trevligast är att lära mig av en person och inte av noter. Ja, det jag har blivit medve-
ten om det är att jag lär mig väldigt mycket av att titta. Jag lyssnar för att få melodin, 
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och sen så tittar jag för att se exakt vilka toner, sen är det klart att jag hör många to-
ner också, men det är det jag utgår ifrån, och många andra, de har väl gått direkt på 
det här lyssnandet, så de verkligen lyssnar efter vilken ton det är… så det kan man 
märka. 

Frank beskriver att hans grupp inte har mycket nytta av de musikkunskaper han har utan 
det ofta bara ställer till problem. Han vill t.ex. väldigt gärna bara repetera en liten del så 
som han vet är effektivt i notläsningssammanhang, men han får ofta ge sig i gruppen 
som vill ta om från början om och om igen tills det sitter: 

– Grejen är att jag är den enda som har en musikutbildning mitt band, ingen kan ju 
nån som helst teori i mitt band. Eh... och när jag har försökt liksom, alltså det roliga 
är att när vi, när vi liksom bygger upp en låt så räknar vi antal riff, vi räknar inte tak-
ter för att när jag försöker räkna takter så förstår ju inte dom vad jag pratar om. och 
liksom de kom, jag kommer ihåg en gång, de kom på ett riff som gick i 6/8 och då sa 
jag att: ”Det här går i 6/8 ni vet det va?” Då sa de: ”Nej, vad är det?” Och sen skro-
tade vi det, för de klarade ju inte av att spela en låt som inte gick i 4/4 [skratt]. Det 
fungerade liksom inte i deras huvuden, att räkna på ett annat sätt så, så det är väl 
alltså anledningen till att jag tar på mig den rollen i och med att jag har ju, eftersom 
jag har fått den utbildningen så är jag ju liksom van vid att man ska ju träna mer på 
det man inte kan, alltså, det är ju det man gör under utbildnings… ja… delarna ock-
så att då koncentrerar man sig på de delar som är lite svårare men att de tycker ju 
mest att det är roligt att köra igenom det, och till slut sätter det sig ju ändå, men man 
kanske lägger ner lite onödig tid på att spela sånt man redan kan. Så att utan att du 
blir deras lärare, för att du upplever dej inte som att du är det, så... Jag har försökt, 
det har inte fungerat [skrattar igen] 

Stödjande, inlärning tillsammans i grupp 
Katarina beskriver en situation där hon känt det som om alla lär av varandra ”samarbete 
i stämma”. Hon menar då att i kören lär hon sig av de andra: 

– När man sätter sig i samma stämma och tillsammans kommer fram till hur, vilka 
fel man gör tillsammans och sen försöker rätta till de felen.  

Det är annorlunda när de har stämövning: 

– Alla har ju personliga fel, kan man säga. Var och en får höra den andres fel, och så 
försöker man rätta till det tillsammans. Oftast går det, men ibland går det inte och då 
behöver vi lärarens hjälp. Så det är med hennes hjälp vi kan komma fram till rätt. 

Anna talar om att uppträda så kommer det fram att bekräftelse av andra är viktig för att 
hon ska tycka att det är kul. 

– Ja, precis. Jag menar, man behöver få höra det av någon annan, man växer ju som 
person absolut! Jag menar, det är lätt att tycka att man själv är bra på en massa saker 
men får man det bekräftat från någon. Det… ja det känns jättebra! [fniss]… faktiskt 

Anna har skrivit någonting om ensemblelektioner inför konsert där alla lärde alla: 

– Vi skulle ”komponera” ihop en låt tillsammans en Beatleslåt skulle vi uppträda 
med, och alla i musikprofilen är ju så himla duktiga. Det känns som att man har så 
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mycket att lära av dom här som gjort och spelat musik länge. Samtidigt som vi sång-
are fick ta lite plats och tycka. Alltså komma… ja, med vad vi hade, och säga hur vi 
ville förändra låten lite och sådär. Det kändes verkligen som vi jobbade tillsammans 
för att få det perfekt. Det var jättekul, allas röst var lika viktig. Alla hade lika mycket 
att säga till om, och det kanske inte blev lika bra som vi hade hoppats på, men vi 
hade kul medans vi tränade och sådär… om vi hade fått lite mer tid skulle det ha 
blivit perfekt tror jag, [skrattar igen]. 

Det som är intressantas här är att Anna trots sin respekt för sina kamraters större kun-
nande i detta fall har roligt och känner sig delaktig i att arbeta med gruppen mot målet. I 
Fabians fall med lovsångsgruppen är det samma sak gruppen lär sig av varandra när må-
let är gemensamt, alla vill samma sak: 

– Jag är ungdomsledare i en frikyrka i Kungsängen och där har vi ett lovsångsband 
som jag försöker stötta o.s.v. sen har jag spelat lite med dem också, men mest att jag 
vill att dom ska ta plats och spela o.s.v. Så jag får ju stötta dem och de är… många 
av dem är också självlärda men jätteduktiga och eh… Ja, tillsammans så man vill ju 
att det ska låta så bra som möjligt så därför kämpar man ju för att det ska bli så bra 
som möjligt och då… då lär man sig av varandra hur det ska… hur man gör det bätt-
re liksom.  

Att få bekräftelse av sin lärare och feedback från gruppen på något man har gjort är vik-
tigt för den fortsatta utvecklingen säger Fanny: 

– Ja, det var ju i högstadiet, i nian. Eh… alltså det kändes inte positivt i början. För 
att han fick höra när jag satt och spelade själv bara i… och så satt han och lyssnade, 
och jag visste inte att han satt och lyssnade, min musiklärare. Och då sa han att jag, 
att han tyckte att jag skulle spela upp det för klassen och det var lite jobbigt i början. 
För man blir sådär osäker, man vet inte vad folk ska tycka. Och sen så resonerade 
alla kring vad, vad handlade egentligen låten om och varför skriver hon den och… 
och det var väl det som blev roligt sen när jag fick verkligen förklara vad jag mena-
de och… så. Det var kul. 

Fanny blev lite förvånad över att de var intresserade överhuvudtaget, det blev en bekräf-
telse för hennes låtskrivande som fått henne att fortsätta skriva låtar: 

– Mm, det var ju kul. Och så fick man ju höra vad de tyckte, vad, hur, vad de tror att 
låten handlar om. Vissa trodde ju att det handlade om en helt annan sak än vad det 
egentligen gjorde och då kanske man ska… det är ändå bra att alla tycker olika. 

Även Jonas beskriver ett tillfälle när de på musikteorin fått spela upp sina kompositio-
ner som en positiv erfarenhet av musikundervisning: 

– Ja, det är väl det enda vi har gjort som liksom grupp. Annars har vi mest suttit som 
en vanlig klass och har försökt lära oss av teoriläraren. 

Teoriundervisningen i övrigt beskriver Jonas som påtvingad jazzundervisning som ing-
en är intresserad av, egentligen. Så undervisningen får som jag tolkar det ett helt annat 
liv när eleverna själva får bidra med material. Eva-Lisa som i huvudsak är violin som 
huvudinstrument har varit sångerska i ensembleverksamheten och upplevt hur det har 
varit olika vem som lärt sig mest: 



   47 

– Det har ju var´t så att man får ju kolla var´t alla ligger utvecklingsmässigt och sen 
så göra någonting av det man har i en liten grupp liksom. Ibland så blir man frustre-
rad för att man känner att man ligger lite före men ibland så tycker man att man lig-
ger lite efter, då får man liksom [harklar sig] jobba för att det ska låta bra helt enkelt, 
så det är också jättenyttigt tycker jag. 

Vilken typ av kunskap den här typen av ensemblespel ger upplevs olika, det handlar om 
såväl samspel, samarbete som socialkompetens, musikalisk kunskap och genrebredd. En 
del upplever den röran av utvecklingsmål både negativ och ostrukturerad, andra beskri-
ver den just som en möjlighet och ett roligt sätt att få lära sig av dem som har spelat i 
band förut.  

Roande, inlärning ska vara kul 
Musik ska vara roligt tycker Anna, och det hon beskriver som rolig undervisning när jag 
frågar henne är bl.a. Luciatågen på UBG. 

– JAA, det är något man har längtat till, ja, det har varit ja, jättekul! Det har varit 
gemenskapen och alla har strävat efter samma sak och det har varit jättekul, verkli-
gen. Man har längtat efter alla luciaträningar [fniss]. 

Lärsituationen här påminner om det Eva-Lisa tidigare beskrev när hon fick spela i sym-
foniorkestern att vara en del i ett stort sammanhang. 

– Eh, att inte ta så mycket plats, alltså när man är en kör, alla är ju lika viktiga, alla 
är viktiga byggstenar i en kör. Jag har inte sjungit så jättemycket i kör, så det har va-
rit jättekul att verkligen bara få smälta in och tillsammans åstadkomma något jätte-
bra, det känns jättekul… och verkligen göra något tillsammans med många… och 
får det att bli bra… och alla har ju varit så ambitiösa i luciatågen också så det har 
inte känts som… man har verkligen kunnat falla tillbaka på det, det har varit så 
skönt. Det har varit riktigt kul. 

Fabian ger råd till alla instrumentallärare angående val av repertoar, variation, medbe-
stämmande och inflytande är viktig för lusten: 

– Att man spelar någonting som man, som man tycker är, eller ett stycke som man 
tycker är i tiden, eller kanske inte i tiden men man känner igen det och man tycker 
att det låter bra. Alltså det är svårt att lära, så att säga plöja en bok i undervi… i pia-
noundervisning med alla… ta alla låtar o.s.v. när kanske 3/5 av dem är låtar som du 
inte vill spela utan det är bara för att de är liksom nästa blad i boken… Då blir det så 
mekaniskt att man bara ska jobba sig igenom boken och då är det lätt att man tappar 
orken. Utan man ska, man får liksom byta böcker och ta de låtarna som man tycker, 
som man känner igen och som man tycker låter bra och vill lära sig för det är myck-
et lättare att lära sig. 

Andreas beskriver en musiklektion som var extra kul, och som det svängde extra myck-
et . Andreas betonar att det var viktigt att få beröm av musikläraren. 

– … då var det så att vi fick välja en låt som vi skulle spela upp för hela gruppen, 
och då valde vi Proud Mary och… då tyckte vi, alltså alla vi i gruppen att det var så 
jävla kul liksom… och spela. Jag, äh… Anton tyckte också att det var ett av det roli-
gaste han har gjort liksom, i trean i alla fall. [drar ett djupt andetag] Ja, jag vet inte, 
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det är svårt att förklara men ja… Det är sällan som vi fått liksom, äum, köra en låt 
med sånt där riktigt drag och vi liksom, vi pumpade på med massa olika gitarr och 
liksom… eh… Ja… vi gjorde alltså om låten lite också. När låten skulle vara slut så 
körde vi en minut till och så… ja, lite eget och så där, nej… det var jättekul. Musik-
läraren tyckte också det var jättebra, så det var kul. 

Motiverande, motivationen är motorn 
En av anledningarna att Katarina tycker det är kul att sjunga kör, är att man jobbar till-
sammans med att lära sig. Men hon beskriver i samma svar hur viktigt det är att ha ett 
mål. 

– Ja, det blir ju ett bra resultat, tycker jag i slutändan. Om man övar tillsammans, 
och med lärare lite då konserter eller... Då har man något att öva för. [fniss] 

Att ha någonting att öva för beskrivs av en annan elev som det enda vettiga. Andreas 
säger att det ska vara på allvar hela tiden. Tidspress är en viktig faktor för att Andreas 
ska lära sig någonting. 

– Repa inför konserter, hela tiden [skrattar]. Ja, jag gillar när det är seriöst, och inte 
en massa ”lalleri”. En deadline helst. Man… ja... om man ska ha en konsert så måste 
man ju börja någonstans. 

Underlättande, lärare hjälper 
Katarina lyfter fram läraren som pålitlig kunskapsbas och jämför med kamrater: 

– om jag säger till personen ”Kan du sjunga den här låten för mig, och bara nynna 
lite?” Då är det oftast fel. [fniss] Så jag brukar aldrig lära mig melodin förrän jag väl 
sätter mig ner med en lärare och får höra det via piano eller… så... 

Anna som förespråkar auktoriteter beskriver den enklaste vägen till kunskap så här: 

– Alltså jag har väl haft svårt det här lite med att improvisera och sånt, det är nog 
därför jag tycker det är lättast att lära mig av en lärare. När man får tydliga instruk-
tioner på hur man ska göra och utvecklas så. Det tycker jag alltid har varit lättast… 

En önskan om mötet med mästaren som visar vägen med fast hand finns i detta uttalan-
de. 

– Ibland med en verkligen auktoritär lärare kan man verkligen göra som den perso-
nen säger och verkligen… ja, jag vet inte riktigt, det är svårt det där, men alltså jag 
tar nog mer vara på något som en auktoritär lärare säger än en elev. Även fast allas 
röster spelar lika mycket roll, och allas förslag och förslag på förbättringar och 
sånt… Men samtidigt tycker jag om de här starka ledartyperna som vet hur man ska 
göra för att det ska bli bra. Då litar man verkligen på att det kommer att bli bra även 
om det kanske inte är så bra under utvecklandets gång, t.ex. Så jag föredrar en auk-
toritär lärare det gör jag. 

Eva säger också att hon tycker att det är trevligare att lära sig av en person och inte av 
en notbild. Det mänskliga i musiken är viktig, kommunikation kommer inte ur ett not-
blad enligt henne.  
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Krävande, både för elev och lärare 
Det är lättare för Frank att ställa krav på individuell undervisning, så att han lär sig nå-
gonting, för han anpassar sig mer till gruppens nivå i gruppspel. Han upplever också 
lärarens krav på prestation tydligare: 

– Då är ju fokus på dig själv så då kan du ju inte på nåt sätt smita undan heller och 
göra någonting lätt utan då måste du verkligen anstränga dig för att liksom lösa det 
du ska lösa, så det blir ju en hårdare press på dej för att, du kan inte låta någon annan 
svara på frågorna, eller liksom spela upp det musikstycket du skulle lärt dej. Det 
måste du ju lära dej. [tystnad] det är lite svårt, men jag måste nog säga att i vanliga 
fall är jag en väldig gruppmänniska men i musikundervisning så har jag nog lärt mig 
mest under enskilda lektioner det tror jag. Med individuella grejer då är det oftast att 
man får lära sig alltså, nya grejer. Lite, alltså… Då blir det ju svårare grejer, kon-
centrerat på det man inte kan. I grupp då är det kanske lite enklare musikstycken för 
att man ska träna sig i att spela i grupp och det är väl det jag är bäst på, egentligen. 

5.1.4. VAD BEHÖVS FÖR ATT LÄRANDE SKA UPPSTÅ?                                                                 
(OPTIMAL MUSIKUNDERVISNING UR ELEVENS PERSPEKTIV) 

Ny teori för att höja kunskapsnivån 
En bra undervisning ger inte bara frihet utan styr kunskapsnivån, Frank ger ett exempel 
på skillnaden i att lära sig själv och vad en styrd inlärning kan generera: 

– Jag hade ju lärt mig, gitarr hade jag lärt mig själv, igenom en bok då och lite hjälp 
av kompisar så där hade jag aldrig liksom en grund i själva teorin bakom gitarrspel 
utan det var liksom... Jag lärde mig ackorden, jag tänkte inte så mycket på vilka to-
ner jag spelade, bara det blev rätt ackord, men teorin bakom ackordsuppbyggnad 
gjorde att jag började spela piano, eftersom den teorin, det hjälper ju om man vet hur 
ett piano fungerar. Så hjälper ju det till när man ska lära sig teorin bakom ackords-
uppbyggnaden, så det gjorde att jag började testa hemma lite det jag lärde mig under 
teorin så sen, sen dess har jag utvecklat mitt pianospel ganska mycket också. 

Han beskriver att teroriundervisningen fick honom att börja spela ett helt nytt instru-
ment och på så sätt, av praktisk erfarenhet fick han en djupare förståelse för teorin. 

Utrymme för elevernas individuella problem  
Jag ber Katarina regissera sin musiklärare eller körledare, jag undrar hur körledaren ska 
vara för att hon ska lära sig allra bäst på körövningen. 

– Ge utrymme för (nu ska vi se om jag kan säga det här rätt) småproblem som upp-
står (så säger vi)! Att vara öppen för sådana småfel, och inte avfärda dem, och säga 
att det här löser vi eller skriva upp det eller så att det finns ett minne kvar av det. 
Och sen tillsammans försöker man lösa det i både stämma och jämföra med andra 
stämmorna om de har samma problem. Men körledaren ska nog vara öppen mera för 
inte bara fel, utan bra saker också men mera uppmuntrande alltså även för felen. 
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Fabian tar upp problemet med prestationsångest när man är sedd som duktig i musik, av 
lärare och elever kan t.ex. uppspel i grupp vara jättejobbigt. 

– Det är också en del av lärandet, men det är som sagt alltid jobbigt om man… tän-
ker mest i grundskoleundervisning om man skulle lära sig så mycket på kort tid och 
skulle ofta spela i grupp o.s.v. och om man inte kände att man liksom kunde så var 
man ändå tvungen att spela och om en person gjorde fel så lät alltihopa fel och det 
blir ju alltid… det kan ju uppstå pinsamma situationer men det är trots allt en del av 
lärandet och man lär ju sig att inte bry sig. 

– NEJ men det är förmodligen [höjer rösten], det är mycket lätt att göra så i alla fall. 
Alltså i alla fall om man spelar något instrument alltså och har spelat det länge och 
så ska man gå i musikundervisning. Då är det ju lätt att man tar på sej en större roll 
än vad man gör än om man liksom inte har spelat ett instrument, då är det mer som 
en kul grej. Fast, det blir ju en kul grej i alla fall. Det beror ju helt på hur man tacklar 
problemet om man säger så. [skratt] 

Fabian belyser här ett problem som förmodligen är vanligt i skolan, det förutsätts så ofta 
att musik är något man alltid vill visa upp. Det ställs inte alls samma krav på offentliga 
framföranden i andra skolämnen. Bara för att det är uppbyggligt för självförtroendet att 
få feedback som informanterna tidigare vittnat om betyder det inte att det också kan 
vara tvärtom och att lärare bör vara uppmärksamma på detta. 

Invididanpassning 
Eva är allmänt negativ till musikundervisning i klass, hon menar att den är upplagd så 
att alla lär sig så lite som möjligt, både de som kan mycket och de som inte ens vill 
kunna. 

– om du tar idrott... oftast så har man ju, man har sin individuella prestation, att du 
får liksom du ska ta dig förbi det där hindret, eller du ska springa den här banan men 
du kan göra det i din takt. Det kan du ju inte göra i den musikundervisning som jag 
har varit med om, utan då sitter alla och så drar vi det ackordet… 

Jag provocerar henne och säger att egentligen så säger hon att skulle undervisningen ge 
henne mer i skolan så skulle den vara mer individanpassad till just Eva? Hon antar 
knappast provokationen utan svarar ärligt:  

– [fnissar generat] ja... 

Fabian säger precis tvärtom och menar att musik och idrott är lika, han ser i båda ämne-
na det finns ett uttalat krav på individuell prestation i båda ämnena:  

– Mm [tänker högt] Idrott och Musik går väl lite ihop. Det är väl de mest praktiska 
ämnena, kan man inte säga så? De är väl nära besläktade då man ska prestera med 
kroppen och så fast det är ändå olika med tanke på att musik har med öron och käns-
la o.s.v. och idrott är mera, ja, det är känsla också fast det är mera känslor. Men vad 
jag skulle säga är att de är nog rätt så nära besläktade om man kan någon idrott så 
blir det en press på en, man måste prestera på idrottslektionerna också. Det kan ju, 
alltså om man sägs kunna fotboll så ska man ju vara bra. Sen är det kanske inte så 
många som sägs kunna matte. Det kanske inte finns inte så många som har den lik-
som ”stämpeln”. För det är inte så många som, jag det vet i alla fall inte jag så 



   51 

många som håller på med matte utanför skolan alltså som en hobby så att säga, 
fritidssysselsättning, träffas en gång i veckan o.s.v. plugga matte så därför kanske 
inte de är så många, ursäkta. 

Båda ämnena har hög status i dagens ungdomskulturer, i samhället i stort är det fint att 
vara kändis inom både sport och musik. Detta sätter höga krav på eleverna att vara bra 
med en gång. Anton försöker måla upp en bild av individanpassad gruppundervisning: 

 – Man borde kanske utgå från mer individuell nivå på eleverna, för alla ligger på 
olika nivåer vad det gäller både teori och praktik, musikaliskt. Om man sitter, då 
känns, för vissa känns det ju väldigt nödvändigt att sitta och gå igenom eh… durska-
lan på ett piano, medans somliga redan kan det och bara sitter och suckar, man bör 
kolla mer vad individen behöver lära sig, och vad den kan. 

Han är negativ till nivågrupperingar och det verkar inte lika kul med låsta grupper: 

– … jag tror det skulle vara lite svårt att få det att fungera i grupp. Då skall man lik-
som ha olika nivåer på olika grupper. För som vi har det nu så är det väldigt blandat 
vad folk kan och inte kan. Då ska man ha de bättre för sig och de sämre för sig i sånt 
fall, och få det väldigt uppdelat. Det är bra på sitt sätt, men kanske inte lika kul att 
spela med vissa människor, kanske trivs bättre med andra… 

Fanny som liksom många av dessa elever haft otroligt många musiklärare i grundskolan 
vet ändå vad hon ser som en viktig läraregenskap: 

– ... Men i nian fick vi en bra, en jättebra lärare som verkligen varierade och såg till 
allas behov.  

Variation i undervisningen 
Flera av informanterna betonar vikten av variation i undervisningen, Fanny beskriver 
det positiva med undervisningen i musikfördjupningskursen: 

– Att det har varit varierande. Det är inte bara en hel lektion med teori i två timmar, 
så man håller på och dör och glömmer bort allting. Det går ut genom ena örat och in 
i det andra och, utan det är struktur på det hela. Det är teori i 20 minuter och sen är 
det lite… spela... spela och sen är det lite, vi sjunger lite och man lär sig, man lär sig 
mer när man gör mindre saker fast flera gånger. Än att göra en, två s… en stor sak 
två gånger, för att då blir det jobbigt och man orkar inte lyssna liksom. 

 

Optimal gruppstorlek 

– Det svåra i att vara så många i musikfördjupning var att man inte blev sedd i det 
man gjorde, man försvann lite i mängden. Man fick jobba mera själv och fick mind-
re coaching. Mindre grupper skulle ha varit bra. Alla är inte lika duktiga. Tillsam-
mans med 30 personer så kände man sig som en liten flugskit egentligen, JA!... Ja, 
hälften, max hälften är en lagom stor grupp för att man både ska lära sig av grupp, 
och trivas och få tillräckligt stort utrymme med sin lärare. En grupp kan bli för liten, 
det ska ju vara fyra fem stycken minst. Fyra är nog för lite fem tycker jag nog [fniss] 
jag vet inte. Fem stycken är nog lagom. Det beror på hur duktiga de är. 



 52 

Katarina beskriver alltså att en undervisningsgrupp ska vara minst 5 och max 15 för att 
man som elev ska synas, få personlig coaching och få inspiration av att vara flera. 

På påståendet att Katarina verkar ha upplevt att hon har lärt sig väldigt mycket när hon 
jobbar tillsammans med andra i en stämma, i en kör, eftersom hon har hållit på med det 
så länge håller Katarina med men med ett visst förbehåll: 

– Mm, om alla hjälper till, om någon inte säckar ihop och tycker ”Det här kan inte 
jag, eller det här är för svårt för mig!” Om man hittar någon som är ganska jämlik. 
Vi som har sjungit åtta år tillsammans, det är dem man mest finner att man lär sig 
av, eller lär sig med. Är det någon som är på en annan nivå, har kommit in senare, så 
känns det inte som man hjälper varandra. Då är det mest man själv som får hjälpa 
den istället för tvärtom. 

Detta talar för att nivågruppering kan vara avgörande för inlärning och ibland handlar 
det inte om kunskapsnivå utan kommunikationsförmåga. En grupps kunskapsinhämt-
ning kan bli förstörd av en ny social sammansättning. 

Nivågruppering 
– NEJ, Jätteintressant egentligen, men det var svårt att ta till sig det när de andra var 
så mycket bättre… Jättesvårt, för man ville inte svara på frågor, man ville inte ta 
plats och man ville inte göra fel. Så det är också en obehaglig musikundervisning. 
Det var obehagligt… som sagt. Det är så mycket man vill lära sig och det är inte så 
lätt… om alla kan mycket mer. 

– JA, Det var JÄTTEJOBBIGT. Jag har alltid varit bra på mycket och sådär. Det var 
ju teorilektionerna som fick mig att känna mig riktigt dum… Jag hann inte med i 
tempot, och när man hade hunnit ikapp då hade de andra lärt sig massa nya saker 
och, man kom ju aldrig ikapp. Det är svårt att ta igen en massa års teori… på så kort 
tid… så det kändes jättejobbigt absolut. 

Här beskriver Anna undervisning i grupp som personlig tortyr, med den auktoritetstro 
hon har så tog hon det som ett personligt nederlag istället för att kräva nivågruppering. 
Anna beskriver förväntningar som hon inte kunde leva upp till, från kursen, från lärare, 
från klasskamrater men jobbigast var förväntningar på sig själv. Hon kritiserade aldrig 
undervisningen, hon slutade istället. 

– Det är alltid svårt att inte lyckas leva upp till vad man själv förväntar sig av sig, 
tycker jag.  

Grupparbete och undervisning i grupp 
Katarina ser klara skillnader mellan en grupp som arbetar på att utvecklas och en lärar-
styrd undervisning eller gruppledning i följande avsnitt får hennes lärare en välriktad 
och tydlig kritik, här talar hon om stämövning och körövning: 

– Skillnaden är att ju att vi vet ju vilka fel man gör tillsammans, hittar då i noterna 
och säger: ”Det där felet hur spelar man det på pianot?” Då blir det enkelt ton för ton 
då så man hör exakt hur det partiet låter. Men när man är i grupp då och övar till-
sammans får man ju ackord till, oftast olika stämmor samtidigt, då hör man inte fe-
len lika tydligt. Även om man sitter i stämmor så är pianot med. 
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Jag frågar om hon tycker att läraren styr vilka fel som är viktiga: 

– Alla fel kommer inte upp.  

Här sammanfattas Katarinas bild av att de som undervisar inte gör det för hennes skull 
utan för sina egna syften, det viktigaste är inte för körledaren att hjälpa henne specifikt, 
det får hon klara själv eller med kamratstöd i stämman. Körledarens mål är att få grup-
pen färdig för konsert och i detta arbete prioriteras inte individens lärande utan grup-
pens. Fanny har ett helt annat förtroende för sin lärare men också till gruppens förmåga 
att lära varandra, hon refererar till ensemblespel när en sjunger, en spelar gitarr, en an-
nan spelar piano. Alla bidrar med sina kunskaper, lär sig av varandra. Jag undrar om 
hon tycker att den undervisningen upplevdes lärarlös eller lärarledd. 

– Både och, tror jag. För att läraren är ändå den som får igång gruppen, får igång ar-
betet, och får igång så att: ”Nu kör vi”. Sen var det mycket upp till eleverna att hjäl-
pa varandra men samtidigt finns ju ändå läraren där och kan… hjälpa till, så det var 
väl både och, men på ett positivt sätt. 

Fanny tycker att hon lärt sig andra instruments funktion i en ensemble och även lärt sig 
spela lite av varje. Jonas som privat inte lyckats starta något band trots flera försök sä-
ger följande om ensemblespelet på musikprofilen: 

– Jag tycker väl faktiskt inte att jag har lärt mig nått av det. Utan det är mest: ”Nu 
ska vi köra den här låten, vi har inga egentliga noter men det är nog de här ackorden, 
nu, nu, nu försöker vi fixa det här”… så det är ens eget, i och för sig man får väl trä-
ning själv i att försöka få till bra eh… komp och grejer... ja… 

Jonas har inte spelat mycket tillsammans med andra innan, ändå tycker han inte att sam-
spelet genererat någon kunskap egentligen men han säger att det har varit trevligt. 

– Ingen kunskap, men det är väl trevligt… åh andra sidan så... 

Han beskriver att problemlösandet har han fått göra själv, privat. Han säger sig aldrig ha 
haft någon förebild eller spelat med någon lärare som varit mycket duktigare än honom 
på piano. 

– Om man ska lära sig någonting så är det väl mest eventuellt genom att lyssna på 
annorlunda musik och få ut funktionen i den då, och det gör man ju privat så... 

Eva-Lisa tror att hon lär sig både av den som leder och av dem som hon sitter och spelar 
tillsammans med i symfoniorkestern: 

– Det är ju dels att man måste ha ”kameleontögon” lite, att man måste dels höra vad 
de andra spelar, alltså i hela orkestern då, för man måste ju, ja du vet nyanser och 
sådant måste man ju rätta sig efter. Dels att man också håller pulsen, kollar på diri-
genten samtidigt så man får sitta där lite [visar och skrattar] sådär, hålla ögonen 
öppna och samtidigt kolla på noterna [skratt] så det är sådär, man övar simultanför-
mågan ganska ordentligt när man sitter där. Så det är jättebra. 

Hon håller på med körsång, och där har hon skrivit om ett tillfälle när alla lärde alla, och 
kören stod på Medeltidsdagar och sjöng i ett valv, och improviserade. Jag undrar om de 
brukar jobba så i kören? 
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– ... då vi kände att vi liksom blev tja, ”förenade i improvisationens underbara… ”, 
ja du vet?[tihi] så det var kul. Det var ju… Kungahälla Medeltidsdagar och vi skulle 
faktiskt värma upp inför ett framförande i ett gammalt torn, då och hade vi hittat en 
avskild vrå, det var ett valv med jättefin akustik. Och så stod vi då… Jag vet inte hur 
det började egentligen, helt plötsligt så stod vi bara och sjöng och improviserade lite 
grand koralmusik om du förstår hur jag menar så… och då var man verkligen tvung-
en och lyssna på varandra och om någon bytte ton så kanske man själv var tvungen 
att byta ton och rätta sig efter det nya ackordet och så där. Man var verkligen tvung-
en att lyssna på varandra det tyckte jag var jättekul [skratt] vi stod där i medeltids-
kläder också, så det var jättekul. 

Anton beskriver hur de bygger upp nya låtar i bandet och lär av varandra: 

– ... nån kommer med nånting, ett riff eller nått, sen jobbar ju alla utifrån det. Men 
man lär, det är inte så att man lär varandra olika: ”Du borde spela så, eller du borde 
spela så”… utan mer: ”Spela utifrån det här!” Så jag kan inte säga att vi lär var-
andra, men vi hittar väl på själv. Jo, det händer (att vi korrigerar varandra), men det 
är inte så att alla korrigerar varandra samtidigt. Det är inte så att alla lär alla. Nån lär 
väl nån nångång och så lär någon annan av ja… precis. 

Trygghet i en stark ledargestalt 
Anna menar att en trygghet i ett tydligt ledarskap ger bästa resultat både socialt och 
musikaliskt. 

– Det, ja [skrattar] det var samma ska här, starka ledargestalten försvann och vi skul-
le klara oss själva [skrattar] i luciatåget och det kom ju väldigt plötsligt. Många 
trodde; ”Nej men det är säkert bara ett skämt!”[skratt]. Men sen så, ja det var väl 
ingen som riktigt tog tag i det och ersatte den här ledargestalten så det kändes lite så 
här, väldigt läskigt. Just för att det var på en militäranläggning också, där vill man 
göra bra ifrån sig. Och man visste inte riktigt vem man skulle lyssna på för många 
hade synpunkter ”Såhär ska vi göra, så här måste vi göra för att det ska bli bra”. Och 
det var väl lite förvirring och så gick det inte så bra heller, eller... vi genomförde det 
men...  ja inte så bra som vi kunde. Och det var ett sånt där tillfälle när man bara vil-
le försvinna ner genom jorden. för man behöver, speciellt som man är en stor kör så 
behöver man någon som tydligt tar ett initiativ. Ja och verkligen är den här ledarge-
stalten, den som alla vågar falla tillbaka och lita på. 

Denna situation kan jämföras med många klassrumssituationer med vikarier som inte 
lyckas förmedla trygghet.  
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5.2. DET MUSIKALISKA LÄRANDETS VÄRLD 
Här jämförs de olika kategorierna67 mot varandra, svaren på de frågor som ställt. Det 
som vaskades fram genom de fyra frågorna var, när, hur och vad behövs för att musika-
liskt lärande ska uppstå, har gett en sammanfattande ny dimension av intervjuerna. Här 
följer en sammanställning i figurer, efter varje figur följer kommentarer, PM och kom-
pletterande litteratur i vissa fall. 

5.2.1. VAR SKER LÄRANDET? (I VILKA SAMMANHANG) 

 
Figur 5.1. Var lärande sker 
 

PM: När jag tittar på punkterna som sammanfattar VAR lärande sker, så ser jag att 
alla sammanhang tolkas såväl positivt som negativt för musikalisk utveckling och 
lärande beroende på vilken av informanterna som beskriver sin lärsituation. Skolan an-
ses vara tvång där elever korvstoppas med kunskap eller en möjlig marknadsplats där 
elever hämtar det de vill lära sig. Fritidsmusicerandet tillfredställs i kulturskolan eller 
är en plats som väljs bort där rätt kunskap inte fanns att hämta. När informanterna va-
rit positiva till skolan som lärmiljö så har de varit negativa till kulturskolan och tvärtom 

                                                
67 I Grundad teori kallas detta jämförande av kategorier för teoretisk kodning, och detta teoretiserande ska 
leda fram till en ny dimension och en övergripande kärnkategori. 
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i de flesta fall.68 Musikalisk hemvist är för de flesta av informanterna familjen eller 
hemmet som är en källa för inspiration utveckling, vila och lärande. Några informanter 
beskriver att de själva har blivit familjens källa till inspiration, att syskon och föräldrar 
blivit intresserade p.g.a. deras spelande. Musikalisk hemvist kan också vara organise-
rad verksamhet i föreningar m.m. som styr lärandets former och innehåll, eller bandet 
en möjlighet för mer informellt lärande med kamrater eller andra musiker tillhörande 
samma musikgenre. Något som sticker ut är läger och kurser, lärande i en miljö utöver 
det vanliga, i denna kategori skulle vissa av de elever som p.g.a. urvalet inte kommit 
med i min empiri kunnat berätta om musikfestivaler som inspiration för nytt lärande. 

5.2.2. NÄR SKER LÄRANDET? (I VILKA FORMER) 
 

 

Figur 5.2. När lärande sker 
 

                                                
68 De elever som gått musikprofil är dock inte nöjda med kulturskolan inom gymnasiets ram även om de 
är nöjda med musikundervisningen på Kulturskolan annars. Detta kan vara ett nybörjarfenomen hos mu-
sikprofilen på UBG, där kulturskolelärarna inte hunnit anpassa sig till den formella bedömningen som 
gymnasiet kräver i form av betyg och målformuleringar i kursplaner och detta gör lärarna osäkra och på-
verkar deras undervisning negativt. 
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PM: Det är spännande och värt att notera är vad som hände med frågan: – NÄR sker 
lärandet? (i vilka former) Jag hade tänkt att jag här skulle samla det som rör vilka for-
mella och informella lärsituationer som uppfattas som positiva musikaliska lärmiljöer. 
Det visade sig att mina från början tre syftesfrågor gjorde att det som jag trodde skulle 
uppfattas av mig som när, blev utvidgade svar på VAR, HUR och VAD behövs. 

Under NÄR hamnade istället, när i elevens utvecklingsprocess lärandet upplevs. Olika 
former av Aha-upplevelser bekräftar och förstärker självkänslan och självbilden av den 
musikaliska förmågan. De fyra grupperna är samma typ av upplevelse men uppstår av 
olika skäl. Den första är upplevelser av lärande som accelererar när någon bekräftar 
att man kan något med positiv feedback. Den andra är upplevelse av lärande som ex-
panderar med större eller svårare uppgifter. Den tredje är kopplad till kamrater som 
genom att förebilda stimulerar till att lärandet upplevs motiverat. Den fjärde och sista 
är informanten som upplever att hon lever i lärande, hon tar till sig allt hon hör och ser 
som nya lärdomar. Hon personifierar det som i bildningssammanhang kallas livslångt 
lärande, det är inte kopplat till form utan personens livsresa. 

5.2.3. HUR SKER LÄRANDE? (UPPLEVELSE OCH TOLKNING AV DET) 
 

 

Figur 5.3. Hur lärande sker 
 

PM: Dessa punkter beskriver hur informanterna arbetar på egen hand med sitt lärande, 
men också att det är lättast eller roligast att lära sig i grupp. För någon av informan-
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terna är det nödvändigt att få jobba på egen hand, för andra i ett stödjande gruppkli-
mat. Ny kunskap för mig om elevers syn på sitt lärande var att det för många elever 
finns en självklar koppling mellan att kunna och kunna utantill, d.v.s. utan stöd av not-
bild, text eller annat som stöder minnet. Det finns hos informanterna i studien en stor 
medvetenhet om vilken yttre stimulans de vill ha för att lära sig saker. Det är precis som 
tidigare inte lika, någon vill ha en sträng välförberedd styrande lärare, någon vill ha en 
snäll och uppmuntrande, många är överens om att ha en lärare som är bra hjälper. 

De flesta av informanterna vill ha en blandning av flera metoder vilket visar på en gans-
ka stor medvetenhet om hur de bäst kan lära sig musik. Alla informanterna i studien kan 
formulera hur de vill lära sig, de gör pedagogiska och metodiska val som stimulerar det 
musikaliska lärandet i de sammanhang där de får välja och påverka. De är inte bekväma 
i den undervisning där de inte kan påverka lärandet. De har olika sätt att uttrycka detta 
men när ”kläderna inte riktigt passar” får det dem att känna sig obekväma i bästa fall, i 
sämsta fall dåliga eller obegåvade. I nästa fält beskrivs hur de skulle vilja att undervis-
ning var. 

5.2.4. VAD BEHÖVS FÖR ATT LÄRANDE SKA UPPSTÅ?                                                               
(OPTIMAL MUSIKUNDERVISNING UR ELEVENS PERSPEKTIV) 
 

 

Figur 5.4. Vad som behövs för att lärande ska ske 

PM: Det finns inom dessa punkter precis som tidigare polariseringar eller paradoxer. 
Nivågruppering är för någon av informanterna lösningen på behov av individanpass-
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ning. Det är viktigt för den svaga elevens motivation att få arbeta tillsammans med de 
duktiga eleverna. Det kan då inte vara till fördel för elevgruppen som helhet med en 
ständig nivågruppering för då ökar kunskapsklyftan mellan eleverna och i samspel är 
det en nackdel. Önskan om mindre undervisningsgrupper skulle kunna ses som lösning 
på att läraren inte ger tilläckligt utrymme för individuella problem, noteras bör att det-
ta yttrades av en körsångare som trivs i storgruppsmusicerande.  

Starka upplevelser av musik har en del musicerande i grupp gett. Det finns inga be-
skrivningar av lika starka upplevelser vid individuellt musicerande i mina informanters 
material. Det närmaste är en form av självterapeutisk nivå av musicerande som kan 
upplevas efter en jobbig dag i skolan. Musikalisk självterapi är viktigare på ett existen-
tiellt plan och ger utrymme och tid för bearbetning av inhämtad kunskap, men fungerar 
inte enligt min studie som inspirerande för den musikaliska utvecklingen på samma sätt 
som musicerande i gruppen gör. 

Min ovilja att klumpa ihop alla rubriker och variationer till ett måste jag som forskare 
ta på allvar och det som stiger upp ur empirin klarare och klarare ju mer jag vänder på 
stenarna är dessa elevers behov av medbestämmande när det gäller metoder. Det finns 
inte ett svar på vilka undervisningsformer som är bäst, det är olika beroende på individ, 
bakgrund och behov i nuet. I undervisning som är metodiskt stereotyp kommer alltid 
någon musikelev känna sig obekväm och obildbar. Empirin vittnar om både vilja och 
förmåga att ta ansvar för sitt lärande genom att få vara med och utforma undervisning-
en. Det är viktigt för informanterna att få välja vad som känns bra och vad som funge-
rar bäst i olika sammanhang för att lärande ska uppstå. 

Yttranden om hur viktigt det är för många av dessa informanter med möjligheten att 
välja musik som ämne i en annars mycket hård och tråkig pluggmiljö är något som inte 
heller får glömmas bort i alla försök att nå fram till var, när, hur och vad som behövs för 
att musikaliskt lärande ska uppstå. Fabian säger så här om musik i skolan: 

– Det är ju roligt, det är ju alltid kul. Det är alltid så att antingen musik eller idrott är 
alltid de roligaste ämnena. Och i grundskolan hemkunskapen också, de här praktiska 
grejerna eh… så det är ju alltid roligt att ha och jag har ju som sagt börjat spela gi-
tarr i musikundervisningen i skolan och visst. Nej, det är klart att jag tycker att det 
ska vara kvar. För man behöver både praktiska och teoretiska ämnen särskilt när 
man går Natur som jag gör.  

5.3. ELEVENS VÄG TILL MUSIKALISKT LÄRANDE 
När jag tittar på mina PM som jag skrivit i materialet, så har hela tiden elevens per-
spektiv stått i centrum. Det som växer upp ur materialet som en övergripande 
kärnkategori,69 eller en ny dimension blir ELEVENS VAL av musikaliskt lärande, eller 
ELEVENS VÄG till musikaliskt lärande. Alla informanterna har olika strategier för att 
lära sig musik, de lever i sina egna musikaliska världar som de skapat själv utifrån sina 
förutsättningar. Informanter är hämtade ur samma skolmiljö, lika gamla, liknande 
program, liknande uppväxt och ändå finns stor variation. Informanterna berättar om 
                                                
69 I Grundad teori kallas det övergripande teoretiserade resultatet för kärnkategori, och ska kunna ge en 
modell för fortsatt forskning. 
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nande uppväxt och ändå finns stor variation. Informanterna berättar om hur de medve-
tet eller omedvetet valt sina egna vägar mot sina individuella mål, inom de ramar som 
erbjudits dem. En del vägar till lärande har för eleverna varit verkliga val och andra 
val har varit påverkan av miljö som de under sin uppväxt inte har kunnat välja, men 
kommer att kunna välja i sitt fortsatta musikaliska lärande som vuxna. En del val är 
tvång men upplevs inte så, ibland förväxlar informanterna till och med tvång med me-
todik, när de har upplevt resultatet av tvånget positivt. 

Eleven skapar sin egen väg till musikaliskt lärande genom de olika rum som samman-
fattas i cirklarna ovan. Det musikaliska lärandets värld för elever är skapad av vuxna 
människor t.ex. föräldrar och lärare. Informanterna beskriver vissa personer i dessa 
världar som oerhört viktiga gestalter, men i intervjuerna beskrevs de också som perifera, 
som delar av miljöer som eleven valt eller tvingats att vara del av. Här följer tre exem-
pel på några informanters synsätt som varande vuxna gymnasieelever:  

1. Musikläraren = musikursen = val av lärande  

2. Fiolläraren = lusten att spela fiol = val av lärande  

3. Teoriläraren = inlärningssvårigheter i teori = bortval av lärande 

I studien sammanfattades enkäten i profilen av informanten som låg till grund för inter-
vjun. I figuren på nästa sida redovisas det som närmast påverkar elevens vägval, det är 
jag, vänner och musiktillhörighet: 
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Figur 5.5. Elevens vägval 

 
 

PM: I denna kompassliknande romb finns jaget som pekar ut vägen, tar ut riktningen 
mot musikaliskt lärande. Det som finns närmast jaget i tonårens slutfas nästan i en sym-
bios och inte helt avskiljbart från jaget är vänner och musikalisk grupptillhörighet. 
Mina informanter vittnar i intervjuerna om att de smidigt men mycket bestämt påverkar 
genom strategiska val var, när och hur de numera lär sig musik. Det finns också exem-
pel på personliga kriser som får drastiska val som följd. De har tidigare i sin uppväxt 
utsatts för musikundervisning i olika former, där finns det exempel på elever som gjort 
valet att inte lära sig trots att de har deltagit i musikaliska aktiviteter som kunnat inne-
bära formellt och informellt lärande i olika former. Informanten som berättade om sin 
senaste upplevelse av att stå på scen som sångare och showartist inför skolan har ju 
gjort ett för kamraterna revolutionerande val.  Informanterna har utifrån sina erfaren-
heter av musikaliskt lärande gjort såväl omedvetna, medvetna, strategiska, drastiska 
och revolutionerande val.  

Den undervisning som innehållit personlig utveckling genom att valmöjligheter lagts 
fram har upplevts som positiv. Men när valfriheten varit för stor då har undervisningen 
upplevts som kaosartad, ineffektiv och meningslös. Informanterna säger sig ha behov av 
att valen styrs av en målsättning i såväl formellt som informellt lärande.  
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Mina informanters intervjuer avslöjar inte vilket som färgar av sig mest i deras vägval, 
kompisar eller musikalisk grupptillhörighet. Den frågeställningen har inte varit central i 
denna studie och informanterna har inte heller lyft det som en viktig faktor.70 Det ska 
inte ses som en rangordning att vänner står över musikalisk grupptillhörighet i bilden. 

Utgår jag ifrån min egen kunskap om mina informanter och deras musikaliska grupp-
tillhörighet, så tillhör flera av dem mer än en grupp musikaliskt, skulle de tvingas välja 
bort någon musik så skulle de veta vilken som ligger dem närmast. Om valet skulle stäl-
las på sin spets t.ex. nya pojkvännen mot familjens musikaliska tillhörighet så är det ett 
ytterst komplicerat och individuellt val med stora konsekvenser. Då studien handlar om 
elevens perspektiv, så står eleven i spetsen för sina vägval och musikaliska tillhörighet 
och vänner tätt bakom. 

5.4. RELATERAD LITTERATUR  
 

I kapitel 6.1. redovisas komplexiteten av ELEVENS VÄGVAL i en modell men först redo-
visas litteratur som tillfört kunskap och reflektioner under studiens gång och som på 
olika sätt påverkat min studie och styrkt det jag har sett. 

Marton och Booth71 säger om lärande att det är ett sätt att erfara världen och det sker i 
världen men genom en förändring inifrån. De argumenterar mot Platons dualistiska Me-
nons paradox och menar att världen inte är dualistisk utan komplex. Den fenomenogra-
fiska forskningsansats som de presenterar säger att forskaren kan bara lära sig något om 
lärande genom att ta reda på hur den som lär sig något erfar lärandet. En fenomenogra-
fisk syn på lärande är att allt lärande är individuellt och finns i en kontext som inte är 
konstant. Det är därför man i fenomenografisk forskning letar efter variationen inte efter 
likheter. Det är bara i mångfalden som man kan se hur lärande sker. En av deras slutled-
ningar är att den bästa lärsituationen innehåller en variation, och en möjlighet till ett val.  

PM: Min teoretiska modell i 6.1. är holistisk, lärsituationen elastisk, informanten gör 
med den kontext den lever i studieresor med variationer. Informanten erfar musik på 
olika sätt som kommer att omforma informanten och omvärlden, kunskapsinhämtningen 
förändrar hela tiden informantens musikaliska världsbild.  

I studien har jag försökt komma åt hur elever erfar sitt lärande men bara kommit till att 
skrapa på ytan. Studiens beskrivningar om förutsättningar för lärande är tydliga och 
det finns många exempel på metoder som anses vara bra för musikaliskt lärande. Det 
som skiljer sig från det övriga materialet är Aha-upplevelserna som är erfarande av att 
kunna något. 

                                                
70 Detta kan bero på den s.k. ”UBG-andan” som är väldigt öppen och tillåtande. Skolans elever behöver 
inte tillhöra speciella grupperingar för att överleva som kan vara fallet i vissa skolmiljöer där klimatet är 
otryggt. Elever väljer sig till UBG för att skolmiljön är för gymnasieföhållanden liten, lugn och trygg och 
har ett bra studieklimat. 

71 Marton, F. & Booth, S. (2000). 
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Johanna Ray72 har inspirerad av Alf Gabrielsson73 studerat stora upplevelser och dess 
plats i skolan. Hon beskriver elevernas peak74 eller flow-upplevelser75 vid spelande, och 
elevernas starka ”jag-kan-upplevelser” i samband med konserter i skolans miljö. Peak 
perfomances76 upplever eleverna när de presterar på en högre nivå än de trodde att de 
kunde. Eleverna i Rays studie beskriver att de får starka upplevelser då de är med om ett 
stort musikaliskt evenemang. Hon ger exempel både i och utanför skolans värld, där 
eleverna beskriver hur de känner samhörighet och gemenskap men också belåtenhet 
över den egna prestationen. Eleverna beskriver i studien också tillfällen då de fördjupar 
sitt musikaliska kunnande genom lyssning eller praktiskt musicerande. ”Polletten ramlar 
ner” och de upplever att de helt plötsligt kan mer än innan de uppfattade det som fick 
allting att klarna. Ray sammanfattar så här: 

Gemensamt för dessa berättelser är att det slagit eleverna med en sådan ”kraft” att det in-
träffade framstår som ett mycket speciellt ögonblick. Med hänvisning till den teoretiska 
modellen för flow som Csikszentmihalyi har utvecklat kan denna upplevelse förstås som 
resultatet av musikaliska utmaningar som eleverna framgångsrikt har mött, varvid ut-
veckling (lärande) har skett. (Ray, s. 163) 

PM: Intressant för min uppsats är att stora upplevelser förekommer inom skolans kon-
text, men enligt Ray sker de sällan i klassrummet. Min kategori ”Aha-upplevelser” är ju 
det Ray beskriver men med begreppen peak eller flow-upplevelse, elevernas stora upp-
levelser av lärande i en positiv förstärkande miljö. Hon har liksom jag kommit fram till 
att dessa upplevelser är viktiga för musikaliskt lärande.  

Kristensson Uggla77 talar om lifelong learning for all, det nya globala lärandet som hål-
ler på att ta över och sätta det gamla bildningselitisktiska tänkandet i skuggan. Förmed-
lingspedagogikens tid och dess grepp om skolan är över enligt honom: 

Livslångt lärande har kommit att fungera som kunskapssamhällets nya livsberättelse. 
Denna förutsätter inte bara en förskjutning från lärare till lärande, utan också att lä-
randet uppfattas såväl livslångt som livsvitt. Livslångt lärande inkluderar hela det 
spektrum av formella och informella lärsituationer som sträcker sig från födelse till 
död, och är som sådant också en markerad del av övergången från en period då sko-

                                                
72 Ray, J. (2004) Musikaliska möten man minns. Om musikundervisningen i årskurserna sju till nio som 
en arena för starka musikupplevelser.  

73 Alf Gabrielsson har varit ledande forskare i Sverige under 1900-talet och är professor emeritius i Mu-
sikpsykologi på Psykologiska Institutionen vid Uppsala universitet. Hans största studie handlar om starka 
musikaliska upplevelser. Gabrielsson, A. Emotions in strong experiences with music. chapter 19 In: J. A. 
Sloboda, & P. N. Juslin, (2001). (Eds.): Music and emotion. Theory and research Oxford. Oxford UP. 
74 Peak experiences har myntats av Abraham Maslow på 1960 talet, begreppet är inte kopplat just till mu-
sik utan exceptionellt positiva stunder i människors liv.  

75 Flow har myntats av Mihaly Csikzenmihailyi någon gång på 1970-talet och forskning och en mängd 
böcker är utgivna på detta tema. Begreppet flow står för positivt laddade ögonblick då människan glöm-
mer sig själv, upplever sammansmältning, förlorar medvetenhet om tid och rum, känner kontroll över 
situationen m.m. Ögonblick som efterföljs av känslor som lycka, glädje och tillfredställelse. 

76 Privette, G (1983) Peak experience, peak perfomance, and flow: A comparative analysis of postive hu-
man experiences. Journal of Personality and psychology, 44, 195–200. 

77 Kristersson, B. U. (2007). 
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lan försökte likna samhället till en situation där hela samhället håller på att förvand-
las till en enda skola. (Kristensson Uggla 2007, s.117) 

PM: Det är svårt att studera lärande utan att fundera över bildning och kunskapsbe-
grepp. Livslångt lärande i musik är inte nytt, inte heller att vi lär oss musik på både for-
mell och informell väg. Enligt Rineke Smildes forskning78 så säger aktiva musiker när 
de beskriver sin levnadshistoria att de har saknat generic skills i sin musikhögsko-
leutbildning d.v.s. de färdigheter de behöver för att kunna vara yrkesverksamma entre-
prenörer i dagens samhälle.  

Sandberg79 visar hur skolan och musikundervisningen är en mötesplats mellan musiklä-
rare och musikelever i tid och rum. Hans tidsgeografiska modell belyser musikpedago-
giken i handlingens centrum: 

Två perspektiv kan anläggas på musiken och dess betydelser. Det ena är de sam-
manhang som finns i musiken. Det andra är de sammanhang som musiken finns i /…/ 
Musiken är aldrig tidlös utan i ständig rörelse. Man kan säga att musiken utnyttjar 
tiden och rummet som primär uttrycksmodalitet. Den tidsliga dimensionen i musika-
liska förlopp innebär ett framåtriktat flöde av rytmiserade toner medan den rumsliga 
dimensionen motsvaras av rörelser i det tonala klangrummet. /…/ Musik, i likhet 
med dans, drama eller film, kan ses som en form av händelsekonst, där den tidsliga 
och rumsliga gestalten är bärare av det konstnärliga uttrycket.  (Sandberg s. 234) 

I skolans musikundervisning möts elever och lärare och det flätas ett mönster i tiden av 
individbanor på väg i sina livsprojekt. Undervisning i musik ska enligt Sandberg stude-
ras i nuets tidsperspektiv, processer äger rum inom en händelseram som tar hänsyn till 
nuets perfekt, presens och futurum. 

PM: I Sandbergs tänkande finns en påverkan av Arfwedsons80 slutsatser utifrån kogni-
tiv forskning. Lärare och elever på resa genom livet möts i skolan för att sedan resa vi-
dare i sitt livslånga lärande. Läraren får precis som eleven buga och tacka för mötet 
som sker i nuet och kanske delta i elevens nästa vägval till fortsatt lärande i ett livslångt 
perspektiv. 

Saar81 har i sin avhandling med sin egen lärarerfarenhet i centrum gjort en studie inspi-
rerad av Grundad teori om unga musikers lärande. Han söker, påverkad av fenomeno-
grafisk forskningsmetod olika variationer av lärande hos olika typer av ungdomar i olika 
åldrar med olika sorters musiksmak och sociala situationer. Saar beskriver sitt forskande 
som icke-dualistiskt, det är en omskrivning av kärnkategorisökande. I sin studie söker 
Saar ett holistiskt svar på musikaliskt lärande. Metoden är observation och intervjuer, de 
                                                
78 Smilde, R. (2009)  

79 Sandberg, R. (1996).  

80 Arfwedson, G. (2004).  

81 Saar, T. (1999). Musikens dimensioner – en studie av unga musikers lärande. Doktorsavhandling, 
Göteborg: Göteborgs universitet, Göteborg studies in educational sciences 133. 
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informanter som Saar har använt representerar alla vanliga typer av musikelever och re-
presenterar också formellt och informellt lärande tillika med gehörs och nottradition. Saar 
beskriver det musikaliska lärandets dimensioner i resultatredovisningens inledning så här: 

Resultaten beskriver musikernas sätt att erfara musicerandet. I detta syfte har jag 
identifierat tre dimensioner som är centrala i den musikaliska medvetenheten. De tre 
dimensionerna är en modell av musikernas olika sätt att erfara och relatera till musi-
ken. Modellen beskriver vidare hur musikern kan röra sig mellan och relatera till 
skilda aspekter av dimensionen. Denna rörelse är avgörande för att musikern ska 
kunna variera sig inom dimensionen genom att konstituera medierande redskap. 
Misslyckas detta, förblir dimensionen stängd och musikerns utveckling kan hindras i 
någon bemärkelse. 

De musicerande individerna riktar sig mot en kontextuell, en evaluativ, och en 
temporal dimension. Den kontextuella dimensionen beskriver musikernas sätt att 
orientera sig i musiken – att kunna urskilja det som kännetecknar olika musikstilar, 
den egna repertoarens struktur samt relationen där emellan. Den evaluativa dimen-
sionen innefattar värderandet av det egna spelandet och beskriver hur musikerna 
skapar sätt att jämföra, bedöma och korrigera sitt musicerande. Den temporala di-
mensionen beskriver hur musikerna fokuserar det musikaliska objektet utifrån dess 
rörelse och förändring i tid. Tid, i olika former, är en viktig faktor därför att musik 
rör sig i tiden. Dimensionen beskriver hur musikern konstituerar sätt att samordna 
och förutse sitt musicerande i relation till tiden.82  

Den kontextuella dimensionen – det musikaliska landskapet pekar ut mot den upplevda 
musiken som objekt. Musikern skapar redskap, markörer för att igenkänna och orientera 
sig i det musikaliska landskapet. Genom olika markörer, som är ett slags kontextuella 
signaler, kan musikern åtskilja, sammanställa, igenkänna det musikaliska innehållet.  

Den evaluativa dimensionen – de musikaliska värdesystemen innebär enligt Saar att 
skapa jämförelsevägar mellan det som är och det som kan bli, det vill säga mellan 
aspekter i det som är det egna spelet och hur det förändras. Jämförelsevägarna öppnar 
möjligheter för musikern att uppfatta en variation mellan olika sätt att utföra musiken. 
Genom att erfara en variation kan musikern pröva vägar att förändra sitt spel. Här iden-
tifieras åtta olika värdesystem, de är kropp, symbol, stil, klang, samverkan, framträdan-
de, samspel, reproduktion.  

Den temporala dimensionen – det musikaliska tidsflödet är aspekter av tid i skilda for-
mer och centrala i musik. Saar konstaterar att musik rör sig i en timslig dimension eller 
tidsbryggor, för att synkronisera, koordinera och förutsäga händelser i musik. Musice-
randets temporala aspekt innebär att koordinera sina handlingar i ögonblicket - att mu-
sikerna i en ensemble enas om samma puls och att förutse och förbereda kommande 
musikaliska händelser – ett byte av tonart eller grepp. Sammanfattningsvis säger Saar 
om sitt resultat: 

Vad innebär det nu att lära sig att spela ett instrument? I min analys har jag beskrivit 
det som ett kontinuerligt möte mellan individen, musiken, instrumentet och sam-
manhanget. Kritiskt för lärandet är hur musikern i handlingar och uppmärksamhet 

                                                
82 Ibid., s. 100 
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skapar redskap för att relatera till stil, värde och tid. Redskapen växlar i kvalitet, 
precis som alla redskap som vi använder. Kvaliteten på lärandet är beroende av red-
skapens möjligheter till variation, prövande och öppenhet. (ibid., s. 122) 

PM: Saars dimensioner och olika begrepp har motsvarigheter i min text, och i min 
modell. De finns i min modell mellan jaget i romben och de musikaliska fälten i 
cirklarna. Jaget rör sig hela tiden in och ut i olika dimensioner av musikaliskt 
lärande. Informanterna beskriver att deras upplevelser av lärande inte alltid 
kommer i samband med spelande, oftast upplevs lärande först i efterhand, man 
erfar vad man har lärt sig när man spelade eller när man övade. 

I Kapitel 6 kommer nu mitt resultat och min teoretiska modell presenteras som en 
bild av elevens vägval till musikaliskt lärande, en bild av elevens musikaliska värld. 
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6. ELEVENS VÄGVAL  
Syftet för studien var att undersöka hur aktivt musicerande elever på gymnasiet med 
perspektiv på sin skolgång och dess olika former av musikundervisning uppfattar sitt 
lärande. Studien var tänkt att ge svar på hur elever ser på undervisning i grupp rent all-
mänt i förhållande till sitt eget lärande. På detta gav studien inget konkret svar, men en 
hel del andra intressanta perspektiv på elevernas vägval till musikaliskt lärande kom 
fram. Här följer nu en redogörelse av resultatet. 

Elevens vägval till musikaliskt lärande är studiens kärnkategori. Den fråga jag måste 
ställa mig som forskare i musikpedagogik är, visar empirin att eleverna gör aktiva val?  

Svaret är ja, gymnasieeleverna gör aktiva val. I deras språkbruk såväl som i deras var-
dag i slutet på gymnasiet ligger kursval och yrkesval. När intervjuerna genomförs är 
eleverna aktiva i sina reella val och vuxna i sitt tänkande kring val av metod. När de ser 
tillbaka på sina musikaliska vägval i uppväxtåren framstår inte valen lika tydligt. Deras 
val är ibland tätt förknippade med uppväxtmiljö och påverkas av det. Elever som spelat 
ca 10 000 timmar har kommit till expertisnivå,83 det är elever som är metodmedvetna 
och kan fungera i en högskolemiljö där eget ansvar för sitt lärande krävs. De elever som 
inte kommit så långt i sitt spelande de är mycket mer beroende av att få hjälp i sina me-
todval till musikaliskt lärande. Här finns det en stor spridning från nybörjar- till expert-
nivå bland mina informanter och man kan därför dra slutsatsen att de är i olika stort be-
hov av handledning i sina vägval mot musikaliskt lärande. De är också i behov av olika 
form av handledning, den måste nivåanpassas för att fungera individuellt. 

Beskriver informanterna att lärare coachar och stöttar när de stöter på motgångar i sitt 
lärande? Har informanterna gett exempel på att pedagogiska puffar i rätt riktning har 
varit avgörande för fortsatt musikaliskt lärande?  

Svaret är ja och nej, mina informanter ser på sina instrumentallärare på olika sätt och 
väljer hur de ska använda dem. Eva-Lisa uttalar kärlek och respekt för sin lärare och ser 
denna lärare som förebild och undervisningen som måttstock i annan undervisning i 
musik. Fabian beskriver att han lurade sin lärare i många år, för att inte behöva visa att 
han inte kunde noter lärde han sig allt utantill. Jonas har ingen relation till sin lärare alls 
utan talar sarkastiskt om de flesta musiklärare och de pinsamma försök som görs för att 
undervisa. Frank säger att individuell undervisning ställer krav på både elev och lärare, 
han anser att den därför bedrivs på en kvalitativt hög nivå, men han har personligen valt 
bort att ha instrumentallärare på sitt huvudinstrument p.g.a. att kursinnehållet inte pas-
sade honom. 

Lärarna är för flera av informanterna väldigt perifera i studien, informanterna har tolkat 
frågorna som om de ska fokusera på sitt eget lärandeperspektiv. Lärarna har då i de fles-
ta fall blivit en del av miljön i likhet med föräldrarnas roll i studien. Informanterna be-

                                                
83 Williamon, A. (Ed.). (2003). Musical Excellence. Strategies and techniques to enhance performance. 
New York: Oxford University press.    
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skriver sina egna vägval till lärande in i en miljö och bort från en annan. Vännerna, och 
den musikaliska grupptillhörigheten beskrivs frekventare av informanterna som ett stöd. 

 

6.1. ELEVENS VÄGVAL TILL MUSIKALISKT LÄRANDE 
Denna figur är en bild av mina informanters perspektiv på sitt lärande, så här ser deras 
väg till musikaliskt lärande ut.  

 
Figur 6.1. Elevens vägval till musikaliskt lärande 
 

”Jagfiguren” är en romb istället för en cirkel, romben ger en riktning. Precis som kom-
passnålen alltid pekar mot norr så pekar den i bilden mot informantens sätt att välja mu-
sikaliskt lärande i nuet. I undersökningen syns att elever lär sig överallt och alltid bero-
ende på sin personlighet som påverkas av uppväxt, bakgrund, livssyn, miljö i och utan-
för skolan. Det de sätter främst i beskrivandet av lärandet är sig själva och som en natur-
lig del av identiteten finns kompisar och musikalisk grupptillhörighet. Elevens väg till 
musikaliskt lärande är en väg tillsammans med vänner och i sin musikaliska grupp-
tillhörighet. 
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Rangordning eller placering av underkategorierna i de runda figurerna var inte möjlig 
utifrån studiens resultat så därför finns de inte med i modellen. Det finns ingenting i in-
tervjuerna som visar på att något är viktigare för lärande än något annat och går därför 
inte att generalisera. Då studien inte är en statistisk undersökning, går det inte att dra 
den typen av slutsatser ur materialet.  På ett individuellt plan finns hos alla informan-
ter rangordningar, prioriteringar och mer eller mindre medvetna val. 

Innan vi går över till diskussionen om studien och om dess teoretiska modell, så ska jag 
för tydlighetens skull visa på hur modellen kan se ut på individnivå om valen är annor-
lunda gjorda än på originalbilden. 

 

Figur 6.2. Var och när prioriteras av eleven 
 

I figuren ovan (6.2.) har det musikaliska lärandets värld förändrats från originalmodel-
len, här har kompassen av något skäl svängt. Vi tänker oss att en stor Aha-upplevelse 
har inträffat. Eleven har fått bekräftat att den kan något, som den har lärt sig något i ett 
visst sammanhang. Detta gör att det blir viktigt för eleven att hålla sig kvar i det sam-
manhang som gett den känslan. Det blir då mindre viktigt vilken pedagogisk form som 
erbjuds för lärandet. Var och när lärande sker prioriteras i elevens vägval. 

I figuren på nästa sida (6.3.) har eleven istället väldigt klart för sig i vilka former den lär 
sig bäst just nu. Den har hittat ett sammanhang där det är lätt och roligt att lära sig mu-
sik eller motiverat att jobba hårt med något som den vet utvecklar lärandet. Eleven sö-
ker sig därför till kurser med en viss form av pedagogik där en viss typ av lärande sti-
muleras. Vad som behövs för att musikaliskt lärande ska stimuleras prioriteras i elevens 
väg-
val.
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Figur 6.3. Vad som behövs prioriteras av eleven 
 

Resultatet i studien visar att elever uppfattar sitt eget lärande som ett eget vägval till 
musikaliskt lärande. Detta val stöttas av vänner och musikalisk grupptillhörighet och 
påverkas av den musikaliska värld som eleven befinner sig i. I elevens musikaliska 
värld finns personer och situationer och inte minst musikaliska och personliga upplevel-
ser som påverkar elevens val till fortsatt lärande. 

I kapitel 7 diskuteras resultatet i studien. 
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7. DISKUSSION 
 

I kapitlet 6 gavs en teoretisk bild av studiens kärnkategori elevens vägval till musika-
liskt lärande. I 7.1. diskuteras resultatet, till hjälp i diskussionen används tidigare 
nämnd litteratur. I 7.2. utvärderas användandet av Grundad teori och i 7.3. belyses vad 
studiens resultat inte ger svar på. I 7.4. funderas avslutningsvis på hur resultatet kan an-
vändas i fortsatt forskning. 

7.1. ELEVENS VALMÖJLIGHETER 
Studien visar att eleven väljer sin väg till musikaliskt lärande, utifrån sina förutsättning-
ar. Den vuxna gymnasieeleven väljer sina strategier för musikalisk lärande. På ett indi-
viduellt plan finns hos alla informanter rangordningar, prioriteringar och mer eller 
mindre medvetna val. Det som påverkar nästan som i symbios är vänner och den musi-
kaliska grupptillhörighet som eleven vid det här stadiet i sin utveckling har. Var, när 
och hur den vuxna gymnasieeleven sedan lär sig musik beror inte bara på nuvarande 
vänner och musikalisk grupptillhörighet utan i högsta grad på bakgrund och tidigare er-
farenheter av musikaliskt lärande, musikundervisning och musiklärare. Elevens med-
vetna val av metod i undervisningen är viktigt för att lärande ska kunna uppstå.  

Arfwedson84 slår i sin bok om kognitionsforskning ett slag för metakognition, hon me-
nar att kunskap om sitt lärande är den viktigaste kunskapen att lära sig, metoder utveck-
las ständigt för idag vet forskningen att elever kan läras att lära. Hon säger också: 

Barnet konstruerar sin egen kunskap. Grunderna till mentala operationer finns i 
handlingsvärlden. Analysen av mänsklig kunskap och intelligens måste börja med 
studier av motoriska färdigheter och praktisk problemlösning. Barn måste vara akti-
va och konstruktiva för att utveckla förståelse för världen. (Arfwedson s. 25) 

Musikundervisning i skolan 2009 är praktiskt orienterad och innehåller färdighetsträ-
ning. Jag ifrågasätter om det är detsamma som att låta elever lära sig genom problem-
lösning? Om elever inte får lära sig i sin egen takt utifrån sina egna formulerade pro-
blem, kanske ingen konstruktion av egen kunskap sker i enlighet med kognitiv forsk-
ning. Studien visar att en del av informanterna som kan välja sin kunskapsinhämtning 
väljer bort skolans erbjudna musikkurser om de inte tror att kurserna fungerar som op-
timal musikalisk lärandemiljö för dem. Därför är det av yttersta vikt att varje kurs i mu-
sik klarar en individuell anpassning, arbetar med problembaserat lärande och metakog-
nition enligt Arfwedson. Detta ställer stora krav på metoder, klassrum och utrustning.  

Flera forskare bl.a. Stålhammar85 har skrivit om ungdomars musikaliska liv och den på-
verkan musiken i deras liv borde få ha på musikundervisningen i skolan. Stålhammars 
                                                
84Arfwedson, G. (2004).  

85 Stålhammar. B. (2004).  
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studie visar på att musikundervisningen måste handla om eller utgå från ungdomars mu-
sik, annars blir inte barn och ungdomar engagerade.  

Detta bekräftas inte av min studie. Liksom Sandberg86, samt Sandberg, Heiling & Mo-
din87 menar jag att läraren liksom eleven måste befinna sig i nuet, men det har inte med 
undervisningsmaterial att göra. Informanterna i min studie vänder sig mot en undervis-
ning som är för jazzinriktad, men det är inte för att de inte tycker om musiken utan för 
att de upplever att de missar annan viktig undervisning. De informanter som talar varmt 
om luciatåget på skolan som projekt väljer självmant att i tre år stå inför skolan och 
sjunga traditionell 4-stämmig sats a capella med kristna texter. De kommer till kören för 
att få lära sig något de inte kan lära sig själva och kraven som ställs är höga och det nju-
ter de av att klara av. Dessa elever väljer att ställa sin egen musikvärld åt sidan för att 
lära sig något de inte kan. Det finns självklart också elever på skolan som inte kan tänka 
sig att delta för att innehållet inte passar deras musiksmak och som därför väljer bort det 
traditionella luciatågets lärmiljö.  

Musiken är en stor och viktig del i ungdomars liv, därför är det av största vikt att inte 
musikpedagogiken är så inskränkt att vissa elever vänder ryggen åt sina utvecklingsmöj-
ligheter. De som inte har en musikalisk hemvist måste erbjudas denna i den obligatoris-
ka skolan. Musik är en av mänsklighetens mest speciella färdigheter, den måste alla 
människor få tillgång till och möjlighet att utveckla. Musikaliska skeenden upplevs i 
nuet och där måste också musikundervisningen befinna sig, eleven finns i nuet och vill 
utvecklas, detta ställer krav på musikpedagogiken att tillhandahålla en variation i mate-
rial och undervisningsformer. Eleven upplever då att det finns variation och valmöjlig-
heter i den musikaliska utvecklingen. Informanterna i studien uttrycker att musikutbild-
ning ska tillhandahålla ett utbud av det som elever inte har erfarenhet av sen tidigare. 

Urvalet för min studie gjordes på en vanlig gymnasieskola där det finns en musikprofil. 
Bland informanterna fanns både elever som valt musikprofilen och elever som skapat en 
personlig profil genom sina kursval. Alla informanterna var metodiskt medvetna och 
hade gjort aktiva val för sitt musikaliska lärande. Skulle eleverna på ett mer yrkesinrik-
tat estetgymnasium visat sig mer eller mindre benägna att välja sina egna vägar till mu-
sikaliskt lärande? Hade en studie med ett annat urval av informanter fått en annan bild 
av elevernas vägval? Jag har en hypotes om att i en konform miljö som på ett estetgym-
nasium skapas inte lusten att orientera enligt egen kompass på samma sätt. Det förut-
sätts att någon valt vad som är bra för eleven och om man som elev går sin egen väg i 
en sådan miljö blir det konfliktfyllt. När jag har hållit på att utforma mina modeller har 
en del olika situationer dykt upp i mitt huvud där lärarkåren verkligen inte förstått att 
coacha elevens vägval och därför skapat konflikt för eleven. Musikundervisningen be-
höver på alla nivåer anpassa sig till det moderna samhällets valmöjligheter, om inte mu-
sikelevens vägval tas på allvar förloras respekten för det vi vill lära ut enligt Kristoffer-

                                                                                                                                          

 

86 Sandberg, R. (1996).  

87 Sandberg, R., Heiling, G. & Modin.C. (2005).  
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son Uggla88, Gustavsson89 samt Rinke.90 Det behövs ett annat kunskaps och bildnings-
tänkade i musiklärarkåren, jag ska nedan konstruera ett exempel: 

Lotta har spelat cello i kulturskolan hela sin uppväxt, hon älskar klassisk musik, hon 
spelar i flera ensembler där hon fungerar som förebild för sina yngre kamrater. Hon har 
på senare tid börjat klä sig tufft och lite punkigt. Att hon ändå spelar cello, det är bra för 
kulturskolans image som behöver bredda rekryteringen. Lotta lyssnar mycket på punk 
och vill lära sig spela punk. Hon bildar band med några av sina kompisar i skolan och 
börjar själv lära sig bas. De övar på rasterna i skolan, det låter illa men stilmässigt punk. 
Ingen i bandet kan någon musikteori mer än Lotta så det går långsamt framåt. Lottas 
cellolärare, musiklärare och föräldrar ifrågasätter vad hon lär sig av att spela med detta 
band, det ligger ju långt under hennes musikaliska nivå anser de. Lotta är nöjd hon får 
lära sig spela punk och elbas. Genom sitt sätt att hantera Lottas val känner Lotta kritik 
från sina musiklärare, de förstår henne inte längre. Hon slutar spela cello. 

I mitt exempel är det lärarnas brist på kommunikation och deras syn på kunskap och 
livslångt lärande som tvingar Lotta bort från den klassiska musiken och cellospelet. Hon 
såg själv ingen konflikt i sina val.  

Kan eleven välja väg till sitt lärande och är det en viktig process för optimalt lärande? 
Den litteratur som citerats bekräftar i vissa delar det som syns i studien, elever kan och 
vill välja väg för sitt musikaliska lärande. I den kognitiva forskningen sägs att elevens 
lärande och uppfattning av sina utvecklingsmöjligheter är viktigt för det egna lärandet 
och pedagogiska konsekvenser av detta blir individualisering och medbestämmande i 
musikundervisningen. I gruppspel som också kan ses som problembaserat språkande 
lärande bekräftas den musikaliska förmågan och med lärarhandledning kan musikaliskt 
lärande utvecklas.  

En bra musikundervisning ger inte bara frihet utan styr kunskapsnivån. Lärande expan-
derar med större eller svårare uppgifter. Lärande accelererar när någon bekräftar att man 
kan något med positiv feedback. Lärare eller kamrater kan genom att förebilda stimulera 
till att lärandet upplevs motiverat. Ibland måste elever handledas vidare till mer stimule-
rande musikaliska miljöer, många av mina informanter beskriver att de deltar i grupp-
verksamhet där de inte lär sig något. En informant uttrycker att han varit intresserad av 
improvisation men att inte någon av hans lärare stimulerat detta. När jag undrade om 
han någonsin spelat tillsammans med någon som han tyckt varit väldigt mycket duktiga-
re, någon som han verkligen sett upp till som musiker, tänkte han efter länge och svara-
de sen: 

Jag tror inte att jag har spelat tillsammans med någon sån direkt, nej. (Jonas) 

                                                
88 Uggla, B, K. (2007)  

89 Gustavsson, B. (red) (2007).  

89 Arfwedson, G. (2004).  

90 Smilde, R. (2009) 
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  7.2. HUR FUNGERADE GRUNDAD TEORI SOM METOD FÖR MIN STUDIE? 
Grundad teori verkade vara en fri form att arbeta inom, den skulle inte kräva så mycket 
teoretisk förkunskap av vetenskapligt språk och tänkande. Så här i efterhand känns det 
som det krävt mer energi att sätta sig in i Grundad teori och dess varianter än att arbeta 
med studien. Detta har bitvis gjort mig förblindad, gett mig prestationsångest och fått 
mig att tappa fokus på studiens innehåll, jag har bara försökt göra rätt enligt Grundad 
teori. 

Långpromenader med goda vänner med erfarenheter av uppsatsskrivande, och god 
handledning av mina lärare har lyft upp mig på banan gång på gång. Nu är studien fär-
dig, det finns inte mer att hämta i detta material, även om mina informanter kommer att 
följa med mig på min fortsatta vandring. Grundad teori har varit en bra metod, mitt stora 
misstag vara att försöka skriva enligt uppsatsmall. Det gjorde textmassan stor och 
otymplig på ett sätt som jag själv inte tyckte om. Karaktären på uppsatsen som till slut 
blev i en sorts kronologisk rapportformad uppsats blir för att sluta där jag började, en 
variationsrik lätt Grundad teori. Jag hoppas att det har varit intressant och lättsamt att 
följa arbetet med studien, det var målet med mitt skrivande. 

7.3. VAD KUNDE STUDIEN INTE SVARA PÅ? 
Resultatbilden av frågeställningarna i studien om elevers uppfattning av eget musikalis-
ka lärande, i vilka sammanhang och i vilka former de uppfattar att de lär sig musik, 
samt bra musikundervisning ur elevens lärandeperspektiv kom att handla om elevers 
aktiva vägval till musikaliskt lärande. I detta uppstod en följdfråga, får musikeleverna 
vara med aktivt och bestämma hur de ska arbeta metodiskt för att lära sig?  

Här fanns en spriding i svaren, informanterna är negativa till, eller väljer bort den typen 
av undervisning där de inte upplever att de kan påverka formen av lärande. I urvalet 
togs de studenter bort som hade valt bort allt vad musikundervisning hette, alltså saknas 
underlag för att svara på om de valde bort musikundervisning av det skälet. 

Frågorna i studien har inte fokuserat på lärarens roll i elevens lärande då det var min 
utgångspunkt och förförståelse. Musiklärarna är väldigt perifera i informanternas be-
skrivningar. Det är nästan så att föräldrar och kompisar framträder mer, men då som fö-
rebilder. Informanterna beskriver miljöerna där de lär sig och troligtvis finns det musik-
lärare där som formar miljöerna, men det sägs inte alltid. Kanske är det andra människor 
som är viktiga för att forma den positiva lärmiljön. I enkätsvaren som valdes bort finns 
det exempel på lärare som förstört musikintresse, musiklektioner som varit avskräckan-
de. Då lärarnas metoder inte var studiens huvudintresse forskade jag inte vidare när det 
gällde varför elever slutat lära sig musik i formella former.  

Att gå vidare och titta på hur olika lärare påverkar elevers val av miljöer att lära sig mu-
sik, kräver att i nästa studie återgå till dem som kan berätta vad som påverkat val i andra 
riktningar bort från musiken. De som slutat lära sig musik blir då intressantare infor-
manter. Mina informanter i studien har haft så många valmöjligheter, så många vägar att 
välja på. De har aldrig behövt välja bort musikaliskt lärande, de har bara kunnat ändra 
riktning tillfälligt eller permanent för att lära sig mer musik. 
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7.4. VAD KAN ANVÄNDAS I MIN MASTERUPPSATS? 
Att prova modellen som samtalsverktyg eller intervjumall för att gräva djupare i elevers 
upplevelse av sitt lärande tror jag skulle vara intressant. Med hjälp av min teoretiska 
modell skulle då informanten kunna göra sin egen personliga bild av musikaliskt läran-
de och tolka den. Handlingsmönster skulle kunna bli tydliga som informanterna i nulä-
get inte är medveten om. Detta skulle kunna leda in samtalen på vilka val som har blivit 
gjorda av informanten och vilka faktorer som påverkat de valen. Erfarenheten av läran-
de och ickelärande skulle då kunna ge nya perspektiv på pedagogik och pedagogisk 
forskning. För att kunna arbeta vidare med intervjuer kring detta skulle jag behöva stu-
dera hur speciallärare som är vana vid att ringa in problem och arbeta fram handlings-
planer med elever i samtal gör, kanske finns inom musikterapin metoder och kunskap 
jag skulle kunna använda. 

Lärarintervjuer om lärarens syn på elevers lärande utifrån min modell skulle gå att 
genomföra. Musiklärare vars elever aldrig slutat, aldrig valt bort undervisningen utan 
blivit coachade av sin lärare att välja någon annan väg för lärande skulle vara optimala 
informanter. Mästare som gör skäl för namnet i elevperspektiv är intressant för nästa 
studie, kanske mästare som faktiskt vågar skicka ut sina lärlingar på gesällvandring, 
musiklärare som aktivt handleder sina elevers vägval till musikaliskt lärande. Ett slutci-
tat från en elev får sammanfatta kapitlet och avrunda uppsatsen: 

Lärare är ju bra på att handleda en tycker jag, och sen lärandet är kanske någonting 
man står för själv, lite så där… så att man får ta så mycket eget ansvar för hur myck-
et man lär sig, och sen är lärarna mycket mer som handledare för en liksom, känner 
jag. Men man behöver ju lärare så klart. Men det är mycket att man… att man själv 
också… (Eva-Lisa). 
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BILAGA 1: ENKÄTEN 
 

ENKÄT FÖR GYMNASIEELEVER PÅ UBG I NV3 OCH SP3 
Tack för att du medverkar och hjälper oss med forskning i Musikpedagogik på Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm. Enkäten görs för att skapa elevprofiler som ska ligga till grund för forskningsintervjuer med 
några elever från UBG. 

1. Ringa in ett av 2 alternativ 

Kön          Man   Kvinna 

2. Ringa in minst ett av 4 alternativ på fråga a, b och c 

a) Musikundervisning på UBG?              ESV      IND VAL      Musikprofil     Nej 

b) Undervisning på Musik-/Kulturskolan?      Ja             Ja, men       Nej, men i       
              inte längre       annan form 

c) Utövar musik aktivt?           Ja      Vill börja         Har gjort         Nej 

 

3. Värdera dig själv i musik                          Stämmer                               Stämmer inte  

Jag tycker att jag är bra                5              4              3              2              1  

Mina lärare tycker/har tyckt att jag är  bra       5              4              3              2              1 

Mina kompisar tycker att jag är dålig               5              4              3              2              1  

Jag har svårt att lära mig musik               5              4              3              2              1             

Jag tycker det är roligt att lära mig musik        5              4              3              2              1 

Jag lär mig helst musik själv                           5              4              3              2              1 

Jag lär mig oftast musik av kompisar               5              4              3              2              1 

Jag lär mig helst musik av en lärare               5              4              3              2              1 

 

Beskriv med egna ord några inlärningssituationer i musik: 

På nästa sida finns ett antal frågor som jag vill att du svarar lite utförligare på, tack. 

I frågorna används begreppet musikundervisning som då avser alla tänkbara former av undervisning i mu-
sik, inte bara skolans. Läs alla frågorna först och svara sedan på dem i den ordning du tycker är lättast, 
numrera från 1-5 i vilken ordning du svarar på dem.  1 = lättast och 5 = svårast           Vänd! 
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Nr_____ 

Beskriv ett tillfälle där du tycker att du lärt dig något betydelsefullt i musik?  

 

 

 

Nr_____ 

Beskriv ett tillfälle där du har känt det som att alla har lärt sig musik av varandra? 

 

 

 

 

Nr_____ 

Beskriv ett roligt minne du har av musikundervisning? 

 

 

 

Nr_____ 

Beskriv ett obehagligt minne av musikundervisning? 

 

 

 

Nr_____ 

Beskriv hur musikundervisningen var, när du inte tyckte att du lärde dig någonting? 
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BILAGA 2: INTERVJUMALL 
 Vad vill jag veta?  

Jag vill veta i vilken undervisningssituation elever tycker att de lär sig mest och bäst. 

Önskesituationen är målande bilder av inlärningssituationer som:                                                                                   
- elever tycker har varit bra                                                                                                                                              
- elever kan säga att inlärning skett lätt och lustfyllt                                                                                                  
- elever kan formulera något konkret de har lärt sig. 

Hur ska jag fråga för att få veta det? 

Uppvärming genom förståelse frågor kring enkätsvar: 

1. Så här ser din enkätprofil ut på sidan 1, (min sammanfattade tolkning) vill du lägga till något i den bilden?               
2. Hur menar du när du skriver så här ”……………”  Kan du utveckla det?                                                          
3. Som jag har förstått det så säger du att: ……….när du säger ”…..” stämmer det?                                                          
4. Har du tänkt något mer kring dina enkätsvar som du vill tillägga? 

5. Huvudfråga: Om du försöker komma ihåg musikundervisning i grupp (alla sorter i och utanför skolan) när du 
har tyckt att det var bra (roligt och lärorikt)…kan du beskriva:  

a) Vad gjorde ni då?                                                                                                                                          
b) Hur jobbade ni i detalj för att lära er?                                                                                                                    
c) Hur läraren agerade?                                                                                                                                                      
d) Upplevde alla tillsammans att det var bra eller just du?                                                                                            
e) När blev du medveten om vad du lärt dig? 

Om jag inte får svar på det jag vill veta, hur frågar jag vidare 

Kan jag berätta ett eget minne?                                                                                                                                            
Och fråga om eleven har något liknande… 

Alternativintervju 

Jag kommenterar inte enkäten (varför skulle jag inte göra det?)                                                                                              
Jag frågar bara en enda fråga: 

Alternativ 1                                                                                                                                                              
Beskriv så noga du kan din största upplevelse av inlärning i musik? 

 Alt. 2                                                                                                                                                                       
”Beskriv när poletten ramlade ner” 

alt. 3                                                                                                                                                                                       
”beskriv snilleblixten” ”wowupplevelsen” ”ahaupplevelsen” 
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