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Abstract 

Musical learning and development in higher music education:  
A cultural-psychological study of performance students’ ways of 
relating to one-to-one tuition 
The aim of this thesis is to obtain a deeper understanding of students’ ap-
proaches to musical knowledge as it is distributed through one-to-one tuition 
in higher music education (HME). With a cultural-psychological perspective 
according to Bruner, the project was designed as a longitudinal, qualitative 
study of eight students in the performance program that concludes with a 
Bachelor of Arts degree in music. Two main musical genres were repre-
sented: Western classical music, and jazz and contemporary music. The stu-
dents had one-to-one tuition on violin, classical guitar, saxophone and elec-
tric guitar, and were observed at three consecutive lessons per semester dur-
ing one academic year. Many-sided data were collected: video recordings of 
instrumental lessons, semi-structured interviews with students and teachers, 
and the participants’ diary notes in connection with the observed lessons. In 
the analysis, the students’ approaches to knowledge of music cultural tools 
were focused. The results show that the students use three main approaches 
in relation to one-to-one tuition: adaptation, reflected navigation and indif-
ference. These approaches vary and overlap, and are connected to the local 
cultural situations that are being studied, as well as to differences by instru-
ment and genre. The different strategies used by the students are discussed in 
relation to apprenticeship in higher music education, and in relation to the 
consequences for students’ musical learning and knowledge development. 
The results are also connected to the Bologna process and the development 
of research-based teaching in HME. Methodological considerations and sug-
gestions for further research are put forward 
 
Keywords: one-to-one tuition, higher music education, cultural tools, classi-
cal music, jazz music, apprenticeship, music performance, students’ learning 
and development, cultural psychology, the Bologna process. 
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1. Inledning 

Våren 2010 skulle jag och en kollega presentera resultat från ett gemensamt 
forskningsprojekt samt preliminära resultat från min pågående avhandlings-
arbete vid en diskussionslunch på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. I 
väntan på att få komma in i föreläsningssalen var vi några personer samlade 
utanför och pratade lite om det ena och det andra. En av lärarna från skolan 
frågar då mig och en kollega om innehållet i den kommande diskussionslun-
chen. Min kollega svarar ganska snabbt att det kommer att handla om hur 
lärare och studenter förstår varandra. Läraren, som också är en mycket re-
spekterad musiker utbrister med glimten i ögat: Har lärare och studenter 
någonsin förstått varandra! Hans spontana och hjärtliga kommentar fick oss 
alla att skratta med ett påföljande kort och intressant samtal. Detta samtal 
fick mig att reflektera vidare över hur viktigt detta tema är. Förutsättningar 
för kunskapsutveckling i undervisande sammanhang handlar bland annat om 
att studenter och lärare kan förstå varandra. Enskild instrumentalundervis-
ningen är ett spännande område där kunskap distribueras, kunskap som stu-
denter och lärare förhåller sig till på olika sätt. Det ligger en utmaning i att 
de skall förstå varandra och som anekdoten ovan visar är detta inte självklart. 
Problematiken kring kunskapsdistribution är mycket komplex till sin karak-
tär. Med detta avhandlingsarbete önskar jag ge ett bidrag för hur enskild 
instrumentalundervisning kan förstås och utvecklas.  

1.1. Enskild instrumentalundervisning – en introduktion  
I detta kapitel ger jag en kort introduktion till hur mitt intresse för forsk-
ningsområdet har utvecklats för att sedan presentera syfte och forskningsfrå-
gor, följt av en beskrivning av avhandlingens disposition. 

Inom högre musikutbildning är enskild instrumentalundervisning betydel-
sefullt för studenters musikaliska kunskapsutveckling. Musikstuderande 
erbjuds möjligheter att med en viss regelbundenhet arbeta tillsammans med 
lärare som lyssnar till deras framförande av musik och till reflektioner som 
bland annat föregår kring musicerandet. Vid dessa tillfällen erbjuds studenter 
att få ta del av kunskap som lärare distribuerar genom klingande musik och 
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även verbalt. Instrumentallärarna är dessutom många gånger respekterade 
musiker och artister, vilket innebär att många studenter söker sig till en spe-
ciell skola för att få ta del av undervisning från en speciell lärare. I annan 
högskoleutbildning är enskild undervisning mindre vanlig. Men i högre mu-
sikutbildning är enskild instrumentalundervisning en vanlig undervisnings-
form.  

Grundat på egna erfarenheter som tidigare instrumentallärarstudent inom 
högre musikutbildning och senare som musiklärare med cello som huvudin-
strument på musikhögskoleförberedande utbildningar har jag intresserat mig 
mer och mer för kunskapsutvecklingsprocesser som föregår i enskild instru-
mentalundervisning. Jag har själv dessutom erfarenhet av att arbeta med 
musik och musiker från olika musikgenrer. Detta har gett mig en viss insyn i 
hur musiker med olika musikgenrespecialiteter arbetar och tänker om enskild 
instrumentalundervisning. 

Mina egna tankar och funderingar har på senare år kommit att gälla vad 
enskild instrumentalundervisning innebär för de deltagande individernas 
musikaliska kunskapsutveckling. Detta kan även sammankopplas med de 
kontinuerliga samhällsförändringar som sker, där nya generationer erbjuds 
kunskap på ett annat sätt idag än för 30 år sedan. Unga studenter som börjar 
studera vid högre musikutbildning idag har en annan typ av bakgrund och 
erfarenheter med sig än vad jag själv hade som musikhögskolestudent, och 
rimligtvis bör påverka deras förhållningssätt till kunskap om musik. 

I denna avhandling undersöker jag enskild instrumentalundervisning i 
högre musikutbildning inom genrerna västeuropeisk konstmusik och jazz. 
När begreppet klassisk musik används i texten är det den västeuropeiska 
konstmusiken som avses. Valet av begreppet jazz grundas i namnet på den 
utbildning där enskilda instrumentallektioner observerats i denna undersök-
ning, Jazzinstitutionen.1 Inom denna jazzutbildning förekommer det fler 
musikgenrer än enbart jazz, detta innebär att begreppet har en bredare bety-
delse vad det gäller musikaliskt innehåll i utbildningen. På engelska be-
nämns genrer som jazz, pop, rock med ett samlingsbegrepp, ”contemporary 
music”. I det svenska språket har vi inte ett sådant samlingsbegrepp. Den 
musik som framförs av studenter som studerar vid jazzutbildningen i denna 
undersökning är till största delen jazz med bebopinriktning, fusioninspirerad 
jazz och country & western. 

Enskild instrumentalundervisning i högre musikutbildning är relativt lite 
beforskat jämfört med annan musikpedagogisk verksamhet. Därför är det 

                                 
1 Definitionerna kan vara olika beroende på vid vilken musikhögskola studierna genomförs. 
Jazzutbildningarna kan t.ex. även kallas för improvisation, jazz och rockmusik, studiomusi-
ker. 
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angeläget att få fördjupad kunskap om vad som kännetecknar musikalisk 
kunskapsutveckling i samband med enskild instrumentalundervisning. Detta 
inte minst då det gäller utbildning där deltagarna innehar musikaliskt kun-
nande på en hög nivå. Studiens fokus på studenters lärande är av särskilt 
intresse med tanke på att en mästar-lärling-tradition fortfarande präglar 
utbildningen.  

1.2. Syfte 
Möten mellan student och lärare i enskild instrumentalundervisning kan 
beskrivas som unika. Deras relationer och interaktion är betydelsefulla för de 
lärandeprocesser som förekommer och påverkar lärandet. Detta avhand-
lingsarbete önskar bidra med kunskap om hur studenter inom enskild in-
strumentalundervisning i högre musikutbildning utvecklar sina musikaliska 
kunskaper.  

 
Syftet med denna avhandling är att nå en fördjupad förståelse av hur musi-
kerstudenter förhåller sig till kunskap som distribueras vid enskild instru-
mentalundervisning inom högre musikutbildning.  
 
Som en konsekvens av syftet har följande forskningsfråga formulerats:  

 
• Hur förhåller sig studenter till kunskap som distribueras i den enskilda 

instrumentalundervisningen? 
 
Detta är en deskriptiv studie för att bidra till fördjupad kunskap om studen-
ters lärande och utveckling av musikaliskt kunnande i relation till instrumen-
talundervisning. Denna fokusering är vald med tanke på att resultaten skall 
ha implikationer för högre musikutbildning.  

1.3. Avhandlingens disposition  
Avhandlingen är strukturerad i sju kapitel. Efter denna inledning följer det 
andra kapitlet som inleds med en beskrivning den förändringsprocess som 
till följd av Bolognaprocessen ägt rum vid universitet och högskolor. Däref-
ter beskrivs olika utbildningstraditioner i relation till instrumentalundervis-
ning. Detta följs av en forskningsöversikt där tidigare forskning med rele-
vans för den här studien refereras. I det tredje kapitlet presenteras det kultur-
psykologiska perspektiv som utgör den teoretiska grund avhandlingen vilar 
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på. I det fjärde kapitlet följer en redovisning av undersökningens metod samt 
reflektioner över forskningsarbetet. I kapitel fem redovisas undersökningens 
resultat. Sedan följer i kapitel sex där undersökningens resultat diskuteras i 
förhållande till tidigare forskning, utvalda viktiga aspekter av högre musik-
utbildning och kulturpsykologisk teori. Avslutningsvis tar det sjunde kapitlet 
upp reflektioner över studiens metod och avslutas med förslag till möjliga 
vägar för fortsatt forskning. 
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2. Instrumentalisters musikaliska lärande – en 
forskningsöversikt 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av viktiga av förändringar i den 
högre utbildning som skett till följd av Bolognaprocessen. Därefter beskrivs 
olika undervisningstraditioner som har direkt anknytning till denna studie. 
Detta följs av en forskningsöversikt där studier om enskild instrumentalun-
dervisning och annan tidigare forskning med relevans för den egna under-
sökningen refereras. Kapitlet avrundas med en kort sammanfattning. 

2.1. Högskola i förändring 
Bolognadeklarationen (1999) har fått stor betydelse för universitet- och hög-
skoleutbildning i Sverige och Europa. Överenskommelsen har inneburit att 
högre utbildning i länder som anslutit sig nu förbinder sig att ta hänsyn till 
ett europeiskt gemensamt högskolesystem i en annan utsträckning än tidiga-
re. I kvalitetsutvärdering för lärande som genomfördes av Högskoleverket 
(HSV) 2009 beskrivs två perspektivförskjutningar i upplägg och planering 
av högre utbildning efter Bolognadeklarationens införande.  

Enligt HSV (2009:25) är den första förändringen aktörsmässig där fokus 
förskjuts från lärarens aktiviteter till fokus på vad studenterna skall göra, 
från ”teacher driven to student centred”. Den andra är tidsmässig och gäller 
kursers genomföranden. Först skall lärandemål definieras, sedan avgörs hur 
dessa examineras på ett relevant sätt och först därefter planeras hur under-
visningens uppläggning skall se ut. När detta är genomfört av dem som pla-
nerar kursen skall beslut om läromedel för kursen fattas. Detta skiljer sig 
från tidigare synsätt då kurser planerades från början till slut.  

Denna typ av undervisningsplanering brukar på engelska benämnas con-
structive alignment eller ibland bara aligned teaching, ett begrepp som har 
fått många svenska översättningar – studentcentrerad undervisningsplane-
ring, holistisk undervisningsplanering och lärcentrerad undervisningsplane-
ring är några exempel. Högskoleverket väljer att i fortsättningen använda det 
sistnämnda, det vill säga lärcentrerad undervisningsplanering (HSV 2009:25 
s. 11). 
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Det huvudsakliga syftet är alltså att planera undervisningen med fokus på 
studenternas förväntade uppnådda resultat, hur dessa examineras på ett rele-
vant och säkert sätt och hur man lägger upp undervisningen för att på bästa 
sätt främja ett förståelseinriktat lärande. Lärcentrerad undervisningsplanering 
får konsekvenser för utveckling av högre utbildning och ställer enligt Stig-
mar (2009) allt högre krav på högskolelärares pedagogiska kunnande.  

Förändringar som dessa får även konsekvenser för högre musikutbildning 
som i Europa bygger på en musikkonservatorietradition (Jørgensen, 2009; 
Smilde, 2009). I Sverige har vi haft en musikkonservatorietradition vid flera 
högre musikutbildningar, bland annat i Malmö, Göteborg och i Stockholm. 
Kungl. Musikaliska akademien i Stockholm är det äldsta musikkonservatori-
et i Sverige. Det grundades av Gustav III år 1771 och var ett självständigt 
musikkonservatorium från dess start. Det var år 1971 som musikhögskolor-
na2 i Sverige kom att anslutas till samma regelverk som gäller för annan 
högre utbildning då staten övertog huvudmannaskapet för den högre musik-
utbildningen (Kungl. Musikaliska Akademien, 2010). Högre musikutbild-
ning kom i och med denna förändring att påverkas i större grad av utveck-
lingen inom universitet och högskola då nu även musikhögskolorna var en 
del av denna. 

Jørgensen (2009) beskriver skillnaderna mellan musikutbildning i konser-
vatorietradition och musikutbildning i universitet och högskola ur ett interna-
tionellt perspektiv. I de delar av världen där högre musikutbildning ingår i 
musikkonservatorietraditionen är konstnärskapet det som värderas i utbild-
ningen, medan de musikutbildningar som förekommer inom universitet och 
högskola fokuserar intellektuella värderingar i större drag. Högre musikut-
bildning i Sverige inkluderar både konstnärliga utbildningar och lärarutbild-
ningar där konservatorietraditionen har varit dominerande. Bolognadeklara-
tionen (1999) innebär bland annat utmaningar för utbildningar med en lång 
konservatorietradition. Kunskapstraditionen har varit att främja konstnärliga 
värderingar som nu får en närmare relation till universitet och högskolors 
akademiskt vetenskapliga värderingar.           

Den utveckling som utifrån Bolognaprocessen startat i Sverige och i Eu-
ropa tar tid. Smilde (2009) beskriver skillnader i Europeiska länders utbild-
ningar som så pass olika att det till exempel ännu försvårar för studenters 
mobilitet mellan olika högre musikutbildningar. Hon drar slutsatsen att den 
närmaste framtidens utvecklingsarbete inom högre musikutbildning innebär 
omställningar som representanter från alla högre musikutbildningar i Europa 
måste engagera sig i. 

                                 
2 Musikkonservatorierna i Sverige ändrade beteckning år 1941 till Musikhögskola (Kungliga 
Musikaliska Akademien, 2010). 
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Den högre musikutbildningen som en plats för forskningsbaserad under-
visning är något som Graabræk Nielsen (2008) belyser. All undervisning bör 
kunna relateras till aktuell forskning. Detta kan beskrivas som något relativt 
nytt i ett längre historiskt perspektiv för högre musikutbildning, inte minst 
vad det gäller färdighetsämnen som till exempel enskild instrumentalunder-
visning (Dahlstedt, 2007). I högskolelagen ingår att all svensk högre utbild-
ning, inom såväl musik som andra ämnen, är att utbildningen vilar på veten-
skaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet. I Norge finns 
ett liknande perspektiv. Enligt Graabræk Nielsen (2008) ställer detta krav på 
både lärare och studenter då de är medansvariga för den undervisning som 
sker inom högre musikutbildning. Undervisning är inte tillfällen där studen-
ter enbart konsumerar på förhand given kunskap som mottagare. Studenter 
förväntas också vara aktiva i sina kunskapsutvecklingsprocesser. Kvaliteten 
på undervisningen är därför beroende av forsknings- och utbildningskulturen 
vid den utbildande institutionen och inte bara av lärarnas kompetenser inom 
området..3     

2.2. Undervisningstraditioner 
Bolognaprocessen får konsekvenser för synen på lärande och utveckling 
inom högre utbildning. Den högre musikutbildningen i Sverige har en 200-
årig tradition som en egen fristående institution. Det är först de senaste 40 
åren som högre musikutbildning har varit en del av universitet och högskola. 
Dahlstedt (2007) menar att Kungl. Musikhögskolan fram till 1950-talet inte 
anammade speciellt mycket av de bildningstankar och idéer som i Hum-
boldts anda utvecklats inom universitet och högskola. Det skedde förvisso 
förändringar och utveckling inom Kungl. Musikhögskolans arbete under 
mitten av 1950-talet med viss anknytning till Uppsala universitet, men detta 
kom inte att beröra färdighetsämnen där enskild instrumentalundervisning 
ingår i någon större utsträckning. 

Med detta som inledning vill jag nu visa på några undervisningstraditio-
ner som kan sättas i relation till undervisning som sker även idag. De kan 
dessutom sättas i relation till enskild instrumentalundervisning.    

                                 
3 ”Kvaliteten på undervisningen og studiet er således avhengig av forsknings- og undervis-
ningskulturen ved utdanningsinstitusjonen og ikke kun av lærernes kompetanse innen områ-
det” (Graabræk Nielsen, 2008, s. 36). 
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2.2.1. Mästarlära – en undervisningstradition 
Mästarlära som undervisningsform har en lång tradition inom olika yrken, 
däribland musikeryrket. Mästarlära fanns långt före skråordningen som in-
fördes i Sverige år 1356 och där skräddaryrket var det första formella skrået i 
Sverige (Ödman, 2006). 

Genom århundraden har unga musiker och andra yrkesmän sökt sig till en 
läromästare för att gå i lära. Som exempel beskriver Geiringer (1969) hur 
Johan Sebastian Bach vandrade 30 mil för att få ta del av undervisning i 
musik för Elias Herda som var en mycket väl ansedd lärare vid den tiden. 
Detta kan jämföras med idag då många musikerstudenter söker sig till vissa 
lärare som de anser är skickliga och respekterade musiker (Mills, 2004).  

I högre musikutbildning kan enskild instrumentalundervisning beskrivas 
som en mästare – lärling-/gesällrelation. Ödman (2006) beskriver 
skråtraditionen historiskt som en utbildning i två steg. Första steget var från 
lärling till gesäll, andra steget var sedan från gesäll till mästare. Efter några 
års tjänstgöring som gesäll kunde denne ansöka om att bli upptagen i skrået 
som mästare. Här var det flera utsorteringsmekanismer som var utmanande 
för gesällen. Den första var att visa prov på sin skicklighet genom att 
redovisa ett mästarprov. Kravet var knutet till hantverksskicklighet och till 
kvalitetskontroll av mästare inom skrået. Det var ytterligare två krav som 
båda hade med ekonomi att göra. Dessa krav var hårda och innebar många 
gånger att en gesäll inte klarade att få mästarstatus. Även om en gesäll inte 
klarade av mästarprovet ur ett ekonomiskt perspektiv var de skickliga hant-
verkare. Det fanns gesäller som försökte sig på det våghalsiga konststycket 
att söka sin lycka utanför skråets råmärken som bönhas, vilket innebar en 
form av eget företagande utan legitimation. Detta innebar ekonomisk osä-
kerhet, oro och kringflyttande. 

Ur ett historiskt perspektiv kan de studenter som blir antagna vid högre 
musikutbildning ses som skickliga hantverkare som också kan liknas vid 
gesäller. Studenterna har i hård konkurrens blivit godkända av mästare. De 
har även i denna konkurrens placerat sig högt bland andra sökande. Genom 
att bli antagna till utbildning blir studenterna också upptagna i mästarnas 
praxisgemenskaper. De antagna studenterna kan med Lave & Wengers 
(1991) definition beskrivas som perifera legitima deltagare som nu ges möj-
lighet att successivt bli en del av en praxis genom att bli mer och mer för-
trogna med den och dess företrädare. 

Mästarlära inom musikutbildning har inte bara sin betydelse i kraft av sin 
långa tradition. Det visar sig även att studenter värderar denna undervis-
ningsform. Olsson (1993) exemplifierar detta när han beskriver Sämus-
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utbildningen4 under 1970-talet. Utbildaren valde att införa gruppundervis-
ning som undervisningsform för studenterna på deras huvudinstrument. Efter 
några år av gruppundervisning begärde studenterna att enskild instrumental-
undervisning skulle återinföras då de ansåg att den undervisningsformen 
innebar att de lärde sig mer. Studenterna fick sin önskan uppfylld och en-
skild instrumentalundervisning återinfördes på tvåämnesmusiklärarpro-
grammet. 

Nerland (2004) och Åberg (2008) påpekar att vi vet relativt lite om en-
skild instrumentalundervisning som oftast inrymmer två individer och för-
siggår dold bakom stängda dörrar. De som befinner sig på fältet har känne-
dom om vad mästarlära innebär men mängden forskning på detta område är 
begränsad och ger inga enkla beskrivningar av vad som sker vid dessa tillfäl-
len. Begreppet mästarlära är komplext. Nielsen & Kvale (2000) framhåller 
att forskning som belyser mästarlära kan bidra med kunskap både om dess 
fördelar och nackdelar.  

Mästarlära är komplex och Smilde (2009) synliggör en del av detta sina 
forskningsresultat som gäller högre musikutbildning. De berättelser som en 
del av hennes deltagare delar med sig av om enskild instrumentalundervis-
ning visar att miljön kan vara destruktiv för den enskilde individen om inte 
relationen mellan student och lärare fungerar. Deltagarna berättar om hur 
detta begränsat dem som musiker. Även om jag tidigare beskrivit studenter-
nas vilja att ha enskild instrumentalundervisning är det inte alltid utfallet blir 
positivt för studenten. Rostvall & West (2008) förhåller sig kritiska till den 
mästarläraundervisning de observerar i sin studie. De studerar enskild in-
strumentalundervisning som genomförs med gymnasieelever och studenter 
som studerar till instrumentallärare i högre musikutbildning. De beskriver 
mästarlärarna som ”ett levande facit” (s. 89) i sitt sätt att undervisa. Denna 
beskrivning kan liknas vid (Nielsen & Kvale, 2000) beskrivning av en kriti-
serande syn på mästarlära som ”ett medeltida auktoritärt system som endast 
kunde alstra ett imitativt och reproducerande lärande” (s. 36).  

Mästarlära bygger på en relation mellan en mästare och dennes lär-
ling/gesäll. Implicit i begreppet finns en inneboende hierarki. De hierarkiska 
relationer som finns i enskild instrumentalundervisning kan vara svåra att 
synliggöra. Hanken (2008) tar upp denna problematik när hon analyserar hur 
studenter utvärderar undervisning i högre musikutbildning. Både Nerland 
(2004) och Hanken (2008) lyfter fram problematiken med att studenter kan 

                                 
4 Särskild Ämnesutbildning i Musik – Sämus. Sämus var en experimentell 
tvåämneslärarutbildning under åren 1971-1978. Detta utbildningsförsök pågick i Göteborg, 
Malmö och Piteå (Olsson, 1993). 
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komma i beroendeställning till sina lärare, inte minst för att det många gång-
er uppstår starka band mellan dem. 

Begreppet mästarlära problematiseras av Nielsen (2006) som även belyser 
att begreppet används på olika sätt i de nordiska och de anglosaxiska länder-
na. Apprenticeship (mästarlära) i de anglosaxiska länderna fokuserar hur 
lärlingarnas lärande sker i kulturella kontexter medan det i Norden huvud-
sakligen rör hur lärlingarna lär av sina mästare. I synen på mästarlära är det 
inte bara mästaren som bidrar med råd utan även omgivningen utanför lär-
ling- mästarrelationerna. Det finns nyansskillnader i hur begreppet uppfattas 
mellan den anglosaxiska- och nordiska  traditionen, något som är värt att 
beakta. 

Det kan som Liedman skriver (2001) vara en fara att överdriva skillnaden 
mellan praktiska och teoretiska verksamheter när det gäller begreppet mäs-
tarlära på en mer generell nivå. Praktik och teori är dialektiskt förbundna 
med varandra oavsett om det är en hantverkstradition eller en vetenskaplig 
tradition. Inom båda dessa områden finns det mästare som på olika sätt dis-
tribuerar kunskap och lärlingar som erbjuds att ta den till sig. 

2.2.2. Instrumentalundervisningstraditioner 
Inom musikutbildning har det över tid utvecklats två större övergripande 
undervisningstraditioner inom västeuropeisk konstmusik. Gellrich (1992) 
myntar begreppet den praktisk-empiriska metoden som dominerade instru-
mentalundervisningen fram till mitten av 1800-talet. Med denna metod un-
dervisades nybörjare i gehör där de fick imitera passager och motiviska 
mönster som deras lärare spelade för dem. På detta sätt blev eleverna succes-
sivt förtrogna med grundläggande uttryckskonventioner och lärde sig samti-
digt grunderna på sitt instrument. När passager och motiv så småningom 
utökades introducerades notation i undervisningen.  

Den praktisk-empiriska metoden var gehörsbaserad samtidig som elever-
na fick lära sig att analysera musiken utifrån skriven notation. De blev på 
detta sätt förtrogna med konventioner och utmanades i att reflektera över sin 
egen interpretation i förhållande till skrivna noter. Undan för undan lämnade 
lärarna större utrymme åt elevernas egna tolkningsidéer för att stödja deras 
utveckling till självständiga musiker.  

Musiker som Liszt kunde ofta sätta sig ned och studera en notbild. Efter 
en noggrann analys och genomgång av melodi, stämföring och rytmik prö-
vade han olika uttryck i den komponerade musiken för att sedan ta sig frihe-
ter i att göra smärre melodiska, harmoniska och uttrycksmässiga ändringar. I 
kraft av sin förtrogenhet med uttryckskonventioner och formspråk tolkade 
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Liszt alltså inte endast den noterade musiken, utan han ”läste” samtidigt 
musiktraditionen (Hultberg, 2006).  

Den andra undervisningstraditionen kallar Gellrich (1992) för den instru-
mental-tekniska metoden. Under 1830-talet utvecklades ny tryckteknik, detta 
innebar att priset på tryckta noter sjönk. Olika utgåvor av framstående musi-
kers interpretationer av repertoarverk publicerades, liksom notläsningsöv-
ningar och speltekniska etyder. Förutom de framstående musikernas inter-
pretationsförslag var även redaktörer vid olika förlag med och påverkade 
notationsförslag i de publicerade utgåvorna. Färdigtryckta noter ersatte nu 
ofta gehörsövningar med passager och motiviska mönster. Det innebar att 
individuella tolkningsutrymmen försvann för eleverna och att undervisning-
ens fokus flyttades från musikaliska till instrumentaltekniska aspekter. För-
ändringen innebar många gånger att eleverna förväntades spela på en högre 
nivå än de bemästrade vilket innebar att deras egen tolkning blev mindre 
framträdande. Eleverna blev beroende av lärarens instruktioner för att lösa 
både tekniska och musikaliska problem. Först när elever hade en hög spel-
teknisk nivå kunde de koncentrera sig på sin musikaliska utveckling. Hult-
berg (2006) beskriver hur pedagogerna Emilé Jacques-Dalcroze, Karl Orff 
och Shinichi Suzuki kom att utveckla metoder som kan uppfattas som reak-
tioner mot ett alltför starkt fokus på det instrumental-tekniska kunnandet i 
musikundervisning. Dessa två större undervisningstraditioner, den praktisk-
empiriska och instrumental-tekniska metoden, kan ses som historiska spår 
som även idag kombineras på olika sätt inom högre musikutbildning .  

2.2.3. Från reproduktion till produktion 
Eriksson (2002) beskriver hur den syriske retorikläraren Aphthonios 300 e. 
Kr. arbetade med progymnasmataövningar, något som han i sin tur utvecklat 
ur den antika grekiska retoriken. Dessa övningar skulle utifrån ett didaktiskt 
hänsynstagande vara så dekontextualiserade som möjligt, för att i möjligaste 
mån vara ett reellt språkval i en faktisk kommunikationssituation enligt Si-
grell (2006). Genom att bli förtrogna med konventioner skulle eleverna för-
hålla sig till dessa samtidigt som de utvecklade sina egna förmågor att ut-
trycka sig i ord och text på ett personligt och övertygande sätt. 

Dessa progymnasmataövningar bestod av sju steg där eleverna skulle öva 
sig i att efterbilda, detta kallades för imitatio. Eriksson (2002) redogör inne-
hållet i dessa sju steg. Det första steget bestod av högläsning och av att lyss-
na. Texterna som framfördes var redan befintliga texter. I det andra steget 
fick eleverna analysera texterna. Här såg de på författarens val av språk både 
med avseende på vad som var lyckat och mindre lyckat. Det tredje steget för 
eleverna var att memorera texter. Genom denna process fick de en repertoar-
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kännedom som de skulle kunna använda sig av. Det fjärde steget bestod av 
att kunna göra omskrivningar av texter med egna ord. I det femte steget fick 
eleverna göra omskrivningar till andra språk och genreförändringar. Det 
kunde vara att skriva om en text från prosa till vers. Det sjätte steget bestod 
av att eleverna läste upp sina texter för varandra i klassen. Det sjunde och 
sista steget bestod av att läraren gav respons till eleverna, både kritik och 
beröm så att alla elever skulle ges möjlighet i att lära av varandra.  

Det sjätte och sjunde steget i processen uppfattar jag som seminarielikt 
och ”peer to peer” baserat. Progymnasmata som övning består i att eleverna 
lär sig grunderna för att sedan successivt bli mer självständiga för att kunna 
föra en dialog med sina lärare och kolleger. Dessa övningar har likheter med 
instrumentalundervisning som undervisningsform. 

2.2.4. Seminarium som undervisningsform 
Bland humanvetenskaperna började en ny undervisningsform att växa fram i 
början av 1800-talet: seminarierna. Liedman (1998) beskriver att deltagarna 
vid ett seminarium skulle lära sig söka kunskap enligt de regler som stod till 
buds, under lärarens ledning. ”Man skulle alltså lära sig att läsa och bearbeta 
dokument som kunde användas som källor (dvs. säkra grundvalar för kun-
skapen), göra tillförlitliga anteckningar om dem och till sist också skriva 
goda vetenskapliga texter där man redovisade sina resultat” (Liedman, 1998, 
s. 24).  

Vid universitet och högskolor är seminariet idag en etablerad undervis-
ningsform (NE, 2010). Seminarieformen kan förstås som att den stärker 
demokratin genom att seminariedeltagarna förväntas delta aktivt och 
dela med sig av sina kunskaper. En sådan samtalsform beskriver Englund 
(2000) som deliberativ. Det deliberativa samtalet sker med ömsesidig 
respekt mellan deltagarna vad det gäller deras olika argument. I ett sådant 
samtal finns det respekt mellan deltagarna även när det råder oenighet. 
Deltagare blir eniga om att de är oeniga. 

Seminarieformen finns representerad inom högre utbildning och det 
deliberativa samtalet förespråkas av Skolverket som värdegrund (Englund, 
2000) vilket är värt att beakta i arbetet med denna studie.  

2.3. Aktuell forskning 
I detta avsnitt beskrivs forskning och litteratur som har betydelse för förelig-
gande studie. Den första delen tar upp aspekter på lärande ur studentperspek-
tiv inom högskoleundervisning i allmänhet. Efter denna genomgång presen-
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teras forskningsresultat som har fokus på lärares strategier i framförallt en-
skild instrumentalundervisning men även i något mer allmänna drag för hög-
re utbildning. Den tredje delen tar upp forskningsresultat som fokuserar tek-
nik och interpretation i högre musikutbildning och i professionella musikmil-
jöer.  

2.3.1. Förutsättningar för lärande i högre utbildning – 
studentperspektiv 
Kvalitetsaspekter på lärande och undervisning inom högskola är ett ämne 
som Biggs (2003) diskuterar. Han exemplifierar detta bland annat med två 
olika studenttyper och hur de kan beskrivas i sina lärandeprocesser relaterat 
till undervisning. Den första studenttypen som han kallar Susan beskrivs som 
en individ som kommer förberedd till sina föreläsningar med frågor. Hon är 
nyfiken och hängiven det som studeras. När hon inte får svar på sina frågor 
kan hon även problematisera detta. Biggs skriver: ”Vid varje tillfälle gör hon 
personliga reflektioner över sitt eget lärande. Studenter som Susan kan be-
skrivas som en student som undervisar sig själv med lite hjälp från oss” 
(Biggs, 2003, s. 3).5 

Den andra studenttypen som han kallar Robert studerar mer i form av ett 
"måste” för att få ett anständigt jobb. Robert är inte passionerad över att 
studera och kommer till föreläsningar utan att förbereda sig med så många 
frågor. Han satsar mest på att läsa och lära sig utantill. Konsekvenser av 
detta blir att han förstår styckevis och låter dessa stycken bilda en grund för 
sitt lärande. Dessa stycken hänger dock inte alltid så väl samman något som 
kan innebära problem för Robert i hans kunskapsprocess. När det är svårt att 
hitta samband försöker han notera det som han uppfattar som viktigt för att 
klara examen.  

Metoder för undervisning måste vara olika för dessa två studenttyper en-
ligt Biggs. Han framhåller dessutom att det finns fler studenter idag än för 
tio år sedan som representerar Robert som studenttyp inom högre utbildning. 
Lärare måste utveckla sina undervisningsmetoder så att båda studenttyperna 
ges möjlighet till att utveckla kunskap. Problembaserat lärande kan vara ett 
sätt att aktivera studenter då det kräver att studenterna frågar mer och att de 
är mer lösningsorienterade. På detta sätt kan studenter som Robert utveckla 
högre kognitiva resurser, något som studenter som Susan använder sig av 

                                 
5 Min översättning från Biggs: In either event, she reflects on the personal significance of 
what she is learning. Students like Susan virtually teach themselves, with little help from us” 
(pp. 3). 
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spontant. Biggs beskriver hur studenttypernas olika vägar i kunskapsutveck-
lingsprocesser kan te sig. I inledningen av en kurs kan diskrepansen vara 
ganska stor mellan dessa studenttyper beroende på deras olika förutsättning-
ar men vid slutet av en kurs kan detta avstånd ha minskat. Studenters kun-
skapsutvecklingsprocesser har olika vägar som inbegriper att studenterna 
använder olika metoder för att de skall nå de gemensamma målen för en kurs 
enligt Biggs. 

Detta resonemang kring olika studenttyper följer Pettersen (2008) upp 
men lägger till en tredje studenttyp, Johnny. I likhet med Susan är Johnny en 
student som vet varför han har valt sin utbildning. Han har ganska klara idé-
er om varför han har valt en utbildning som också får funktionen som ett 
medel för att nå ett mål. Han är mer strategisk än Robert och klarar att om-
orientera sig om så behövs. Han är beredd att göra det som krävs av honom 
men med minst möjliga insats i relation till de krav utbildningen ställer. Me-
dan Susan beskrivs som en individ med hög kognitiv förmåga att förstå hög-
skolan och de akademiska krav som finns i utbildningen kallar Pettersen 
Robert för en utpräglad minimalist och menar att det är stor skillnad på Ro-
berts och Susans lärandeengagemang. Johnny befinner sig mellan dessa två 
och kallas för en strategisk minimalist. Detta kan kort beskrivas som att stu-
denten är en rationell aktör i spelteoretisk mening. ”En student som ändrar 
studieinriktning och studieinsats i en rationell anpassning till lärmiljöns krav 
och incitament” (Pettersen, 2008, s. 43) 

Dessa studenttyper kan växla i en och samma individ enligt Pettersen 
(2008). Det innebär att en student inte bara är en Susan utan kan även vara 
en Robert eller Johnny. Denna växling kan bero på många olika faktorer så 
som ämne, kurser och olika typer av föreläsningar. Pettersen menar att det 
som gör skillnad för en students kunskapsutveckling och resultat handlar om 
olika sätt att organisera det egna lärandet.  

I projektet LearnAble som genomfördes med förstaårsstudenter vid fakul-
teten för hälsa och vetenskap vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska Aka-
demin visar Hultberg et al (2008) på liknade resultat. Forskargruppen be-
skriver det första året av högre studier som det mest kritiska året för en stu-
dent vad det gäller att förstå de nya former för studiesituationer som högre 
utbildning innebär. Detta antagande baserar de på tidigare forskning. Studen-
ter och lärare i forskningsprojektet fick tillsammans reflektera över processer 
som försiggick i undervisning. Studenternas reflektioner tog sin utgångs-
punkt i en introduktionskurs för högre utbildning. Lärarnas reflektioner ut-
gick från en fortbildningskurs med temat pedagogik och didaktik. Hultberg 
och hans forskargrupp kom precis som Biggs (2003) och Pettersen (2008) 
fram till att studenternas olika kulturella bakgrund spelar en viktig roll för 
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deras kunskapsutveckling, de använder sig av olika metoder för att nå fram 
till de mål som finns för kursen. Ett huvudresultat i studien av studenternas 
kunskapsutvecklingsprocesser är att erbjuda dem en god grund för att ut-
veckla en reflekterande attityd till sitt eget lärande. Denna reflektionsprocess 
är viktig inte bara för det första året utan gäller hela studietiden enligt forsk-
ningsrapporten.  

Ovanstående resonemang om kunskapsutveckling inom högre utbildning 
kan jämföras med Schyberg (2009) som tar upp temat studentcentrering för 
diskussion. Hon menar att undervisning skall utgå från den studerandes ak-
tuella tänkande, och ”förhoppningsvis” omvandla detta tänkande till något 
nytt. Begreppet studentcentrering är mångfacetterat och innehållsrikt något 
som teoretiska såväl som empiriska sammanställningar visar enligt Schy-
berg. Dessa sammanställningar pekar på olika kompetenser som bör beaktas 
i ett studentcentrerat arbetssätt. Schyberg sammanfattar dessa kompetenser 
genom att betona att lärarens uppgift är att skapa en miljö som ger goda för-
utsättningar för studenternas meningsfulla lärande. En sådan miljö skapas 
bland annat genom att studenterna är aktiva och delaktiga i att välja lärome-
del. Det är också viktigt att studenterna är aktiva och delaktiga i utformandet 
av examinationsmoment som är avpassat till kursens lärandemål och inne-
håll. Det gäller också att skapa en miljö för lärande som är anpassad till stu-
denternas förkunskaper, intressen, motivation och attityder till kunskap: ”Lä-
rarens roll blir inte lika mycket föreläsarens utan mer en förebildens, entusi-
asmerarens, lyssnarens, handledarens och mentorns. Lärarens roll är att 
främja eller underlätta studentens lärande på olika sätt” (Schyberg, 2009, s. 
47). 

Forskningsprojektet Att nå målet (Hultberg, 2010a) visar att studenter 
som studerar till musiklärare är verksamhetsorienterade i sitt lärande som 
omfattar både ämnesspecifika och allmänpedagogiska aspekter. Deras mål 
att bli musiklärare är viktigare än att få examensbevis. Undersökningen visar 
hur studenter inser möjligheter för det egna lärandet. I utvecklingen av kom-
petenser lyfter studenter fram eget spel, ”peer teaching” tillsammans med 
studentgruppen, metodiska exempel i ensemblespel och handledarens lång-
siktiga strategier under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Dess-
utom framkommer det att en flera av studenterna aktivt tar del av kursplaner 
för kurser inom den utbildning de studerar, detta visar att kursplaners roll 
som högskolepedagogiska verktyg är viktiga för studenterna. Under samma 
tid som detta projekt pågick genomförde HSV en kvalitetsgranskning av 
Kungl. Musikhögskolan. I rapporten från HSV (2010:16 R) kritiseras KMH 
för sina kursplaner och ombeds att se över dessa med anledning av vad som 
framkommit vid granskningen.   
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I projektet Vem äger lärandet? (Hultberg, 2010b) som är knutet till ett eu-
ropeiskt forskningssamarbete mellan välrenommerade musikhögskolor är 
målet att bidra med forskningsbaserade insikter om förutsättningar för musi-
kalisk kunskapsutveckling. Forskningen fokuserar musikerstudenter och 
lärare med syftet att främja professionalisering av instrumentalundervisning 
på hög nivå, där den traditionellt har genomförts av professionella musiker 
som har hög expertis som artister men som ofta saknar motsvarande expertis 
på undervisningsområdet. Arbetsklimatet mellan studenter och lärare be-
skrivs som gott och inkluderar ett respektfullt bemötande av studenterna från 
lärarnas sida. Undersökningen visar att studenter och lärare har olika före-
ställningar om vad som är av väsentligt innehåll i samband med lektioner 
och hur det är lämpligt att förhålla sig till detta.  

Liknande resultat presenterar Gaunt (2010) i sin studie av 20 musikerstu-
denter i enskild instrumentalundervisning inom högre musikutbildning. När 
studenter och lärare har olika föreställningar och förväntningar på innehåll i 
lektioner som också kan förstås som hierarkiska till sin karaktär, kan denna 
diskrepans enligt Gaunt leda till hämningar för studenternas musikaliska 
kunskapsutveckling. Det framkommer även att studenter kan vara rädda för 
att kritisera sina lärare då de står i beroendeförhållanden vad det gäller 
kommande arbetssituationer. Detta gäller de studenter som beskriver relatio-
nen med sina lärare som mindre bra. Studenterna uttrycker generellt att en-
skild instrumentalundervisning är viktigt för deras musikaliska utveckling. 
Gaunt skriver även att studenter som studerar för mer än en lärare på sitt 
huvudinstrument tar ett större ansvar för sitt eget lärande.  

Det framkommer även i denna rapport att studenternas planering många 
gånger är kortsiktig. De planerar framföranden av musik vid olika konserter 
men de planerar mindre av sådan karaktär som har med deras framtid och 
yrkesval att göra. Gaunt belyser även att studenterna reflekterar lite över sin 
egen lärandeprocess.  

I resultatbeskrivningen särskiljs studenters sätt att reflektera och att vara 
självkritiska. Studenternas egen självkritik innebär att de kan ha motivation-
tionsproblem även om lärare är uppmuntrande i undervisningssituationer. 
Problematiken vad det gäller studenters planering, personligt såväl som för 
det kommande yrkeslivet samt deras reflekterande förhållningssätt är ämnen 
för vidare forskning, enligt Gaunt.   

Det finns övergripande likheter i hur aspekter på lärande kan problemati-
seras inom högre utbildning. En stor skillnad mellan undervisning i högre 
utbildning i allmänhet och enskild instrumentalundervisning i högre musik-
utbildning är själva undervisningssituationerna. Något som är värt att beakta 
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angående detta avhandlingsarbete som är avgränsat till enskild instrumental-
undervisning. 

2.3.2. Förutsättningar för lärande i högre utbildning – ett 
lärarperspektiv 
Enskild instrumentalundervisning inbegriper oftast två individer: en student 
och en lärare. Det finns förhållandevis lite forskning som tar upp lärande ur 
studentperspektiv i enskild instrumentalundervisning. Däremot finns det mer 
av forskning som tar upp lärares undervisningsstrategier.  

Lärare inom högre musikutbildning får oftast sin anställning i kraft av sin 
profession som respekterade musiker (Gaunt, 2008; Hultberg, 2010b). Detta 
innebär att de är väl förtrogna med sin roll som musiker. Samtidigt ställs nu 
krav på att de precis som alla andra lärare inom högskola måste förhålla sig 
till Bolognaprocessen och en lärcentrerad undervisningsplanering (se 2.1.). 

I en diskursorienterad studie av enskild instrumentalundervisning inom 
högre musikutbildning diskuterar Nerland (2004) olika möjligheter att förstå 
instrumentallärares sätt att undervisa. Beskrivningarna hon diskuterar kan 
ses som teoretiskt generella på det sättet att de synliggör variationer av sätt 
att tänka och agera inom området som studeras. Nerland framhåller att hen-
nes resultat synliggör några variationer inom ett komplext område. 

Hennes forskningsresultat baseras på deltagande observationer som vi-
deodokumenterats med sex musikerstudenter inom klassisk musik och deras 
lärare. Studenterna spelar instrumenten viola, flöjt och trombon. Hon inter-
vjuar också alla deltagare vilket innebär att hon har tillgång till både verbala 
och klingande data. De tre lärarna i studien undervisar vardera två studenter. 
Nerland observerar deltagarna med upp till fem lektioner per student under 
en termin. Utifrån analyserar av insamlad data kommer hon fram till tre be-
grepp för att beskriva de medverkande lärarna: Personcentrerad mästarlärare, 
decentrerad mästarlärare och vägledande med en scaffolding master.6  

Den personcentrerade mästarläraren beskrivs som en individ som uppfat-
tar sig själv som en självständig musiker och konstnär. Denne ger också 
uttryck för att musik som framförs skall förmedlas med djupa insikter utan 
att instrumentet är en begränsning för utövaren. En personcentrerad mästar-
lärare ser dessutom inlevelse, vilja och hängivenhet som viktiga musikerkva-
liteter. Den personcentrerade mästarläraren ser på undervisningstillfällen 
som en konsertsituation med uppföljning av det som framförts. Dessutom ser 

                                 
6 Beskrivningen av de tre mästarlärarnas förhållningssätt är en sammanfattning av Nerlands 
tabell. Hennes begrepp på norska är Personsentrert mesterlære, desentrert mesterlære och 
veiledning med en ”Scaffolding” master (s. 262). 
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den personcentrerade mästarläraren på undervisning som tillfällen att inspi-
rera, väcka nyfikenhet och sätta igång processer. 

 En decentrerad mästarlärare beskrivs som en individ som uppfattar sig 
själv som en instrumentaltekniskt skicklig musiker. Denna lärare har stora 
kunskaper inom utförandepraxis i de traditioner han verkar inom och ser på 
sig själv som en förvaltare av dessa traditioner. I undervisningssammanhang 
är kunskap och erfarenhet av traditioner och uppförandepraxis viktiga. En 
decentrerad mästarlärare ser på undervisningssituationer som möjligheter att 
bekräfta och stötta sina studenter samt att ge dem utrymme för frihet.  

Vägledande med en scaffolding master är beskrivningen på den tredje in-
dividen. Denne uppfattar sig själv som musiker och orkestermusiker. En 
vägledande med en scaffolding master menar att det är viktigt att kunna han-
tera situationer och finna lösningar på de utmaningar denne ställs inför. I 
undervisningssituationer uppfattar en vägledande med en scaffolding mas-
ter flexibilitet och lösningsorientering som viktiga musikerkvaliteter. Att 
en student erbjuds möjlighet att lära sig hitta lösningar på problem.   

Det finns en gemensam ansats hos alla de tre ovan beskrivna mästarlärar-
na, att uppmuntra sina studenter att vara explorativa på olika sätt. De skiljer 
sig också något från varandra något som bland annat beror på instrumentens 
olika traditioner, olika musikaliska kontexter och deras egen roll som musi-
ker. Läraren i viola är aktiv solist och representerar den personcentrerade 
mästarläraren. Han förhåller sig till studenten som en blivande solist som 
behöver behärska det konstnärliga nuet vid framförande av musik. Läraren i 
flöjt är orkestermusiker och representerar en decentrerad mästarlärare. Han 
framhåller orkesterspelet och vikten av att vara väl förtrogen med tradition, 
uppförandepraxis och kunskap om historik i ämnet. Trombonläraren repre-
senterar vägledande med en scaffolding master. Han är orkestermusiker och 
arbetar även som frilansande musiker. Han kan beskrivas som en entreprenör 
som menar att studenten måste utveckla flexibilitet för att kunna hantera 
arbetsmarknaden. 

Resultat Nerland presenterar kan beskrivas som att beroende på hur ett 
kursmoment ramas in och bearbetas i undervisningen, riktas studenternas 
uppmärksamhet mot skilda aspekter av det de erbjuds att lära sig. Detta in-
nebär att lärarna konstruerar olika undervisningsobjekt som rymmer olika 
kunskapskvaliteter. Enligt Jedemark (2007) har detta stor betydelse för vilket 
professionskunnande som fokuseras. Lärares och studenters uppfattningar av 
utbildningen har alltså stor betydelse för deras agerande. 

Annan forskning som presenteras av Hultberg (2000) utgår från hur mu-
siker, både studenter och professionella, interpreterar given notation. I sin 
diskussion beskriver hon hur två förhållningssätt, reproduktion och utfors-
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kande,7 bland annat kan diskuteras vad det gäller relationer mellan lärare och 
student. Hultberg diskuterar dessa två olika typer av förhållningssätt och vad 
de kan ha för betydelse för en musikers sätt att interpretera musik från en 
given notbild. 

Den första relationen benämns med begreppet, A student oriented view 
som innebär att studentens egna erfarenheter och kreativitet utforskas till-
sammans med läraren. Läraren är mer en guide i de processer av musikaliskt 
lärande som föregår. Den andra relationen benämner Hultberg med begrep-
pet, A teacher oriented view som innebär att läraren förmedlar kunskap till 
sin student. Läraren representerar kunskap som denne överför till studenten. 

Analysen Hultberg gör tar sin utgångspunkt ur ett sociokulturellt och kul-
turhistoriskt perspektiv. Med hjälp av detta perspektiv diskuteras lärares och 
studenters relationer och vad de kan ha för betydelse för musikers musikalis-
ka kunskapsutveckling. Med den först beskrivna relationen intar läraren ett 
dialogorienterat förhållningssätt till sin student, där de tillsammans utforskar 
musiken. Läraren tar hänsyn till studentens erfarenheter och kreativitet och 
utifrån dessa distribueras råd i hur musiken kan förstås och framföras. Med 
den andra beskrivna relationen talar läraren om för studenten hur denne skall 
förhålla sig till den musik de arbetar med. Läraren har kunskap som förmed-
las till studenten. Konsekvenser av dessa olika relationer kan leda fram till 
att musiker utvecklar mer explorativa respektive reproducerande förhåll-
ningssätt i relation till sitt eget musicerande. De olika förhållningssätten skall 
inte uppfattas som fixerade utan individer växlar mellan dem i varierande 
grad. 

Genom att observera och intervjua musiker i deras interpretationsarbete 
utifrån en given notation, kan Hultberg diskutera undervisningsrelationer 
som är viktiga att beakta, inte minst på grund av att dessa relationer kan få 
konsekvenser för musikers sätt att interpretera musik. Det gäller musik i 
lärandesituationer men även efter avslutade musikstudier när individen arbe-
tar som professionell musiker.   

Det finns forskningsresultat som visar att det förekommer en mer dialog-
centrerad undervisning där student och lärare öppet reflekterar tillsammans 
över idéer som studenter presenterar (Murphy 1995).  Wirtanen och Littleton 
(2004) talar om att studenterna är på en hög kunskapsnivå, något som inne-
bär att lektionerna innehåller sessioner av ömsesidig musikalisk kunskapsut-
veckling. En lärares undervisningsstrategi kan som i Auredens (2006) av-
handling i huvudsak beskrivas som ”pedagogy of awareness”, där lärande-
processen består av samarbete mellan lärare och student och där ett medvetet 

                                 
7 Hultberg (2000) använder sig av begreppen; Reproductive approach och Explorative appro-
ach. 
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reflekterande föregår. Auredens forskningsresultat bygger på att hon följer 
tre cellostudenter som studerar för en välrenommerad cellist. Hon intervjuar 
alla deltagarna, videodokumenterar lektioner samt låter alla deltagare kom-
mentera vissa inspelade lektioner. Resultaten visar att studenterna hela tiden 
förhandlar med sin lärare om teknik, interpretation och artistiska framföran-
den av musik. Celloläraren arbetar kontinuerligt med att vara ett stöd för 
studenternas reflektioner och medvetenhet om den musik de arbetar med. 
Utgångspunkten för läraren kan beskrivas som studentorienterad eftersom 
han tillsammans med studenterna reflekterar över helheten i deras framfö-
randen. Alla deltagarna beskriver relationerna mellan studenter och lärare 
som goda och inspirerande. 

I den forskning som hittills beskrivits har flera datainsamlingsmetoder 
använts, och observationer har varit en av dessa. Det finns även forskning 
inom enskild instrumentalundervisning som bygger på intervjuer och enkä-
ter. Gaunt (2008) intervjuar 20 lärare inom högre musikutbildning i England. 
Hennes forskningsämne är enskild instrumentalundervisning och hon kom-
mer fram till att det finns olikheter mellan lärarna som har med instrument-
grupp att göra. Lärarna som intervjuas i undersökningen talar om sina rela-
tioner med studenterna som Gaunt kategoriserar i fyra olika grupper; Paren-
tal, Friendly, Collaboratively curious, Doctor/Patient. Hon beskriver lärarnas 
olika undervisningsstrategier med hjälp av kvantitativa mätresultat där hon 
kartlägger hur många lärare som representerar de olika kategorier hon fått 
fram i sina resultat. 

Av de lärare som ingår i Gaunts intervjustudie är det ingen som har for-
mell lärarutbildning utan de har fått sina anställningar på grund av sin re-
spekterade position som artist och musiker. Hennes intervjustudie visar 
dessutom på makthierarkier. Lärarna säger att de arbetar för att deras studen-
ter skall utveckla sin självkänsla och sitt eget ansvarstagande för lärande, 
men paradoxalt nog ges dessa processer lite rum. Att lärare kan ha en domi-
nant position vid lektionstillfällen och inte vara medvetna om studenternas 
perspektiv är något som även Persson (1994) och Rostwall & West (2008) 
belyser. Gaunt bygger sin studie enbart på intervjuer med de deltagande lä-
rarna. När hon analyserar kvalitet och beskriver vad olika situationer kan 
visa på i enskild instrumentalundervisning finns det inga observationer som 
kan bekräfta dessa påståenden mer än de utsagor där lärarna själva berättar 
om sin undervisning. 

Till stor del avser forskning om enskild instrumentalundervisning inom 
högre musikutbildning mestadels inom västeuropeisk konstmusik. Genrer 
som jazz, folkmusik, pop och rock är mindre representerat. Gullberg (2002) 
visar emellertid på skillnader mellan informellt och formellt lärande i en 
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jämförelsestudie mellan musikhögskolestudenter som spelar i band tillsam-
mans inom utbildningen och ett fungerande band utanför högskolans miljö. 
Hon tar inte upp enskild instrumentalundervisning men visar hur deltagarna 
och deras framföranden upplevs av dem själva och av andra studenter som 
inte studerar musik. Deltagarnas lärande sker i olika kulturer som ger olika 
konsekvenser för den musik de framför. 

Lebler (2007) menar att populärmusiker8 många gånger lär sig i olika kul-
turella sammanhang. Han skriver om hur studenterna lär av varandra i ett 
utarbetat ”peer learning” system, där produktiviteten är hög. Popmusikstu-
denterna lär av varandra och mindre ofta av lärare. De är därför väl rustade 
för peer-to-peer-lärande i konservatoriesammanhang. Leblers forskningsre-
sultat lyfter fram studenters lärande av varandra och hur de utvecklat denna 
form inom contemporary music.  

2.3.3. Enskild instrumentalundervisning i högre musikutbildning 
Forskning som belyser enskild instrumentalundervisning inom högre musik-
utbildning företräds av bland andra Koopman (2007) och hans forskarteam. 
De observerar och videodokumenterar enskilda instrumentallektioner med 
sex lärare och studenter. De konstaterar att det område som får mest fokus 
vid dessa lektioner är teknikrelaterade problem. Han menar också att fyra av 
de deltagande lärarna har ett ad hoc relaterat förhållningssätt till lektionerna. 
Det observerades att flera lektioner var tillfällen där studenterna spelade 
igenom sina stycken och lärarna kommenterade de svårigheter som var rela-
terat till det specifika stycket. Lärarna kommenterar alltså det som sker i 
stunden. Detta förhållningssätt är även något som Rostwall (2008) uppmärk-
sammar i enskild instrumentalundervisning, även om det i hennes fall är 
elever på gymnasienivå som studeras. De två andra lärarna i Koopmans un-
dersökning breddade fokus genom att relatera svårigheter och utmaningar till 
andra musikaliska verk som hade likheter med det stycke som studenten 
arbetade med.  

Enkätstudier som berör enskild instrumentalundervisning har genomförts 
av Mills (2002) som samlade in svar från 182 studenter som går sitt första 
och andra år i högre musikutbildning. Enkäterna tog upp teman om deras 
synsätt på vad de uppfattar som god undervisning. Studenterna gav uttryck 
för att vara nöjda när de själva upplever att de utvecklat sin spelteknik, mu-
sikalitet i uttryck och övningsfärdigheter. De framhöll också vikten av att 

                                 
8 Contemporary music är ett brett engelskt uttryck för pop, rock, jazz m.m. Populärmusik eller 
modern musik är missvisande begrepp då de kan uppfattas som mer avgränsade än det eng-
elska uttryckets innebörd.  



Per-Henrik Holgersson – Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning 
 

 22 

läraren var inspirerande och visade intresse för deras utveckling både vad det 
gällde deras spel och deras personlighet. Konstruktiv kritik framhölls av 
studenterna som viktigt, liksom regelbundna lektioner och god planering. 
När sedan Mills och Smith (2003) gjorde en uppföljande undersökning med 
lärare ombads de svara på frågan ”Vad anser du vara ett gott kännetecken för 
god instrumentalundervisning på högskolenivå”?9 Det som de flesta lärarna 
gav som svar var: en kunnig lärare, tekniskt fokus, positiv lärare, bidrar till 
utvecklingen av det personliga, stor repertoarkännedom. Mills (2002) och 
Mills och Smith (2003) samlade in data i form av frågeformulär och inter-
vjuer som de sedan analyserade med hjälp av dataprogrammet SPSS. Det 
förkommer ingen klingande musik eller observerande av lektioner i deras 
undersökningar utan deras resultat baseras på frågeformulär. 

Instrumental- och sångstudenter i högre musikutbildning behöver lärare 
som kan anpassa sig till studenternas individuella nivå. Detta för att studen-
terna skall ges möjlighet att utveckla teknisk skicklighet och förmåga att 
kunna framföra musik på ett personligt sätt enligt Reid (2001). Hon menar 
utifrån sin studie att studenterna befinner sig på fem olika nivåer. Dessa ni-
våer kan sammanfattas på följande sätt:  

 
1) Studenten fokuserar tekniska aspekter och kopierar sin lärare. 
2) Studenten börjar fokusera på det musikaliska.  
3) Studenten anpassar sig mer till sin lärares råd och börjar även re-

flektera mer självständigt över sitt musicerande. 
4) Studenten kan kommunicera musik till sin omgivning så att den 

upplevs meningsfull. 
5) Studenten kan kommunicera musiken på ett meningsfullt sätt och 

med personlighet.  
 

Dessa fem nivåer som Reid presenterar baseras på intervjuer med 14 studen-
ter som studerar år 1-4 inom högre musikutbildning inom olika genrer. In-
samlad data består av intervjuer som är analyserade med en fenomenogra-
fiskt inspirerad ansats. Hennes resultat är baserade på studenternas egna 
utsagor av hur de upplever undervisning inom högre utbildning och inklude-
rar inte klingande data eller observationer av undervisningstillfällen. 

Forskning som innehåller observationer och klingande data är bland annat 
genomfört av Zhukov (2007) som undersöker 24 studenter i högre musikut-
bildning och hur de lär sig i enskild instrumentalundervisning. Studenterna 
representerar piano, stråk och träblåsinstrument. Det är 12 lärare om deltar i 

                                 
9 Original: What do you consider to be the hallmarks of good instrumental teaching in higher 
education 
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studien. Zhukov videdokumenterar en entimmeslektion med varje student 
och analyserar dessa. Hon får fram sex olika kategorier ur sina data. Studen-
terna varierar från att ha ett lärandesätt som hon beskriver som frustrerat, 
medgörligt, seriöst, extrovert, besviket och ursäktande.10 I sina resultat be-
skriver hon att de flesta studenterna representerar kategorin medgörlig. Detta 
menar Zhukov har att göra med mästarlära som undervisningsform där stu-
denterna accepterar läraren som mästare. 

Ett annat bidrag är Heikinheimos (2009) avhandling där han kombinerar 
kvalitativa och kvantitativa metoder för insamling och analys av data. Han 
följer ett antal elever på grundnivå och några studenter inom högre musikut-
bildning. Insamling av data sker genom videodokumenterade lektioner av 
enskild instrumentalundervisning och intervjuer med deltagarna. Han låter 
också sina deltagare få se avsnitt av de videodokumenterade lektioner de 
medverkar i och ge kommentarer, så kallad stimulated recall.  

Heikinheimo intresserar sig för hur både elever/studenter och lärare upp-
fattar interaktionen under lektionerna. Resultaten är intressanta och visar att 
det många gånger råder en diskrepans mellan deltagarnas uppfattningar om 
det som ger mening under ett lektionspass. Deltagande elever/studenter 
kommenterar viktiga moment i undervisningspasset som de anser som vikti-
ga. Samma moment kan passera förbi för läraren som upplever andra mo-
ment som viktiga och meningsfulla. Hekinheimos resultat visar vad lärare, 
elever och studenter säger om hur de arbetar med musik. Hans resultat är ett 
bidrag till en fördjupad förståelse av interaktionen och förståelse mellan 
studenter och lärare i samband med enskild instrumentalundervisning. 

Studenter och lärare utvecklar också gemensamma strategier som kan be-
skrivas i relation till olika makthierarkier. En instrumentallärare berättar för 
Hultberg att en student erbjuds att arbeta med flera instuderingar av ett och 
samma musikverk (Hultberg & Holgersson, 2010). I detta fall handlar det 
om att bedömare inom utbildningen anses ha en given tolkningsram för hur 
musikverket skall framföras. Lärare och student arbetar med två interpreta-
tioner, en som skall framföras för de som skall bedöma studenten vid exami-
nation och en interpretation som skall framföras i samband med annan kon-
sertverksamhet. Detta resultat visar på komplexitet vad det gäller ramar för 
interpretationer som skall framföras. Det visar även på att läraren inte anser 
att bedömargruppen ger utrymme för de interpretationer som befinner sig 
utanför det som kan uppfattas som normgivande. I denna artikel visas det 
också på etisk problematik vad det gäller presentation av forskningsresultat. 
Forskning om enskild instrumentalundervisning är ett litet område vad det 
gäller individer som arbetar inom detsamma. Känsliga resultat kan därför 
                                 
10 Eng. Frustrated, Compliant, Serious, Extrovert, Disappointed, Apologetic 
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visa sig vara svåra att presentera då det kan innebära olägenheter för dem 
som deltar i forskningsprojekt.  

2.3.4. Musikaliska erfarenheter, teknik och interpretation  
I detta arbete studeras enskild instrumentalundervisning inom klassisk genre 
och jazzgenre. I en studie av Seddon & Biasutti (2009) undersöktes hur en 
jazzsextett och en stråkkvartett kommunicerade med varandra under övning 
och vid konsertframföranden. De kom fram till att deltagarna i de olika en-
semblerna använde sig av sex olika kommunikationssätt (modes), tre verbala 
och tre icke verbala.11 Jazzsextetten bestod av studenter medan stråkkvartet-
ten var en professionell ensemble. Det skall tilläggas att Seddon hade ge-
nomfört studien med jazzsextetten vid ett tidigare stadium. Resultaten som 
redovisas av Seddon & Biasutti (2009) inbegriper alltså två forskningsstudier 
varav den tidigare studien skedde med jazzsextetten.  

I sin rapport beskriver de insamlingen av data från stråkkvartetten som 
bestod av deltagande observation av repetitioner och en konsert, där allt vi-
dedokumenterades. Dessutom följde forskarna upp sina analyser genom 
samtal med deltagarna, som de kallar ”member-checks”. De ser att det är 
stora likheter mellan de olika ensemblerna i hur de kommunicerar med var-
andra, både verbalt såväl som icke verbalt. Det finns även likheter i hur mu-
sikerna förhåller sig till den musik de arbetar med då medlemmarna i båda 
ensemblerna explicit strävar efter att skapa något nytt i varje framförande. 
Skillnaderna mellan ensemblerna är av musikstilistisk karaktär. Stråkkvartet-
tens medlemmar kunde diskutera stråkarter medan jazzsextetten diskuterar 
solon och avslutningar. En annan stilistisk skillnad beskrivs av forskarna 
som att en medlem i jazzsextetten kunde nicka med sitt huvud och då visste 
alla musiker hur de skulle gå vidare i låten. När stråkkvartetten observerades 
upplevdes deras kroppsrörelser många gånger som gemensamma vid musi-
kaliska framföranden av ett verk. Skillnaderna i kommunikation i de olika 
grupperna är mer kulturellt situerade beroende på olika genrer och de kon-
ventioner som finns inom dessa. 

Ett resultat som Seddon & Biasutti lyfter fram är stråkkvartettens förmåga 
att i konsertsammanhang framföra musik med spontana variationer av redan 
färdigkomponerad musik. Musikerna har förmåga att i interaktionen med 
varandra och sin publik variera interpretationen utanför det som de repeterat. 
Forskarna kallar denna typ av spontana musikaliska variationer i framföran-
det för en empatisk kreativitet. Denna empatiska kreativitet utvecklas mellan 

                                 
11 Seddon & Biasutti använder sig av begreppen, verbal och non-verbal. 
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medlemmarna bland annat i det komplexa kommunikativa samspel som sker 
under repetitioner.  

Musikerstudenter inom högre musikutbildning erbjuds enligt Barry 
(2007) många råd om spelteknik från sina lärare i samband med enskild in-
strumentalundervisning. Studenterna visar sig däremot inte ha förmåga att ta 
till sig alla de varianter av speltekniska råd de får från sina lärare. Förutom 
att Barry observerar lektioner studerar hon även studenterna när de övar 
mellan lektionspassen. På detta sätt kan hon konstatera att de använder sig 
mer av de råd som deras lärare fokuserar i samband med lektioner. Råd som 
inte får fokus i större grad vid lektionstillfällen ger studenterna intryck av att 
komma ihåg i mindre utsträckning.  

Andra forskningsresultat visar på hur studenter inom högre musikutbild-
ning ofta fokuserar mer på teknik än på interpretation (Nielsen, 2006; Graab-
ræk-Nielsen, 1998; Hultberg, 2007). Detta gäller inte bara i musikhögskole-
miljöer utan även på lägre stadier och på amatörnivå. Många yngre individer 
slutar att ta lektioner då de speltekniska utmaningarna i relation till notation 
blir större än upplevelsen av att musicerandet ger mening. Detta kan innebä-
ra att individerna ifrågasätter meningen med musicerandet och sin egen mu-
sikaliska begåvning (Brändström & Wiklund, 1995; Gellrich, 1996). 

I sin studie visar Seddon och Biasutti (2009) att en medveten reflektion 
över det som framförs är viktig då den ger utrymme för musikern att inter-
pretera. Det är därför viktigt att individer utvecklar olika sätt att reflektera 
över sitt eget musicerande. Om de inte gör det riskerar de att vissa delar av 
deras musikaliska kunskapsutveckling inte leder vidare. En musikers utveck-
ling kan försvåras om denne inte har föreställningar om vad detta är i förhål-
lande till det naturliga musicerandet enligt Saar (1999). Dennes övande akti-
viteter kan kanske till och med, åtminstone tillfälligtvis, vara ett hinder.  

När det gäller diskussion om musikalisk kunskapsutveckling i samband 
med enskild instrumentalundervisning förekommer relationen reproduktion 
och produktion. Nielsen (2006) beskriver hur pianostudenter imiterar sina 
lärare i samband med lektioner. Studenternas musikaliska kunskapsutveck-
ling prövas och blir synlig vid olika former för framträdanden. Det är genom 
dessa framträdanden som de kan pröva sina egna interpretationsidéer på 
lyssnare och hur de reagerar. Nielsen kallar detta för ”learning by perfor-
mance” och beskriver det som en viktig process för pianostudenternas läran-
de.  

I en studie av Hultberg (2007) studeras hur två gitarrstudenter fungerar 
som ”peer to peer” i ett gemensamt konstnärligt projekt som utmynnar i en 
konsertserie. De båda studenternas strategier för att utforska musiken be-
skrivs som komplexa och individuella samt relaterade till konventioner. Den 
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ena studenten närmar sig musiken och notationen genom att strukturera den 
på ett explorativt sätt i relation till konventioner. Den andra studenten före-
drar att utforska musiken under tiden han spelar igenom stycket. De olika 
strategierna som studenterna använder sig av kan beskrivas som traditional 
knowledge och western strategy (se 2.2.2. praktisk-empirisk och instrumen-
tal-teknisk metod). I bägge strategierna tar studenterna hänsyn till konven-
tioner inom den musik som instuderas. Skillnaden kan något förenklat be-
skrivas som att traditional knowledge förmedlas muntligt utan skrivna in-
struktioner medan western strategy är kunskap som förmedlas genom skriv-
na instruktioner.  

Studien med de två gitarristerna föregicks av en av Hultberg (2005) 
genomförd studie där 58 förstaårsstudenter inom högre musikutbildning 
observerade och rapporterade om sitt eget övande. Utifrån deltagarnas svar 
kom det fram att spelteknisk utveckling var huvudområdet för deras reflek-
tioner. Dessa resultat sätter Hultberg i relation till studien med de två gitar-
risterna. Resonemanget öppnar för möjligheter att förstå olika processer för 
musikalisk kunskapsutveckling. En individ som använder sig av strategin a 
traditional knowledge kan förstås som en som tar musikaliska uttryck som 
förgivet. Detta kan innebära att de omedvetet väljer bort reflektioner av det 
slag som fördjupar möjligheter till kunskapsutveckling. Ett förgivettagande 
kan innebära att individen inte reflekterar i och över sitt handlande men det 
kan också bero på svårigheter för en individ att verbalisera en klingande 
kontext. 

Dessa strategier förkommer hos de två gitarristerna som närmar sig note-
rad musik med dessa två olika strategier enligt Hultberg (2007). De olika 
strategierna kan då få olika konsekvenser för individens musikaliska kun-
skapsutveckling. 

Interpretation och reflektion som betydelsefull för den skapande musikern 
lyfter Stålhammar (2009) fram. Han citerar bland andra Hans Pålsson som är 
pianist och huvudlärare i piano vid Musikhögskolan i Malmö. Det är en upp-
gift för en musiker att tolka musiken utifrån kompositörens intentioner och 
att sedan med hjälp av instrumentet framföra tolkningen enligt Pålsson 
(2009). Han lyfter sedan fram det viktiga i att tolkningen sedan tolkas en 
andra gång i mötet med en publik – utifrån deras egna tankar och erfarenhe-
ter. Detta är en mycket spännande process där Pålsson beskriver sin roll som 
musiker ”att med alla tänkbara medel försöka förstå musiken, förankra det i 
sig själv och att föra det vidare” (s.77). 

Det resonemang som Pålsson delar med sig av är en berättelse om en mu-
siker som distribuerar musikalisk kunskap. En lärares roll blir bland annat att 
distribuera kunskap till sin student på ett sådant sätt att denna kan tillgodo-
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göra sig den. När studenten kan tillgodogöra sig kunskap som läraren distri-
buerar ges möjlighet för dennes kunskapsutveckling. 

Cellisten och celloprofessor Ola Karlsson (2010) citerar sin lärare Gregor 
Piatigorsky vid en internationell forskarkonferens inom konstnärlig forsk-
ning med följande ord; ”I do not want to be young again unless I could bring 
my life’s experience with me”. Liksom Pålsson uppmärksammar Karlsson 
betydelsen av erfarenheter genom att citera Piatigorsky.  

Inom ramen för dialogseminarier belyser Åberg (2010) med hjälp av sex 
välrenommerade pianisters reflektioner deras erfarenheter i relation med 
pianoprofessorn Gunnar Hallhagen. Förutom dessa reflektioner presenteras 
det också texter där Hallhagen själv delar med sina av sina reflektioner när 
det gäller studenters musikaliska kunskapsutveckling där han bland annat 
skriver att pianostudenten bakom sina solistiska prestationer skall upptäcka 
det verkliga målet: ”musik, och att detta inte är identiskt med definitiva en-
gångslösningar hos vissa stora artister, som han spontant tycker om, utan att 
det är något ofantligt mycket rikare” (s, 68).  

För denna studie är det viktigt att beakta ovanstående reflektioner då lära-
re inom högre musikutbildning är erfarna musiker med expertkunnande inom 
de områden de representerar, där interpretation och utforskande av musika-
liska verk är central. De erbjuder kunskap och utmaningen för studenterna 
blir att kunna förstå och tillgodogöra sig den för sitt eget musicerande både 
när det gäller teknik och interpretation, som också är dialektiskt samman-
bundna.  

Professionella musikers erfarenheter och kunnande är något som Chaffin 
& Imreh (2001) intresserar sig för. Chaffin är psykolog och Imreh är verk-
sam konsertpianist. De gör en gemensam studie över hur Imreh som pianist 
arbetar med instudering av den tredje satsen av J.S. Bachs Italienska konsert. 
De videodokumenterade nästan hela hennes instuderingsarbete,12 från det 
första övningspasset till konsertframförande av stycket och analyserade se-
dan hennes arbete utifrån tre olika dimensioner. Dimensionerna beskrivs 
med begreppet Basic som har med teknik att göra, till exempel skalor, ar-
peggios, fingersättningar och motoriska svårigheter som långa förflyttningar 
av händerna. Den andra dimensionen beskrivs som Interpretative som bland 
annat innebär fraseringar, dynamik, tempo och användande av flygelns peda-
ler. Den tredje dimensionen kallar de Performance som inkluderar dimen-
sionerna Basic och Interpretative men som också innehåller Emotional ex-
pressiveness, det vill säga känslor som skall framföras för lyssnare, till ex-
empel överraskningar. Imreh fick själv bidra med kommentarer till sina öv-

                                 
12 De videodokumenterar 45 repetitioner av totalt 57. Samlad inspelad data består av 30 tim-
mar och 11 minuter. 
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ningspass. De fann en diskrepans mellan det hon kommenterade och det hon 
faktiskt gjorde. Detta kan enligt forskningsrapporten bero på att pianisten 
fokuserar det hon upplever som problem medan andra händelser som var 
oproblematiska övades utan kommentarer. Resultatet visar hur musiker inte 
verbaliserar all den kunskap och erfarenhet de använder sig av i sitt musice-
rande. 

Andra sätt att förstå begreppet erfarenheter beskrivs av Lönnheden & Ol-
stedt (2004) som skillnaden i att ”ha” och ”göra” erfarenheter. Att ”ha” erfa-
renheter kan innebära att se på de erfarenheter som görs och har gjorts under 
livet som förhållandevis statiska. De finns där och de förändras inte i någon 
större utsträckning, mer än att de utökas. När de talar om att ”göra” erfaren-
heter synliggör de andra dimensioner. Lönnheden & Olstedt beskriver det 
som att se erfarenheter som processer och att de är föränderliga. ”I ljuset av 
nya erfarenheter och kunskaper kan den tidigare gjorda erfarenheten få ny 
innebörd och betydelse” (s. 105). Det är i ljuset av den senare definitionen 
som jag förstår Piatigorskys, Pålssons och Karlssons uttalande. Den aktiva 
reflektionen i och över gjorda erfarenheter är en viktig del av individens 
kunskapsutvecklande processer. 

En musikers interpretationsarbete framställer Landgren (1997) som en re-
lation mellan sig själv och den musik som framförs. Tonsättares egen rela-
tion till den musik som denna komponerar kommer alltid att skilja sig från 
den utförande musikerns interpretation, såvida dessa två inte är samma indi-
vid. En musiker kan förhålla sig till det som är möjligt att veta om tonsätta-
ren. Han kan dessutom undersöka omständigheter som rådde runt den kom-
position som skall framföras. Samtidigt skriver Landgren att det är andra 
förhållanden som råder när musikern framför stycket mot de förhållanden 
som rådde vid den tid som musikstycket komponerades, det kan gälla både 
tid och rum. I sin studie beskriver och framför Landgren musik av tjeckiske 
kompositören Petr Ebens musik. Han skriver bland annat om ”intrinsic ele-
ments” som de strukturer som finns inneboende i ett verk och gör sig gällan-
de vid själva framförandet av detsamma. Medan ”extrinsic elements” är yttre 
villkor som ramar in verket, detta kan beskrivas som alltifrån verkets tema-
tiska material, religiösa och politiska villkor som påverkar musiken som 
objekt. Dessa två ”element” är dialektiskt förbundna till varandra när det 
gäller förståelse och upplevelse av musik som interpreteras av den utövande 
musikern. Det vill säga att själva verkets klang, struktur, form och upprin-
nelse omsluts av den kultur som råder vid framförande. I avhandlingsarbetet 
ingår det tre cd-inspelningar där Landgren som organist framför olika verk 
tonsatta av Eben. Studien Landgren presenterar ingår i området konstnärlig 
forskning och belyser interpretens ansvarsfulla åtagande gentemot den musik 
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som interpreteras. Han visar på en interaktion som föregår mellan musikern, 
verket och dess upprinnelse i samband med olika framförande.  

2.4. Avslutande sammanfattning 
I detta kapitel har jag beskrivit en högskola i utveckling, historiskt såväl som 
i nutid. Jag har också skisserat skillnader mellan universitet/högskola och 
högre musikutbildning. En viktig aspekt är hur deras utvecklingsspår kom-
mer från olika håll för att nu befinna sig inom samma utbildningsram som 
Bolognaprocessen innebär för högre utbildning. Jag har också gjort några 
beskrivningar över högskolepedagogiska diskussioner som tar upp olika 
studenttyper och studenters villkor inom högre utbildning.  

Forskningsöversikten visar att internationell forskning inom enskild in-
strumentalundervisning i högre musikutbildning använder sig av olika in-
samlingsmetoder av data som grundar sig på intervjuer, enkäter. Under sena-
re år bedrivs det forskningsprojekt som även observerar enskild instrumen-
talundervisning som på detta sätt får tillgång till klingade kontexter. 

I denna avhandling studeras hur studenterna förhåller sig till kunskap som 
distribueras i enskild instrumentalundervisning. Då enskild instrumentalun-
dervisning till stor del sker i klingande kontexter är det därför viktigt att 
forskning också sker i den klingande miljön. Mitt arbete skall därför ses som 
ett vidare bidrag in i detta forskningsfält där förhållandevis lite forskning är 
genomförd i klingade kontexter. 

Det finns mer av forskning som fokuserar lärares undervisningsstrategier 
men mindre av forskning som fokuserar studenters lärande i enskild instru-
mentalundervisning, något som är värt att framhålla.  
 



Per-Henrik Holgersson – Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning 
 

 30 

 



31 

3. Kunskapsutveckling – teoretiskt perspektiv 

I denna avhandling har jag valt ett teoretiskt perspektiv med utgångspunkt 
från Jerome Bruners kulturpsykologiska teori. I ett kulturpsykologiskt per-
spektiv menar Bruner (1990) att det är olika individers handlingar och berät-
telser i en ömsesidig samverkan som är det centrala i de lokala kulturer som 
undersöks. När Bruner diskuterar kunskapsutveckling menar han att den sker 
i relationer mellan individer i en lokalt situerad kultur som representerar 
etablerade konventioner. Den lokala situationen har enligt Bruner betydelse 
för individers kunskapsutveckling och den distribution av kunskap som före-
går inom denna kultur. Det innebär att kunskap distribueras mellan individer 
och att kunskap även distribueras mellan individer och kulturer genom tex-
ter, dokument liksom även i det som individen socialt kommit att ta för givet 
(Bruner, 2002). 

De musikerstudenter som var undersökningsdeltagare i den här studien 
var alla studenter i högre musikutbildning. Den högre musikutbildningen är 
därigenom ett viktigt kulturellt område för deras musikaliska kunskapsut-
veckling. Den lokalt situerade kulturen som har undersökts är enskild in-
strumentalundervisning som i sig innehåller kulturella variationer beroende 
på att olika individer, musikgenrer och instrumentgrupper ingår.  

Det här kapitlet inleds med en beskrivning av det kulturpsykologiska per-
spektivet och dess koppling till den ryska kulturhistoriska skolan. Därefter 
presenteras en kulturpsykologisk modell för musikaliskt lärande. Kapitlet 
avslutas med en framställning av kunskap i handling. 

3.1. Kulturpsykologiskt perspektiv 
Problemområdet för detta avhandlingsarbete är hur musikerstudenter förhål-
ler sig till kunskap som distribueras vid enskild instrumentalundervisning 
inom högre musikutbildning. Utifrån syftet kommer jag att beskriva hur 
kunskap och kunskapsutveckling kan förstås. Vygotskij 13 (2005b) skriver att 
en individs utveckling förekommer i dialektiken mellan intra- och interpsy-

                                 
13 Det förekommer olika stavningar av Vygotskij. Jag har valt att följa respektive stavning 
utifrån de olika verk som det refereras till. I löpande text används följande stavning Vygotskij. 
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kiska processer. Både Vygotsky (1978) med sin kulturhistoriska teori och 
Bruner (2002) med sitt kulturpsykologiska perspektiv beskriver att kunskap i 
olika kulturella miljöer utvecklas över tid vilket innebär att det finns histo-
riska perspektiv i dessa processer, något som även Säljö (2000) framhåller.  

Enligt Vygotskij är en individs utveckling sammanflätad med flera ut-
vecklingsområden: Fylogenes som avser en individs fysiska och biologiska 
utvecklingsområde, ontogenes som avser en individs intrapsykiska utveck-
lingsområde och sociogenes som avser en individs utvecklingsområde i rela-
tion till sin omgivning. 14  

Fylogenes kan beskrivas som de biologiska förutsättningar en individ föds 
med, till exempel genetiska arv och kön. Det gäller även en individs fysiska 
utveckling och förutsättningar. Begreppet sociogenes innebär att en individ 
är beroende av sin omvärld för sin utveckling. Ontogenes kan beskrivas som 
en individs kognitiva utvecklingsområde. En individs utveckling består av 
att dessa tre utvecklingsområden är i ett ständigt samspel med varandra, nå-
got som innebär att de alltid är i rörelse och aldrig är statiska. 

Förutom dessa tre utvecklingsområden som de beskrivs av Vygotskij är 
även social interaktion relevant att ta upp i detta avsnitt. En individs uppfatt-
ning av sig själv i relation till sin kulturella omgivning beskriver Mead 
(1962) som det subjektiva självet bestående av I (jag) och Me (mig). I är 
utifrån hans resonemang när en individ upplever och är i handling. Me är när 
en individ betraktar sig själv utifrån, det vill säga reflekterar över de upple-
velser och handlingar I har gjort. Begreppet Me innebär en slags distansering 
till sig själv för att kunna se sig själv. von Wright (2000) beskriver den rörel-
se som uppstår mellan Me och I som mycket komplex. ”Individens själv 
eller vad man i vardagligt tal då det handlar om en själv refererar till som 
jag, uppstår som en produkt av detta samspel och blir den reflekterande intel-
ligensen hos en individ” (von Wright, 2000, s. 131.). 

Det resonemang Mead (1962) för om det subjektiva självet och relatio-
nerna mellan I och Me kan exemplifieras med hur en student upplever sig 
själv i undervisningssituationer. Självet påverkas av en social miljö enligt 
Mead, det vill säga om en student upplever att andra i miljön, till exempel 
läraren, talar om denne som begåvad kan studenten komma att betrakta sig 
själv som begåvad. Om dessutom studenten upplever sina handlingar som 
begåvade och reflekterar över dessa kan detta förstås som ett Me som reflek-

                                 
14 Meshcheryakov (2007) skriver att han har läst alla 274 artiklar av Vygotskij och visar även 
på begreppen mikrogenes som avser individens aktuella utvecklingsområde och patogenes 
som kan beskrivas som individens område för psykologiska och neuropsykologiska störning-
ar. Dessa geneser har inte förekommit i de artiklar jag refererar till. Angående begreppet 
patogenes bör det nämnas att Vygotskij grundade ett institut för forskning om handikapp och 
neurologi där han också behandlade handikappade barn (Lindkvist, 1999). 
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terar över sitt eget I. Me bekräftar I, där studentens distansering från sig själv 
kan beskrivas som att se med lärarens ögon på sig själv. Detta kan även få 
negativa konsekvenser för en student i undervisningssituationer. Om en stu-
dent vid upprepade tillfällen får höra från sin lärare att denne aldrig klarar att 
utföra vissa handlingar kan det få konsekvenser för självets I genom de re-
flektioner som sker via Me. Studenten upplever att denne inte duger eller har 
de resurser som behövs. I reflektioner över sitt I bekräftar studenten för sig 
själv att denne inte duger, även här med en distansering från sig själv där 
studenten kan beskrivas som att denne ser på sig själv med lärarens ögon. 
Denna typ av social interaktion som en student i detta fall har med sig själv 
och med sin kulturella omgivning, som är läraren, kan få konsekvenser för 
studentens kunskapsutveckling.  

Både Vygotskij och Bruner talar om den närmaste utvecklingszonen. 
Denna kan förstås som en form för social interaktion. När en student befin-
ner sig i en kultur där ett utökat kunskapsområde finns tillgängligt, till ex-
empel en enskild instrumentallektion tillsammans med en erfaren lärare kan 
studenten utveckla sina kunskaper just tack vare denna kultur där ett utökat 
kunskapsområde finns tillgängligt för studenten. För att citera Bruner 
(2002): ”Chansen att få nobelpris ökar enormt om man har arbetat i ett labo-
ratorium tillsammans med någon som redan fått nobelpris, inte bara på grund 
av den stimulans och det synliggörande som detta innebär, utan därför att 
man fått tillgång till ett rikare nätverk, en rikare distribution” (s. 159). Detta 
resonemang är värt att beakta i lärandesituationer.  

Det kulturpsykologiska perspektivets syn på individer så som det före-
träds av Bruner (2002) innebär också att ta hänsyn till biologiska utveck-
lingsrötter. En individs förutsättningar vad det gäller dennes biologiska ut-
vecklingsrötter kan vara av synligt slag. I musikutbildning kan detta exemp-
lifieras med att en musikerstudent och dennes lärare har olika långa fingrar 
med konsekvensen att fingersättning i ett musikstycke måste anpassas efter 
den enskilde individens fysiska förutsättningar. Biologiska utvecklingsrötter 
kan även sättas i relation till forskningsresultat inom neurologi. Denna kopp-
ling gjorde även Vygotskij (van der Veer & Valsiner, 1994).  

Kunskapsutveckling i ett kulturpsykologiskt perspektiv kan beskrivas som 
konstruktivistisk, det vill säga att kunskap utvecklas och konstrueras i kultu-
rella gemenskaper och i individen. Genom att en individ deltar i kulturella 
gemenskaper kan denne bidra till kollektiv kunskapsutveckling (Vygotskij, 
2005b; Bruner, 1990; 2002; Rolf, 1995; Säljö, 2000). Denna syn på kun-
skapsutveckling innebär enligt Bruner (2002) att konstruktioner inte är de-
terminerande, snarare talar han om att dessa konstruktioner alltid är under 
konstruktion.  
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Den kunskapssyn som här presenteras är därför inte enbart individualis-
tisk eller kulturellt situerad utan relationell. Människan som individ är en 
kulturhistorisk varelse vars utveckling sker i ett komplext samspel med sin 
omgivning, interpersonellt,  såväl som i henne, intrapersonellt. 

3.1.1. Språk och tänkande 
Språk och tänkande är enligt Vygotskij (2005b) två skilda system som sam-
tidigt är sammanvävda med varandra. Tänkande kan beskrivas som fritt, 
flyktigt och ogripbar till sin karaktär.  

Genom språkets konstruktioner som till exempel grammatik kan en indi-
vid kommunicera något som blir förståeligt för och tillsammans med sin 
omgivning. Språk som konstruktion står inför många utmaningar. Till exem-
pel behöver inte det grammatiska subjektet och det psykologiska subjektet 
sammanfalla, beroende på situationen:  

Kanhända möter man inte så ofta som vi tror en samstämmighet mellan språ-
kets grammatiska och psykologiska struktur. Snarast är det så att den endast 
postulerats av oss och sällan eller aldrig förekommer i realiteten. Överallt – i 
fonetiken, i morfologin, i ordförrådet och i semantiken, och till och med i 
rytmiken, metriken, och musiken – döljer sig bakom de grammatiska och 
formella kategorierna de psykologiska. Om de vid ett tillfälle synes överlappa 
varandra, så skiljer de sig åt, vid andra tillfällen […]. Det som ur språklig 
synpunkt är ett fel kan ha ett konstnärligt värde, om det har ett naturligt ur-
sprung. Pusjkins ord: Jag älskar varken röda läppar, som inte ler eller det 
ryska språket, utan grammatiska fel har en djupare mening än vad man tror 
(Vygotskij 2005b, s. 409). 

 
I citatet beskriver Vygotskij hur Pusjkin bryter mot grammatiska konventio-
ner och genom detta uppnår något annat. Språkets grammatiska psykologis-
ka struktur kan innebära skilda sätt för individens förståelse av en och sam-
ma händelse. Pusjkin bryter grammatiska konventioner och öppnar genom 
detta för en annan tolkning. Beroende på vem som läser denna text och när 
så uppstår möjligheten till olika tolkningar där bland annat läsarens egen 
kreativitet och förhållningssätt till konventioner och traditioner gör det möj-
ligt att skapa mening.  

Musik kan förstås som språk och förekommer som begrepp i vardagligt 
tal med uttryck som till exempel ”musikalisk språkdräkt”. Det finns även 
likheter mellan musik och språk, något som Davies (1994) framhåller. Musik 
innehåller strukturer som fraser, funktioner, rytmiska mönster som är möjli-
ga att analysera för att teoretiskt förstå innebörder. Dessutom förekommer 
musik både som en fysisk handling i likhet med det talade språket såväl som 
det förekommer i individens inre som inte är synligt för omvärlden (Sacks, 
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2009). Genom att det finns strukturer i musik så öppnar det för möjligheter 
att gå utanför de musikstrukturella ramar som finns. Musiken kan framföras 
och få samma effekt som Pusjkins text men nu som en musikalisk språk-
dräkt. Det vill säga, genom att bryta en grammatisk konvention som i Pusj-
kins fall, kan en musiker bryta en ”musikgrammatisk” konvention. Det blir 
fel för lyssnaren, som för läsaren av Pusjkin, samtidigt öppnas det för en 
möjlighet att ana nya djup i framförandet, bakom det grammatiska och struk-
turella döljer sig det psykologiska. Vid musicerande liksom i exemplet med 
Pusjkin gäller att individen är förtrogen med konventioner som är en förut-
sättning för att sammanhanget ska bli begripligt.  

Tanken består inte av enskilda ord såsom språket gör. Tanken inrymmer 
en helhet och sträcker sig mycket längre och omfattar mycket mer än det 
enskilda ordet. 

En talare utvecklar ofta en och samma tanke under ett antal minuter. Denna 
tanke ryms i hans intellekt som en helhet, och uppstår inte alls stegvis, av en-
skilda bitar, så som hans tal. Det som i tanken finns simultant, utvecklar sig i 
språket. Man skulle kunna likna tanken vid ett svävande moln som släpper 
ifrån sig ett regn av ord. Därför är övergången från tänkande till språk en ut-
omordentligt komplicerad process, där man styckar upp tanken och återska-
par den i ord. Just för att tanken varken sammanfaller med ordet eller med be-
tydelserna hos de ord som uttrycker den går vägen från tanke till ord via be-
tydelsen. I vårt språk finns alltid en baktanke eller en dold undertext. Därför 
är en direkt övergång från tanke till ord omöjlig (Vygotskij 2005b, s. 466).     

 
Detta citat kan enligt min mening ge möjlighet att förstå musikaliskt tänkan-
de. En individ kan ha ett helt musikstycke i sin tanke med alla dess klangfär-
ger och andra uttryck (Malmgren & Pehrsson, 2003; Sacks, 2009), men vid 
framförandet av musikstycket är den som framför musiken bunden till en 
viss form inom en given tidsram. Detta exempel kan givetvis problematise-
ras vidare beroende på vad det är för musik och hur den framförs, bland an-
nat beroende på om det är ett färdigskrivet stycke eller om det är en improvi-
sation (Nachmanovitch, 2010).  

Vygotskijs från ryska översatta begrepp, språkligt tänkande (Lindkvist, 
1999) kan förstås som en sammanvävd process där tänkande förekommer 
som språk, semiotik, emotioner, musik, bilder, dofter, smaker, kinestetik. 
Alla dessa sinnen finns med i det språkliga tänkandet i en individ. Individen 
gör sina tankar synliga för omvärlden genom sitt språk och sina handlingar.   

3.1.2. Lärande  
I denna avdelning kommer jag att ta upp dialogens roll för kunskapsutveck-
ling samt begreppen internalisering och externalisering och deras dialektiska 
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förhållande till varandra. Centralt i ett kulturpsykologiskt perspektiv som det 
företräds av Bruner (2002) är synen på att lärande sker i kulturellt situerade 
situationer. Vygotskij (1978) beskriver att lärande börjar som en dialog mel-
lan individen och dess omgivning. 

Dialogen är en av flera centrala funktioner för kunskapsutveckling. Ge-
nom dialogen kan kunskap lyftas fram och synliggöras. Dialogen kan be-
skrivas som att ett erfarenhetsutbyte sker mellan individer. Lindö (1996) 
beskriver den kollegiala dialogen som tre olika distanseringsnivåer. Den 
första distanseringen sker när vi försöker att uttrycka våra erfarenheter på ett 
begripligt sätt och försöker sätta ord på ”den tysta kunskapen”.15 Den andra 
distanseringen sker när vi lyssnar till vår kollega och försöker förstå hennes 
eller hans erfarenheter i ljuset av våra egna. Den tredje distanseringsnivån 
möjliggör perspektivbyte genom att båda parter i dialogen utgår från en 
gemensam undervisningssituation, den ena som aktör och den andre som 
observatör.  

Retoriken är förbunden med dialogens roll då deltagare argumenterar och 
förklarar sina utgångspunkter i det samtal som föregår. Dialogen kan enligt 
Bruner (1990) förstås som ett kulturellt situerat lärande. Individer som ingår 
i en dialog erbjuder sina egna erfarenheter till de andra som ingår i dialogen. 
Retoriken kan då förstås som ett verktyg individen använder sig av som en 
argumenterande eller övertygande form för att förklara sina handlingar. Dia-
logen är enligt Englund (2000) starkt kopplad till demokratibegreppets funk-
tion och förutsätter att deltagarna respekterar varandras oeniga och eniga 
ståndpunkter. En ömsesidig dialog mellan deltagare i en situerad kultur in-
nebär möjligheter för utveckling av kunskap, individuellt såväl som kollek-
tivt (Bruner, 2002). 

En dialog som förekommer mellan individer innebär samtidigt att olika 
processer sker i den enskilde individen. Det som sägs i en dialog, språkligt, 
samt med andra semantiska tecken och uttryck, innebär att en individ i sitt 
språkliga tänkande organiserar sitt uppförande i förhållande till andra indivi-
der. Internalisering beskriver Vygotsky (1978) som en process i tre stadier: 

a) An operation that initially represents an external activity is reconstructed 
and begins to occur internally. 

b) An interpersonal process is transformed into an intrapersonal one. 

c) The transformation of an interpersonal process into an intrapersonal one 
is the result of a long series of developmental events (Vygotsky, 1978, p. 
55) 

                                 
15 Lindös uttryck. 
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Internalisering kan utifrån det ovanstående citatet beskrivas som en lärande-
process som sker i individen. Internalisering skall ses i förhållande till Vy-
gotskijs användning av begreppen tecken (signs) och verktyg (tools). Tecken 
och verktyg är något som individen använder sig av i sitt dagliga liv. An-
vändningen av tecken kännetecknas av att de också kan riktas sig in mot 
individens egen förståelse. Han särskiljer funktionerna i och utanför en indi-
vid: 

The sign, on the other hand, changes nothing in the object of a psychological 
operation. It is a means of internal activity aimed at mastering oneself; the 
sign is internally oriented (Vygotsky, 1978). 

 
Internalisering är en del i ett språkligt tänkande som också utvecklar indivi-
den enligt Vygotskij. Kunskap om både fysiska och psykologiska verktyg 
behandlas genom processer intrapsykiskt i individens tänkande. Det är en 
process som försiggår i individen och som inte går att se eller observera. 

Vygotskij skiljer på begreppen verktyg och tecken och deras funktioner: 

A most essential difference between sign and tool, and the basis for the real 
divergence of the two lines, is the different ways that they orient human be-
haviour. The tool’s function is to serve as the conductor of human influence 
on the object activity; it is externally oriented; it must lead to changes in ob-
jects. It is a means by which human external activity is aimed and mastering, 
and triumphing over, nature (Vygotsky, 1978, p. 55). 

 
Kunskap om verktyg och hur de skall hanteras internaliseras i individen. 
Denna process blir senare synlig när individen externaliserar och strävar 
efter att bemästra verktygen i handling. I internalisering blir språk och hand-
ling sammanvävda i tänkande.  

Externaliseringens betydelse lyfts fram av Bruner (2002) som säger att 
den dokumenterar en individs mentala ansträngningar, skapar ett slags pro-
tokoll som finns utanför individen snarare än inuti. Han talar om att det ex-
ternaliserade innehåller våra tankar och intentioner i en form som är mer 
tillgänglig för reflektion. Engeström (1999) påpekar att det är genom exter-
nalisering som kunskaper och färdigheter görs tillgängliga för nya genratio-
ner. 

För arbetet med denna studie är det externalisering och dess innebörd som 
är av intresse. Att internalisering sker är en förutsättning för individens eget 
lärande. Men det är genom individens externalisering som denne kommuni-
cerar. Externalisering dokumenterar individens handlingar. När Bruner 
(2002) diskuterar externalisering beskriver han en funktion som hos alla 



Per-Henrik Holgersson – Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning 
 

 38 

kollektiva kulturella aktiviteter är att producera ”verk”.16  Det omfattar i vid 
mening ”en kulturs konst och vetenskap, institutionella strukturer som lagar 
och marknader – ja, även kulturens historia som den kanoniska eller auktori-
serade versionen av det förflutna” (s. 40). Bruner definierar framförande av 
”verk” på olika nivåer, allt från ovan beskrivna till små grupper. Den lokala 
situationen med den gemensamma kännedom som finns om konventioner är 
viktig för att deltagarna skall förstå de ”verk” som framförs. Förutom att 
detta är en viktig del när det gäller deltagarnas förståelse av varandras fram-
föranden blir ett ”verk” dessutom identitetsskapande för individen enligt 
Bruner. Dessutom framhåller Bruner att ”verk” och verk under arbete skapar 
gemensamma och förhandlingsbara tänkesätt i en grupp” (s. 41.).  

I relation till föreliggande arbete kan detta förstås som att framföranden 
av musikaliska verk, hela eller delar av dessa, är ”verk” som skapas av stu-
denter eller lärare genom att använda sig av kulturella verktyg. Kulturella 
verktyg kan i detta sammanhang beskrivas som instrument, notation, spel-
teknik, strukturering av konventioner, detta är något som jag strax återkom-
mer till. 

Externalisering och dess innebörd är av större intresse i min studie. Att in-
ternalisering sker är en förutsättning för individens eget lärande. Men det är 
genom individens externalisering som denne kommunicerar. Externalisering 
dokumenterar individens handlingar. Samtidigt är individens språkliga tän-
kande så komplext att det mer eller mindre är omöjligt att externalisera allt 
som förekommer i dennes tänkande.  

3.1.3. Kulturella verktygslådor 
Både Vygotskij (2005b) och Bruner (2002) skriver att människan har en 
förmåga att uppfinna nya verktyg och att kombinera befintliga verktyg på 
nya sätt. Detta gäller även andra primater men det unika med människan är 
hennes uppfinningsförmåga (Jarrick, 2008). Genom sitt språk och sitt tän-
kande utvecklar människan både fysiska och psykologiska verktyg i sitt ska-
pande (van der Veer & Valsiner, 1994). Dessa verktyg relaterar individen 
med varandra på olika sätt både som upprepningar men också i nya kombi-
nationer. Dessutom framhåller Bruner (1990; 2002) att individen bär kun-
skap om dessa verktyg med sig i sin kulturella verktygslåda. Individens re-
dan erhållna kunskap om verktyg utvecklas och relateras till varandra samti-
digt som denne också utvecklar nya verktyg, vars kunskap om dessa läggs 
till i den kulturella verktygslådan. 

                                 
16 Verk inom citattecken refereras till Bruner. 
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Det är viktigt att förstå dialektiken mellan fysiska och psykologiska verk-
tyg. Individens relation till dessa internaliseras där förståelsen om verktygen 
övergår i ett språkligt tänkande.  Fysiska verktyg kan beskrivas som till ex-
empel en hammare eller ett musikinstrument, men kan även beskrivas som 
olika semantiska teckensystem, till exempel skrivna texter, notation, bilder, 
gestik eller blickar.  

När kunskap internaliseras i en individ utvecklas enlig Vygotskij (1978; 
2005b) ett språkligt tänkande. Det är inte nog med att en människa kan hålla 
i en hammare och slå i spik rent fysiskt. Det som är intressant är att hon har 
förstått hur hon skall göra för att slå i spik med hammaren. En individs 
handhavande av verktyget föregås av att denne har internaliserat kunskaper 
om verktyget, dess beskaffenhet och verktygets användande. Individen orga-
niserar intrapsykiskt användandet och användningsområdet av verktyget.  

Denna tankegång tar Bruner (2002) fasta på när han utvecklar verktygs-
metaforen till en kulturell verktygslåda. Han, liksom Vygotskij, ser på verk-
tyg som fysiska och psykologiska och talar också om dess situerade använd-
ningsområden. Detta innebär inte ett reducerat synsätt på verktygens an-
vändningsområden utan snarare en förståelse för att olika situationer innebär 
att samma verktyg kan få olika funktioner eller att situationen kräver andra 
verktyg. Vem kunde till exempel tänka sig att ett oljefat som är avsett för att 
förvara olja skulle omvandlas till exotiska slagverksinstrument? Det är kultu-
rella situationer och individers kreativitet som är med och påverkar hur verk-
tyg kan användas.  

 

 

Fig. 1. En modell av lärande utifrån Bruners omtolkning av Vygotskijs kulturhisto-
riska modell (Hultberg, 2009). 
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Bruners modell bygger på att en individ som subjekt använder sig av kultu-
rella verktyg som denna har kunskap om i sin kulturella verktygslåda. Kun-
skap om alla dessa olika verktyg har individen internaliserat i ett språkligt 
tänkande för att sedan externalisera kunskap i handling.  

Det finns enligt Bruner (2002) en implicit problematik i användarens han-
tering av fysiska verktyg. Att en användare är skicklig i sitt hantverk med sitt 
verktyg är inte detsamma som att användaren kan allt om verktyget och om 
det som utförs med detsamma. Låt mig ge ett exempel: En keyboardist som 
gör de mest briljanta ljudkombinationer och samplingar och som kan framfö-
ra musik på instrumentet har kanske inte samma kunskap om alla system-
programmerade koder eller mikrochipens konstruktioner som teknikerna 
som byggt instrumentet har. Denna metafor kan givetvis överföras till andra 
musikinstrument eller andra verktyg. Trots detta kan musikern framföra mu-
sik på ett instrument han hanterar på ett avancerat sätt utan att förstå allt om 
hur instrumentet är uppbyggt. Färdigheter är ett sätt att handskas med verk-
tyg och ting, inte en teoretisk härledning. 

Kulturella verktyg och utveckling av dessa skiftar mellan olika kulturer, 
på makro- och mikronivå (Lehmann, Sloboda & Wody, 2007). Individer 
erhåller och distribuerar kunskap om kulturella verktyg inom olika kulturhi-
storiska traditioner. Lévi-Strauss (1987) beskriver ett exempel där antropo-
loger upptäcker hur människor, i andra delar av världen än den västeuropeis-
ka, har utvecklat kunskap om analysverktyg för växt- och artsystem som 
varit så detaljerade i sina beskrivningar att de kan liknas vid Carl von Linnés 
arbeten. Detta innebär att det finns olika kulturella verktyg i olika kulturer 
som kan användas på liknade sätt, något som i sig ligger till grund i ett kul-
turpsykologiskt perspektiv då kunskapsutveckling sker på mer än ett sätt. 

Som en avslutande sammanfattning på denna del om kulturella verktyg 
kan människans utveckling av kunskap om kulturella verktyg förstås som att 
en individ får kännedom om kulturella verktyg genom sitt deltagande i en 
kultur. Genom externalisering kan hon kommunicera dem utanför sig själv, 
till sig själv och till sin omgivning. Kunskap om kulturella verktyg erbjuder 
människan nya möjligheter till att handla. En individ kan dessutom med din 
sin kreativa förmåga konstruera nya kombinationer av hur verktyg kan rela-
teras till varandra i användandet. Dessutom kan det innebära att verktyg ut-
vecklas och att nya verktyg skapas, enligt Vygotskij (2005a). Något som är 
viktigt att ta hänsyn till vad det gäller musikerstudenters kunskapsutveckling 
som studeras i detta arbete. 
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3.2. En kulturpsykologisk modell av musikaliskt lärande 
Det ligger en utmaning i att förstå och beskriva musikaliskt lärande med ord. 
Musikaliskt kunnande tillhör en klingande och delvis verbalt outtalad kun-
skapsdimension (Hultberg, 2009; Blix, 2009). En kulturpsykologisk modell 
för musikaliska lärandeprocesser öppnar möjligheter att förstå dessa. Model-
len bygger teoretiskt på Vygotskijs kulturhistoriska teori, Bruners kulturpsy-
kologiska perspektiv och Säljös beskrivningar av ett sociokulturellt perspek-
tiv (Hultberg, 2009). Modellen tar sin utgångspunkt i en musikkulturell kon-
text. Viktiga begrepp i modellen är konventioner, musikerns förtrogenhet 
med den musik som framförs samt kunskap om de fysiska och psykologiska 
musikkulturella verktyg som musikern bär med sig i sin kulturella verktygs-
låda. 

3.2.1. Musikkulturella verktyg 
Musikkulturella verktyg kan beskrivas som fysiska och psykologiska (Hult-
berg, 2006; 2009) och musiker använder sig av en mängd verktyg i sitt mu-
sicerande. Kunskap om konventioner och hur dessa kan struktureras är en 
sorts verktyg. En musiker som känner till både allmänna och mer specifika 
konventioner inom den kontext han musicerar använder sig av dessa för att 
strukturera och uttrycka musik som framförs. I konventioner finns det histo-
risk kunskap som en musiker synliggör bland annat i sina framföranden. 
Detta kan också kopplas till musikerns kunnande och förtrogenhet med den 
musikkulturella kontexten denne befinner sig i. 

Notbilden med tillhörande notation är ett annat verktyg som har en bäran-
de funktion inom musicerande. Notation i sig innehåller information för 
framförande av musik. Det innebär att notationens funktion är ett fysiskt och 
ett psykologiskt verktyg. Forskningsresultat visar hur musiker kopplar not-
skriftens betydelse till den egna uppfattningen och förtrogenheten om kon-
ventioner som föreligger för interpretation (Hultberg, 2000; 2005; 2006).   

Andra verktyg är interpretations- och utförandeverktyg som till exempel 
föredragsbeteckningar, karaktärsbeteckningar, tempoangivelser, nyanser, 
rytmiska variationer och musikteoretiska begrepp. Dessa verktyg har sin 
historik och vi kan se olika utvecklingsstammar. Inom västeuropeisk konst-
musik är många uttryck grundade i de europeiska språken italienska, tyska 
och franska (Solhmans musiklexikon, 1976) medan jazz, pop och rock till 
stor del rör sig med engelskspråkliga uttryck. 

Framföranden i sig kan också beskrivas som musikkulturella verktyg. 
Dessa innefattar musikers sätt att relatera de musikkulturella verktyg som de 
har i sin verktygslåda, men också strategier som den utövande musikern har i 
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sitt framförande med sitt instrument och sin person. Musikers val av med-
musikanter kan beskrivas som ett verktyg. Det är inte ovanligt att musiker 
berättar att de musicerar med en specifik musiker till exempel på grund av 
dennes specifika sound. Det gäller även vilken attityd musiker väljer att inta 
gentemot sina lyssnare. Detta kan vara både medvetet och ibland omedvetet 
beroende på hur den lokala situationen för framförandet är beskaffad. 

Musikinstrument i sig har en kulturell och historisk bakgrund (Nerland, 
2004; Hultberg, 2006; Bohman et al, 2007). Innovationer av olika material 
får instrument att klinga olika. Det kan till exempel gälla strängar för violi-
nen som förr var gjorda av fårtarmar och senare blev metallspunna,17 eller 
klaverinstrumentens elektroniska utveckling. Instrumentutveckling, alltså 
utveckling av fysiska verktyg, bidrar till att utveckla musik för framföran-
den. Ternhag (2007) framhåller att detta även gäller omvänt då musiker ge-
nom sina idéer för framförande av musik utvecklar och skapar nya instru-
ment. Fysiska verktyg har alltid en koppling till psykologiska verktyg. Tän-
kandet är en förutsättning för de fysiska verktygens utveckling. 

Företrädare för olika speltekniker och kompositionstekniker bidrar till att 
instrument som fysiska verktyg utvecklas. Samtidig utvecklar individer psy-
kologiska verktyg som förståelse för och kunskap om hur musik kan framfö-
ras på ett nytt sätt. Kvifte (1989) menar att instrumentkonstruktion och spel-
teknik knappast går att skilja åt. Ternhag (2007) skriver att instrumentsyste-
matik som enbart utgår från spelteknik blir omöjlig att göra, lika ogenomför-
bar som en systematik utifrån endast instrumenttekniska kriterier. Dessa 
resonemang stämmer överens med tidigare, nämligen att kunskap om fysiska 
och psykologiska verktyg är sammanvävda i processer för utveckling.  

Detta innebär att musikinstrument som fysiska verktyg har sin historia 
och sina egna berättelser (Bruner, 2002; Nerland, 2004; Hultberg, 2006; 
Bohman et al, 2007). Då fysiska instrument i detta fall musikinstrument, är 
ting och inte kan berätta själva även om de klingar, är det berättelser om 
instrumenten som gör att vi kan förstå deras historia. Dessa berättelser för-
medlas på många olika sätt, till exempel genom bilder, texter, muntliga be-
rättelser, ljudupptagningar, filmer och museer. 

Genom att hitta nya kombinationer av musikkulturella verktyg kan nya 
uttryckssätt frammanas. Ett exempel på nya kombinationer är när jazzpianis-
ten Esbjörn Svensson kopplar en distorsionsbox18 till flygeln. Den tidigare 
flygelklangen som är allmänt känd bland lyssnare och andra pianister för-
vrängs nu och låter på ett nytt sätt. Två fysiska verktyg, i detta fall flygeln 
                                 
17 Strängar och strängval är i sig ett eget område för violinister. Olika musiker som föredrar 
olika typer av strängar beroende på bl.a. vilket instrument och vilken musik de framför. 
18 Distorsionsbox är en elektronisk ljudförvrängare. Mycket vanligt förekommande bland 
elgitarrister som ljudeffekt. 
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och distorsionsboxen samt musikerns psykologiska verktyg och hans kreati-
vitet i att kombinera dessa verktyg tillsammans skapar något nytt i för fram-
förandet av musik. Om sedan andra musiker upptäcker denna kombination 
och använder sig av den har det också skett en utveckling inom ett specifikt 
område.19  

Efter denna genomgång vill jag visa på modellen för hur musikaliskt 
lärande kan förstås genom musicerande i en bestämd lokal kontext. Model-
len är en utveckling av Bruners modell som presenterats tidigare (se 3.1.3) 
och beskriver individen och dennes kulturella inramning i en musikalisk 
kontext. Musikern är subjekt och musiken är objekt. Internalisering av kun-
skap om användandet och förståelsen av musikkulturella verktyg sker i indi-
viden. Verktygen är, som beskrivits tidigare både fysiska och psykologiska 
och står i ett dialektiskt förhållande till varandra. När jag spelar ett stycke på 
piano använder jag mig av pianot som ett fysiskt verktyg, men handhavandet 
har föregåtts av internalisering, det vill säga att jag förstår hur jag skall göra 
fysiskt såväl som i mitt tänkande. Detta gäller allt som en musiker externali-
serar i sina framföranden. När musikkulturella verktyg blir självklara för en 
musiker och denne kan använda sig av dem i andra sammanhang kan vi tala 
om att en musikalisk kunskapsutveckling har ägt rum. 

Som avslutning på denna del om musikkulturella verktyg vill jag framhål-
la lärandeobjektets betydelse i lärprocessen inom en kulturell kontext för den 
lärande. Hultberg (2009) beskriver att den musik en musiker ägnar sig åt är 
ett lärandeobjekt och samtidigt en representant för den musiktradition som 
ligger till grund för den lokala kontexten för lärandet. Relationen mellan 
musikern och musiken är dubbelriktad. Musikern talar till musiken genom 
sitt framförande och de föreställningar musikern har om den musik som 
framförs. Samtidigt talar musiken till musikern när denne lyssnar och 
reflekterar över det som framförs.   

 

                                 
19 Det berättades för mig av en tidigare medarbetare till Esbjörn Svensson att det var hans 
kontrabasist Dan Berglund som började att laborera med att koppla till en distorsionsbox till 
kontrabasen. Det kan alltså beskrivas som att Esbjörn lånade idéen från Dan. 
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Fig. 2. Kulturpsykologisk modell av individuellt musikaliskt lärande genom musice-
rande i en lokal situation (Hultberg, 2009) 

3.2.2. Individen i samspel med sin omgivning 
Modellen för musikalisk kunskapsutveckling ger möjlighet att se på indivi-
dens relationer till sig själv och kunskap om musik och de verktyg som 
individen använder sig av i sina framföranden. Modellen kan översättas att 
gälla det som tidigare benämnts som en dialektik mellan individens fyloge-
nes, ontogenes och sociogenes, här i en musikkulturell kontext. 

Modellen tar sin utgångspunkt i individen samtidigt som den också skall 
förstås som en del i en sociokulturell kontext. Det innebär att modellen re-
presenterar en individ. För att förstå det sociokulturella samspelet mellan 
individer måste vi se att varje individ som representerar sin modell överlap-
par varandra i ett relationellt socialt sammanhang. Tankelaborationen blir då 
att se på individernas utbyte av det de externaliserar för att de sedan var och 
en för sig internaliserar och återigen presenterar genom externalisering. När 
samförstånd uppstår kan det beskrivas som att individerna delar liknande 
musikkulturella verktyg ur sina verktygslådor med varandra. De kan till och 
med låna verktyg av varandra för att göra dem till sina egna. Det innebär 
också att de tillsamman är med i att utveckla och vidga gemensam kunskap i 
den aktuella kultur de befinner sig inom. 
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Modellen bygger alltså på individen men tar hänsyn till sociokulturella re-
lationer när olika individer musicerar i en gemensam musikkulturell kontext. 
I föreliggande studie innebär det den enskilda instrumentallektionen.  

3.2.3. Konventioner  
Kunskap om konventioner och att strukturera och uttrycka musik är en del 
av de verktyg som ingår i en musikers kulturella verktygslåda. Konventioner 
kan liknas vid olika regelsystem som vuxit fram i olika kulturer. Det innebär 
bland annat olika musikgenrer och det som är stiltypiskt för dessa.  

Genrer kan beskrivas både horisontellt och vertikalt. Den horisontella kan 
beskrivas som att varje tid och tidsepok har sina olika genrer och stilar i oli-
ka kulturer. Den vertikala beskrivningen är tidshistorisk, från antiken och 
tidigare fram till nutid. Genrer, stilar och kulturer utvecklas, förändras, 
avvecklas och glöms bort allteftersom tiden går.  

Konventioner kan enligt Hultberg (2009) förstås som allmänna och mer 
specifika. En allmän nivå kan beskrivas på olika sätt och jag kommer att visa 
några varianter i detta avsnitt.  

Vaggsången och dess uttrycksform kan förstås som en allmän musikalisk 
konvention som används på likartade sätt i olika kulturer. Peretz (2001) visar 
att det finns klara likheter mellan olika kulturer i olika delar av världen hur 
vaggsånger framförs vad det gäller röstläge, timbre, dynamik och tempo. 
Föräldern nynnar och sjunger mjukt för barnet så att den lille kan somna in i 
ro.  

Ett annat sätt att beskriva allmänna konventioner är forskning som genom 
experimentella studier visar på ett kulturellt oberoende i hur människor upp-
lever konsonanser och dissonanser. Konsonanser leder till positiva reaktioner 
medan dissonanser leder till negativa reaktioner (Fagius 2001). Det bör dock 
tilläggas att experimentella studier kan ha sina brister, särskilt om de inter-
valler, konsonanta eller dissonanta, eller kortare melodier som undersöks 
inte är del av en musikalisk helhet. Individens egen kunskap och förtrogen-
het medverkar i en musikalisk situation där musik är med och påverkar upp-
levelsen av densamma (Hultberg, 2009).  

Låt mig ge ett exempel på denna problematik: Tritonusintervallet beskrivs 
ofta som ett svårsjunget och dissonerande intervall men när en lyssnare till 
exempel hör inledningen i sången Maria ur Bernsteins West side story är det 
många som upplever det dissonanta tritonusintervallet melodiskt och vack-
ert. Detta exempel har jag själv erfarit i undervisning av elever som brukar 
reagera över att ett tritonusintervall kan låta så vackert och melodiskt. Att det 
sedan kan vara svårt att utföra är en annan problematik. När tritonusinterval-
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let sätts i ett sammanhang behöver det inte uppfattas som dissonant vilket 
kan skilja sig mot när det spelas som ett fristående intervall. 

Vissa områden inom musik kan beskrivas som kulturoberoende enligt 
Juslin (2009) och Gabrielsson (2009) och kan kopplas till människans cen-
trala nervsystem. Snabba tempon i musik associeras enligt Gabrielsson bland 
annat med aktivitet, glädje, exaltering, ilska eller rädsla medan långsamma 
tempon associeras med lugn, längtan, sorg eller långtråkighet. Emotioner 
ingår i affekter som är ett övergripande begrepp enligt Juslin (2009). Be-
greppet affekter inkluderar affektiva fenomen som preferenser, emotioner 
och stämningar. På så sätt kan bland annat dagens musikpsykologiska studier 
kopplas till barockens affektlära. Redan under den sena renässansen och 
vidare in i barocken förekom ett aktivt utforskande av den tidens tonsättare 
och musiker i figur- och affektlära (Gabrielsson, 2009; Benestad, 1994). 
Även om den tidens diskussioner och dagens musikpsykologi har olika ut-
gångspunkter finns det enligt Gabrielsson (2009) likheter i förklaringar av 
hur affekter upplevs och kan förstås. Quantz (1752/2001) skriver till exem-
pel utförligt om ”god smak” i musik. Många av hans tankegångar kan över-
föras direkt till dagens alla olika musikstilar vad det gäller till exempel ut-
förandepraxis av snabba och långsamma tempi i musikstycken. Denna typ av 
konventioner kan förstås som musikaliskt allmänna då de kan relateras till 
musik oavsett genre som framförs då de sträcker sig över olika genrer, tids-
epoker och kulturer. 

En mer specifik nivå av konventioner kan beskrivas som stiltypiska och 
kulturellt situerade. Många som studerar musik får lära sig att inte skriva 
parallella kvinter för att det är inte är brukligt inom fyrstämmig sats och 
koralharmonisering. Denna konvention skiljer sig mot att komponera film-
musik i romantisk nordamerikansk tradition där parallella kvinter i kontra-
bassektionerna är mer vanligt förekommande. En individ som inte känner till 
skillnaderna på ovan nämnda stilistiska konventioner vet heller inte hur den-
ne skall hantera problematiken. Ett exempel på detta är när en elev i en un-
dervisningssituation lär sig grunderna i koralharmonisering och konventioner 
som kvintparalleller. En erfarenhet jag själv har är att när eleven får möjlig-
het till fritt komponerande skriver denne fler kvintparalleller utan att relatera 
till hur det låter i större grad. Eleven har ännu inte strukturerat de stilistiska 
konventionerna i deras specifika kontexter. Konventionen är en regel som 
eleven vill bryta utan att förstå dess egentliga betydelse. Först när eleven har 
förstått den stilistiska betydelsen och konventionen kan denne hantera situa-
tionen på ett annat sätt.  

Ett annat exempel är hur olika musiker förhåller sig till notskrift. Musiker 
som företräder klassisk musik arbetar mycket med att interpretera redan 
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komponerad musik. Deras yrkeskunnande går bland annat ut på att från nota-
tion kunna framföra och tolka klingande musik på ett sådant sätt att det ger 
mening för dem som lyssnar, det vill säga både den framförande musikern 
och övriga lyssnare (Hultberg, 2000; 2005; 2009; Stålhammar, 2009). Den 
improviserande jazzmusikern arbetar med skapa något nytt inom en viss 
kontext. Improvisationsarbetet ställer krav på musikern beroende på situatio-
nen, om den till exempel sker inom bebop är det brukligt att musikern är klar 
över den rådande harmoniken i låten samt hur denne kan utveckla den sam-
tidigt. Detta gör improvisatören till exempel genom att känna till alternativa 
harmoniska möjligheter och olika skaltyper (Saar, 1999).   

Stilistiska konventioner kan något förenklat beskrivas som genretypiska 
regler för en musiker att förhålla sig till samt att kunna strukturera dem i sitt 
eget framförande. Även om konstnärer inte alltid följer konventioner eller 
rentav bör göra det så förhåller de sig många gånger till dessa. Den ameri-
kanske tonsättaren Charles Ives berättar om sin uppväxt och sitt förhållande 
till konventioner.  

Father used to say, ”If you know how to write a fugue the right way well, 
then I’m willing to have you try the wrong way-well. But you’ve got to know 
what [you’re doing] and why you’re doing it.” It was willingness to have 
boys think for themselves-within reason-that I looked back on later as quite 
remarkable, but didn’t seem [so] to me then as a boy. I had to practise right 
and know my lesson first, then I was willing to let us roam a little for fun. He 
somehow kept us in a good balance. It was good for our minds and our ears. 
(Burkholder, 1985). 

 
Kunskap om konventioner och hur dessa struktureras kan förstås som verk-
tyg för en musiker att orientera sig. Musiker erbjuds genom kännedom om 
konventioner en historia, ett narrativ, en kanon att förhålla sig till (Bruner 
1990; 2002). Överfört till denna studie är kunskap om konventioner och att 
strukturera dessa i olika musikstilar centrala kulturella verktyg. 

Estetik är en viktig del inom resonemanget om konventioner. Begreppet 
estetik används i dagligt tal, men bakom detta begrepp ligger enligt Guillet 
de Monthoux (2007) ett helt tänkesätt som många filosofer har bidragit till. 
Det går inte att borste från estetiska värderingar när vi talar om musik, så ej 
heller i detta avhandlingsarbete. Både studenter, lärare och jag som forskare 
har våra uppfattningar om musik. Exempel på estetiska frågor kan vara; Vad 
är bra och dålig smak? Vad är kvalitet och inte? Vad är och vad är inte 
konst? Är musiken en del av eller någonting avskilt från livet i övrigt? Hur 
påverkas individerna, och är det så att någon rent av bestämmer vad som ska 
tyckas är bra eller dåligt, vackert eller fult, ytligt eller djupt?  
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Låt mig ge ett exempel: Tonsättaren Mahlers estetik kan avläsas i hans 
verk och även i hans språkliga utsagor. När jag som individ försöker förstå 
Mahlers estetik undersöker jag samtidigt mitt eget värderingssystem. Om jag 
menar att vissa delar i hans musik låter kärvt eller strävt, det vill säga att han 
använder sig av musikaliska uttryck där det kärva kontrasterar mot det som 
är välklingande och vackert gör jag förvisso en beskrivande analys av hans 
musik samtidigt som jag själv beskriver min egen värdering av hans musik 
(Sundin, 2003). När vi sätter namn på en estetisk erfarenhet synliggör vi ett 
värde som skrivs in i ett kulturellt sammanhang (Ruud, 1998). 

Estetik introducerades av Baumgarten (1714-1762) som självständig ve-
tenskap i Tyskland och prövade att utveckla tankegångarna och undersöka 
reglerna för det estetiska. Liedman (2004) beskriver hur Baumgarten utgick 
från en rationalistisk tradition och intresserade sig för den empiriska kunska-
pen, påverkade av den brittiska traditionen som många andra i Tyskland vid 
den tiden. Titeln till Baumgartens bok Aesthetica 1750 ”går tillbaka på det 
grekiska aisthonomai som betyder att förnimma och aisthesis  som betyder 
sinnesupplevelse, perception, kunskap genom våra sinnen” (Sundin, 2003, s. 
39). Med sin rationella bakgrund var Baumgarten intresserad av klarhet och 
exakthet i allt vetande. Dock menade han att det fanns företeelser som man 
bara kunde komma i kontakt med på indirekta kunskapsvägar som inte det 
rena tänkandet eller observationer kunde synliggöra. Den estetiska vetenska-
pen skulle byggas på sinnesförnimmelser. ”När vi känner eller minns hur 
någonting ser ut, låter eller luktar eller känns att ta i är det frågan om sinnlig 
kunskap. Baumgarten såg den som en självständig kunskapsform, skild från 
och underordnad förnuftet” (Sundin, 2003, s. 40).  

Det estetiska omdömet kräver både kunskap om de tekniker med vilka 
konstverket skapats, och en förståelse för den inställning som konstverket 
uttrycker (Wilhelmi, 1999). Wilhelmis resonemang kan liknas vid hur Qu-
antz (1752/2001) beskriver detta i mitten av 1700-talet. Han skriver att en 
musiker måste söka vilka känslostämningar som finns i musiken, och att 
dessa beslut grundas i en identifikation av vilka kulturella verktyg tonsätta-
ren använt sig av.20  

Det finns, som jag ser det, ett positivt spänningsfält mellan det subjektiva 
och det objektiva. ”Kvalitet kan inte enbart vara en egenskap hos det konst-
närliga objektet, inte heller bara en känsla hos subjektet. Det är rimligare att 

                                 
20 Egen sammanfattning från engelska: The performer of a piece must seek to enter into the 
principal and related passions that he is to express. And since in the majority of pieces one 
passion constantly alternates with another, the performer must know how to judge the nature 
of the passion that each idea contains, and constantly make his execution conform to it. Only 
in this manner will he do justice to the intentions of the composer, and to the ideas that he had 
in mind when he wrote the piece (Quantz, 2001, XI:15.§). 
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beskriva kvalitet som förhållandet mellan subjekt och objekt, mellan lyssna-
ren och musiken. Kvalitet är en händelse mer än ett ting” (Sundin, 2003).  

Enligt Gadamer (2002) kan smakbegreppet förstås som innehållande en 
kunskapsform. God smak innebär att man förmår upprätta en distans till sig 
själv och till sin egen förkärlek. Smaken är till sitt verkliga väsen således 
ingenting privat, utan ett socialt fenomen av yppersta rang. Han framhåller 
att god smak inte är motsats till dålig smak, snarare är det att ingen smak ha. 
Däremot finns det sociala konstruktioner som framhåller vissa bestämda 
smakuppfattningar, som han exemplifierar med modet. Smaken är indragen i 
men inte underkastad modets gemenskaplighet, tvärtom utmärks god smak 
av att kunna anpassa sig till de smakriktningar, som representeras av modet. 
I likhet med den reflekterade omdömesförmågan hör smaken till det som 
förstår det allmänna genom en sammanfattning21 av det enskilda.  

Smakens omdömesförmåga bedömer den enskilda i förhållande till en helhet 
för att avgöra om det är förenligt med allt annat och således ”passande”. För 
detta måste man ha ”sinne” eftersom det inte kan demonstreras (Gadamer 
2002, s. 56). 

 
Smaken har en dubbelsidighet i att vara subjektiv och på samma gång socialt 
konstruerad, med olika konstruktioner beroende på olika kulturella samman-
hang (Gadamer, 2002).  

Om vi ser på estetik och smakbegreppets relation till högre musikutbild-
ning så förmedlades och bestämdes denna från en institutionell nivå i mitten 
av 1900-talet (Dahlstedt, 2007; Gullö, 2009). Inom den rådande musikaliska 
modernism som växte fram under efterkrigstiden hade Måndagsgruppen,22 
vars medlemmar var representerade inom den högre musikutbildningen, en 
viktig funktion för den västeuropeiska konstmusikens utveckling i Sverige. 
Måndagsgruppens medlemmar hade också viktiga ledande positioner i 
svenskt musikliv. Något förenklat kan det beskrivas som att de framhöll det 
som verkar genom form före det som var sinnligt enligt Dahlstedt (2007). 
Den konstnärliga kvaliteten var formgiven och skulle vara moraliskt fostran-

                                 
21 Gadamer (2002) översätts med ordet subsumtion som enligt SAO också betyder samman-
fatta. 
22 Måndagsgruppens medlemmar var en grupp svenska unga tonsättare, musikforskare och 
musiker som från hösten 1944 fram till slutet av 1940-talet träffades i Stockholm på måndagar 
för samtal och studier. Måndagsgruppen utgjorde ingen officiell sammanslutning och utfor-
made inte heller någon gemensam programförklaring utan var en diskussionsgrupp baserad på 
intressegemenskap. Måndagsgruppens kärna bestod av Karl-Birger Blomdahl, vars hem var 
samlingsplatsen. Dessutom bestod gruppen av K-T Allgén, S-E Bäck, H Leygraf, I Lidholm 
samt musikforskaren I Bengtsson. Efter kriget upptog måndagsgruppen sina träffar hösten 
1947 och då anslöt sig även G Carlid, K Bækkelund, M Enhörning, N L Wallin och B Wall-
ner (Sohlmans musiklexikon 1977). 
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de, medan det sinnliga inte innehåller musikens fostrande möjligheter (Sun-
din, 2003; Broman, 2000; Lindeborg, 2005).  

Denna problematiska syn på estetik var ett ämne för Vygotskij (1999) där 
han å sin sida menade att estetiken inte är delad i moral eller sinnlighet. Istäl-
let säger han att estetiken har en viktig roll inte som moral utan som ett sätt 
att berika verkligheten (Lindkvist, 1999). Vygotskij utgår från sagan som 
konst, men inkluderar även annan konst, och påpekar att den hör ihop med 
verkligheten. Konsten berör känslor, och känslor är alltid verkliga. Vygotskij 
menar att individen ges möjlighet att länka samman känslolivet med tankeli-
vet. Detta innebär att estetiken får en ny roll i medvetandeprocessen (Lind-
kvist, 1999). 

Måndagsgruppen och dess medlemmar hade i stort ett gemensamt synsätt 
på estetik och skapade sin egen kanon enligt Lindeborg (2005). Detta sätts in 
i en samtidskontext då det skedde stora förändringar i mitten av 1900-talet. 
Radio, TV, skivutgivningar med mera innebar att fler människor kunde ta 
del av olika musikaliska händelser. Bland annat kom jazzkulturen att sprida 
sig med motsatta estetiska, speltekniska och värdehierarkier, detta innebar att 
det nu förekom ”två” musikvärldar enligt Sundin (2003). Medlemmarna i 
Måndagsgruppen menade att den goda konsten skulle vara en motkraft mot 
den alltmer hotande masskulturen enligt Lindeborg (2005). Deras synsätt 
gällde inte bara den framväxande masskulturen utan var också ett uppbrott 
mot romantikens individualistiska känslosamhet som rimmade illa med den 
musikaliska saklighet och den musikaliska formalism som eftersträvades. 

Ett större paradigmskifte för den högre musikutbildningen som också fick 
estetiska konsekvenser kom att bli 1970-talet då OMUS-reformen genom-
fördes med start hösten 1978.23 För den högre musikutbildningen innebär 
detta bland annat att jazzen och folkmusiken gjorde sitt intåg som formella 
konstnärliga utbildningar (SOU 1976:33). Vad det gäller estetiska värdering-
ar är det intressant att notera att jazzen som utbildningsform ganska fort ka-
noniserades enligt Olsson (1993).  

Det som är värt att beakta är att lärare som arbetar vid högre musikutbild-
ning och vid KMH när denna undersökning genomförs många gånger själva 
                                 
23 Sveriges regering tillsatte en arbetsgrupp för att utreda den nya musikhögskoleutbildningen. 
Detta skedde i början av 1970-talet och gruppen fick arbetsnamnet Organisationskommittén 
för högre musikutbildning (OMUS). Gruppen startade den 10 mars 1970 och den första etap-
pen avslutades med ett betänkande den 16 november 1971 rörande den högre kyrkomusiker 
utbildningen (DsU 1971:5), samt ett betänkande den 13 december 1973 vars namn var Mu-
sikundervisningen (DsU 1973:19). Genom ett regeringsbeslut den 1 oktober 1974 gavs utred-
ningsarbetet en ny inriktning. Organisationskommittén fick en ändrad sammansättning och 
skulle nu ta hänsyn till de då fastlagda målen för den statliga kulturpolitiken som antogs av en 
enhällig riksdag i maj 1974 (SoU 1976:33 s.4). Denna grupp som fick namnet OMUS 74 
redovisade sitt betänkande ”Musiken, Människan, Samhället” SoU 1976:33 i april 1976. 
OMUS reformen antogs av Sveriges Riksdag och trädde i kraft den 1 juli 1978. 
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har haft medlemmar ur måndagsgruppen som lärare. I denna studie medver-
kar flera lärare som själva studerade före och i samband med OMUS-
reformen. Vilket innebär att de har personliga erfarenheter av denna utveck-
lingsprocess. 

Inom kulturstudier av olika slag hör det idag till självklarheterna att beto-
na hur komplex, differentierad och fragmenterad all kulturell gemenskap är. 
Mycket inom kulturella gemenskaper består enligt Ehn & Löfgren (2001) av 
tillfälliga överenskommelser och situationella konstverk av stilar, smaker 
och värderingar. Thavenius (2003) beskriver och delar upp estetiken i olika 
områden utifrån ett 2000-tals perspektiv.  

Marknadsestetiken har utvecklats till att inte bara marknadsföra produkter 
utan hela livsstilar. 

Det är en svårfångad utveckling. Den förefaller gränslös. Konsten glider över 
i reklam, trendsättning i människors identitetsarbete, fiktiva verkligheter i 
verkliga fiktioner. Stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling inbegri-
per följande kulturella verksamheter när den satsar på upplevelseindustrin: 
arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, författarskap och publicering, 
konst, medier, mode, musik, PR, kommunikation, reklam, scenkonst, turisma, 
utbildning och edutainment (Thavenius 2003, s. 49). 

 
Marknadsestetiken är ett komplext fenomen som det gäller att ha ett nyanse-
rat förhållande till. Det är inte så att alla konstnärer är som starflocken och 
flyger åt samma håll eller att konstnärliga utbildare enbart arbetar mot när-
ingslivet utifrån enbart marknadsmässiga syften. Konstnären har haft och har 
en uppgift att vilja något annat än allt det där som är lönsamt och går att 
massproducera. De gör motstånd eller främmandegör sig för en leende ma-
nagementkultur (Thavenius, 2003). Konstnärer kan många gånger ta på sig 
ett utanförskap eller stigmatisera sig själva för att på detta sätt synliggöra sig 
i ett komplext samhälle (Becker, 2006; Goffman, 2001).  

Skolans estetik, som i detta fall avser grundskolan, handlar idag mer om 
en modest estetik enligt Thavenius (2003). Det ligger implicit en utmaning 
för skolan att förhålla sig kritiskt reflekterad till det marknadsestetiska. Sko-
lan har alltför okritiskt anpassat sig till samhällsutvecklingen. Det finns två 
hållningar inom skolan som båda är ofruktbara enligt Thavenius. Det första 
är om skolan bara förhåller sig avvisande till nya lärdomar och samtidigt 
slarvar bort historiska perspektiv. Det andra är när skolan okritiskt anammar 
det nya. Det kan inte vara skolans uppgift att uppmuntra till kritiklös passivi-
tet och osjälvisk anpassning (Thavenius, 2003).  
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Ungdomars24 miljöer beskrivs av Drotner (1999) med begreppet estetiska 
produkter. Enligt henne innebär detta att de är kommunicerbara och att de 
presenterar ett individuellt uttryck. Drotner ger exempel på nyskapade pro-
dukter av ungdomar, till exempel videofilmer eller smycken. Hon menar 
vidare att ungdomarna utvecklar sin identitet genom att skapa estetiska pro-
dukter. Även Bergmans (2009) forskningsresultat med högstadieungdomar 
och deras musikvanor kan beskrivas som likheter med ungdomarna i Drot-
ners studie. Bergman menar att individualism har blivit något eftersträvans-
värt för de medverkande ungdomarna i hennes studie. För den som vill skilja 
sig från mängden och framstå som en unik specifik individ förefaller en per-
sonligt formad musiksmak vara av största betydelse. Skolungdomars relatio-
ner till musik i och utanför grundskolan tar även Ericsson (2002) upp i sin 
avhandling. Enligt Ericsson kan musik definieras som en terapeutisk funk-
tion i den meningen att den styrker självet i individen och är en viktig aktivi-
tet. Skolungdomarnas estetiska värderingar kan kopplas till en postmodern 
kontext något som kan innebära nya former för estetik. Dagens unga männi-
skor ärver enligt Fürth (2002) allt mindre av tidigare generationers åsikter 
och värderingar. De är själva med och skapar framtiden genom sitt sätt att 
tänka och agera  

Detta resonemang är viktigt att förstå då många av de studenter som 
kommer till högre musikutbildning kommer från den svenska grundskolan 
med allt vad det innebär av estetiska värderingar, såväl som andra värdering-
ar. Det innebär inte att individerna i sig har anammat det ovan beskrivna, 
men det visar även på en övergripande social miljö och kultur som alla mer 
eller mindre är en del av. Detta bör rimligtvis få konsekvenser för deras syn 
och uppfattning på hur musik skall framföras. Ur ett kulturpsykologiskt per-
spektiv formas människans sätt att fungera i kulturen både mentalt och bete-
endemässigt av hur individen använder sig av sin kulturella verktygslåda 
(Bruner, 2002). Det innebär att individens estetiska uppfattningar och värde-
ringar är en del av de verktyg som används i skapande och framförande av 
musik. 

Konstnärer har en förmåga att göra det vardagligt estetiska till konst. 
Becker (1978) beskriver hur konstnärer transformerar en vardaglig uppfatt-
ning till individualiserad konst. Som ett av flera exempel visar han på hur 
konstnären Robert Arneson skulpterar en skrivmaskin i keramik 1965. Be-
dömare inom en konstnärlig kultur tillmäter detta konstverk en så pass hög 
rang att den blir utställd på University Art Museum, University of California. 
Det finns fler likartade exempel som visar hur estetiken utvecklas. ”Ta till 
exempel ett bruksföremål som Duchamps toalettstol. Den skulle inte ha fått 
                                 
24 Ungdomar i åldern 14-17 år. 
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någon uppmärksamhet om inte institutionen konstvärlden ställt ut den på en 
konstsalong, något som gav den konstnärligt värde” (Sundin, 2003). Becker 
talar om Arts and Crafts, där konstnären tillmäts det som står för den sinnli-
ga kreativiteten. Estetik handlar inte primärt om finkonst eller ens konst i 
allmänhet utan har en mycket bredare och universell sensibilitet (Dixon, 
1995). 

Ur ett kulturpsykologiskt perspektiv kan estetik förstås som kollektiva 
uppfattningar i olika kulturer. Dessa kollektiva uppfattningar är individer i 
de olika kulturerna med och skapar genom sitt deltagande. Genom ett sådant 
synsätt blir inte uppfattningen individuell eller kollektiv utan uppgiften lig-
ger i att förstå på vilka grunder estetiken tillmäts en rådande värdering inom 
en viss kultur. Följden av detta resonemang blir att synen på kunskap inte 
låter sig fixeras vid en ståndpunkt utan att kunskap utvecklas på olika sätt i 
olika kulturer (Bruner, 2002). 

Det som studeras i denna avhandling är enskild instrumentalundervisning 
som representerar olika lokala kulturella situationer. Efter följande resone-
mang innebär det att variationer förekommer då dessa olika kulturella situa-
tioner representeras av olika deltagare.   

3.2.4. Kunskapsutveckling  
I dagligt tal talas det ofta om musikskapande, eller att skapa musik. Musik-
skapande som begrepp innehåller i sin andra del ordet skapande. Begreppen 
används både om dem som skapar något från början, till exempel ett nyskri-
vet musikverk, stycke, låt eller improvisation. Men det används också om 
musiker som framför redan befintlig musik (Stålhammar, 2009). Detta inne-
bär att existerande musik skapas på nytt varje gång av de musiker som fram-
för musiken.  

I detta resonemang finns en kulturhistorisk kärna. Vygotskij (2005a) talar 
om fantasin som en skapande aktivitet direkt avhängig av en individs tidiga-
re erfarenheter. Det är just genom individens erfarenheter och lånade erfa-
renheter som denne kan skapa något nytt. ”Ju rikare en människas erfarenhe-
ter är, desto mer material förfogar hennes fantasi över” (Vygotskij, 2005b, s. 
19). Bruner (2002) beskriver det som att resultat av stora uppfinningar som 
gjorts består av en tidigare omfattande ansamling av erfarenheter. Vygotskij 
(2005a) menar att ur en ansamling av erfarenheter öppnar sig möjligheter för 
individens utveckling och fantasi.  

Kreativitet kan förstås som utvecklingsprocesser som inte har någon be-
stämd tidsram. Det finns ingen automatik i att en snilleblixt uppstår i ett 
exakt ögonblick. Kreativitet är sammanvävd med individens erfarenheter och 
kunskap om de verktyg som denne har i sin kulturella verktygslåda: 
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Den pedagogiska slutsats man kan dra av detta är att det är nödvändigt att 
vidga barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för 
dess skapande verksamhet. Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer 
det vet och har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det besitter i 
sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid i 
övrigt lika förutsättningar (Vygotskij 2005a, s. 20). 

 
Vygotskij talar i detta fall om barnets utveckling men jag menar att det också 
är överförbart till en individ i alla åldrar när vi ser på lärande.  

I lärandesituationer förekommer möjligheter för individen att låna andras 
erfarenheter, det vill säga erfarenheter som inte är erfarna utan som har blivit 
framförda, berättade, lästa eller distribuerade på annat sätt och som uppfat-
tats av individen. Vid tillfällen som dessa är individens eget förråd av erfa-
renheter viktiga i relation till de erfarenheter som erbjuds (Vygotskij, 
2005a). Som exempel använder Vygotskij en resenärs berättelse om sin Af-
rikaresa.  

Afrikaresenären berättar om sin resa och sina upplevelser för en lyssnare. 
Med hjälp av egna erfarenheter formas fantasibilder hos den som lyssnar och 
inte varit med på resan. Dessa bilder är inte upplevda av lyssnaren och kan 
därför inte erfaras på det sätt som den faktiska resenären har gjort. ”Just det-
ta samband mellan färdiga fantasiprodukter och en viss reell företeelse utgör 
också en andra högre form av samband mellan fantasi och verklighet” (Vy-
gotskij, 2005a, s. 21).   

En individ gör egna erfarenheter men undviker också erfarenheter tack 
vare andras erfarenhet. Här är bland annat traditionsöverföring och utbild-
ning alternativ till att man gör alla misstag själv. Istället för egen, personlig 
upplevd erfarenhet drar man slutsatser från andras erfarenheter. Detta är vad 
kultur, samhälle, utbildning och professionella yrkestraditioner handlar om 
enligt Rolf (1995). 

Låt mig ge ett exempel på hur detta kan förstås i musikundervisning. Det 
förekommer att lärare beskriver erfarenheter de gjort tillsammans med andra 
berömda musiker och tonsättare, i ord och handling för sina studenter. Dessa 
erfarenheter erbjuds studenterna att ta till sig och de kan sedan genom att 
låna dessa erfarenheter se till att de finns med i framförande av det verk de 
arbetar med. Studenten kan aldrig göra samma erfarenheter som läraren delar 
med sig av men de kan med hjälp av sin egen fantasi låna de erfarenheter 
som erbjuds. När en student sedan tar till sig och internaliserar kunskap om 
dessa kan de bli nya verktyg i dennes kulturella verktygslåda. Genom stu-
dentens externalisering kan sedan lärare och student gemensamt arbeta vida-
re med att förstå på vilka sätt dessa lånade erfarenheter kan användas vid 
framförande av musik. 
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Ingen människa har gjort exakt samma erfarenheter som någon annan, i 
tanke eller handling. Detta öppnar för en förståelse för individens individuel-
la kreativitet och nyskapande. Det sociala och kulturella spelar en stor och 
viktig roll för individens utveckling av sina kulturella verktyg men det är 
individen som på sitt unika sätt kombinerar och relaterar verktyg till var-
andra i sin externalisering. Det är bland annat i dessa processer som indivi-
dens kreativitet representeras. Med kunskap om fler verktyg i den kulturella 
verktygslådan ökar också möjligheten för individens kreativa utveckling. 

En förutsättning för att lärande skall leda till kunskapsutveckling är enligt 
Hultberg (2009) att den lärande internaliserar kunskap på ett sådant sätt att 
denne kan externalisera det självständigt, inte enbart tillsammans med erfar-
na kulturella representanter, utan på egen hand i nya situationer. 

Säljö (2005) talar om att kunskapsutveckling har skett när redskapet har 
blivit transparent för brukaren, det vill säga att användaren tar det för givet 
och ser det som en vardaglig del av omvärlden. Selander (2008) beskriver 
processen som att kunna följa de spår som kan observeras hos den lärandes 
användning av teckensystem och medier för att skapa nya representationer 
under processen. Även Vygotskij (2005a) skriver att kunskapsutveckling 
bygger på dialektiken mellan reproduktion och produktion.  

Som exempel kan vi se på en musiker som har lärt sig improvisera över 
en viss skala i en viss låt. När denne kan använda sig av det nya verktyg som 
skalan innebär i andra låtar så har verktyget blivit transparent för brukaren. I 
detta fall har det skett en musikalisk kunskapsutveckling inom en musikalisk 
kontext. 

3.2.5. Kulturella mötesplatser för lärande  
En individ utvecklar och tar till sig kunskap om nya verktyg i ett antal olika 
kulturella miljöer. Lärande kan ses socialt och historiskt som skiftande del-
tagande i olika sociala och kulturella praktiker. Utvecklingen inom en prax-
isgemenskap kan förstås som en transformeringsprocess som sker över tid 
(Lave, 2000; Bruner, 2002). 

Lärandemiljön är viktig för kunskapsutveckling och Bruner (2002) be-
skriver med ett exempel att chansen att få nobelpris ökar enormt enbart ge-
nom det faktum att man arbetat i ett laboratorium tillsammans med någon 
som redan fått nobelpriset. Men det är inte bara det att miljön ger draghjälp 
åt individer. Det handlar också om att individen blir en del av en gemenskap 
och får ta del av den kunskap som finns i representerad i gruppen (Lave & 
Wenger, 1991; Rolf, 1995; Bruner, 2002). En individ som ingår i en gemen-
skap erbjuds och erbjuder kunskap i den sociala gemenskapen. Genom att 
träda in i en sådan gemenskap har man inte bara tillägnat sig vissa konven-
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tioner vad gäller praxis, utan man har också tillägnat sig ett sätt att utöva 
intelligens (Bruner, 2002).  

Utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv förekommer lärande i alla situa-
tioner, både i formella och i informella sammanhang. Individen lär sig ge-
nom att delta i olika kulturer. Med ett kulturpsykologiskt synsätt blir infor-
mella och formella situationer av underordnad betydelsen för lärandet. Där-
emot är det olika saker och händelser som fokuseras i olika kulturella sam-
manhang. Ibland kan till och med omedvetet lärande ske i olika kulturella 
sammanhang (Ericsson, 2002; Folkestad, 2006). Gullberg (2002) visar att 
det är kulturella skillnader av fokus på framförande av musik när det gäller 
studenter som studerar till musiklärare, eller musiker som musicerar i ett 
garageband. En intressant tanke är vilken typ av lärande som sker i en indi-
vid som både spelar i ett garageband och studerar i högre musikutbildning. 
Dessa kulturer är rimligtvis med och påverkar individens lärprocesser och 
värderingar.  

Enskild instrumentalundervisning är en av många kulturella mötesplatser 
där kunskap distribueras. Deltagare i denna undervisningsform rör sig och 
befinner sig inom många andra kulturer, musikaliskt situerade platser såväl 
som kulturella platser med andra fokus än musik. Sannolikheten är stor att 
det musikaliska kunskapsområdet fokuseras mer i enskild instrumentalun-
dervisning i högre musikutbildning än vid till exempel matematikföreläs-
ningar på universitetet. Likaså är sannolikheten större att instrumentalkun-
skaper fokuseras på ett annat sätt vid enskild instrumentalundervisning än 
inom det musikhistoriska ämnesområdet. Å andra sidan distribueras kunskap 
i många andra kulturella sammanhang som kan ha en direkt påverkan på hur 
en musikerstudent förstår musik som denne framför. För en individ innebär 
deltagandet i olika kulturella mötesplatser att kunskap som distribueras 
sammanvävs som intrapsykiska processer på ett komplext sätt i individen 
(Vygotskij, 2005b; 1978). Dessa intrapsykiska komplexa processer är viktiga 
för att möjliggöra individens kunskapsutveckling och kreativitet (se 3.2.6.). 
Enskild instrumentalundervisning kan därför förstås som en av många kultu-
rella mötesplatser som bidrar till individens musikaliska kunskapsutveckling. 
Individen utvecklar innehållet i sin kulturella verktygslåda med tekniker och 
procedurer för att förstå och hantera världen genom sitt deltagande i olika 
kulturer (Bruner, 2002). En konsekvens av detta resonemang är att enskild 
instrumentalundervisning som kulturell mötesplats är komplex till sin karak-
tär. 
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3.2.6. Den spelande människan 
Kulturer utvecklas över tid och inom dessa skapas det olika spelregler 
(Becker, 2006; Huizinga, 2004). Huizinga talar om Bestimmung des Spiele-
lements der Kultur och hans boktitel med samma namn översätts med den 
lekande människan. Det tyska ordet ”spiel” betyder både lek och spel precis 
som engelskans ”play” (Hultberg, 2006). I svenska språket har vi två be-
grepp, spel och lek, något som bör beaktas vid läsningen av detta avsnitt. 

Huizinga (2004) och Goffman (2009) talar på liknande sätt om hur indi-
viden förstår eller inte förstår framföranden som sker i det levda livet och i 
den vardagsdramatik som försiggår. Olika situationer kräver olika roller 
framförda av individer, samt att de rollerna förstås av de medlemmar som 
spelar spelet.  

Det kan vara svårt för en individ att alltid förstå de spelregler som gäller 
då kulturer skiftar (Alvesson & Sköldberg, 1994; Bruner, 2002; Nilsson, 
2002; Goffman, 2009; Huizinga, 2004). Ett dramatiskt exempel på detta kan 
vara handlingen att döda en annan människa. I många kulturer är detta inte 
tillåtet, men om det sker ett krigsutbrott så har det förändrats. Samma indivi-
der inom en kultur som inte fick döda uppmanas nu till detsamma. Spelreg-
lerna förändras (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Det finns subtila spelregler som kan vara svårtolkade. Bruner (2002) be-
skriver hur han går en promenad i de italienska bergen tillsammans med en 
italiensk kollega. Varje gång de möter en vandrare hälsar kollegan på denne. 
Bruner fattar snabbt grunderna i spelet som spelas och även han hälsar på 
mötande vandrare. När de närmar sig byn möter de en vandrare och Bruner 
hälsar på denne såsom han lärt sig spelet, men det gör inte kollegan. Hon 
berättar för Bruner att vara en främling i bergen är något annat än att vara en 
främling i byn. Hälsningsgesten vid vandringen bygger på en historisk tradi-
tion där vandrarna i bergen talar om att är vänligt sinnade, för att inte riskera 
att exempelvis bli angripen. Den skarpa kulturella åtskillnaden mellan tryggt 
hemma och riskfyllt borta hade utkristalliserats i en enkel hälsningsceremo-
ni. Spelreglerna och betydelsen förändrades när de kom till byn. 

Spelet kan också vara så konstruerat att spelaren inte märker att det är ett 
spel. Spelet spelar spelaren: Allt spelande betyder att man spelas (Gadamer, 
2002). Spel är en ständig rörelse enligt Gadamer. Han framhåller att man 
måste låta sig förtrollas, uppslukas av spelet och ta det på fullaste allvar, för 
att spelet skall fungera. Men det innebär också att man förlorar kontrollen 
över spelet för att i själva spelet bli spelad (Kristensson Uggla, 2004).  

I spel och tävling finns implicit begreppen vinna och förlora. När ett spel 
fungerar och de medverkande individerna har förstått spelet kan det upplevas 
som både lustfyllt och meningsfullt. Men spelet och tävlingen kan i sig också 
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driva på kamplusten för att urarta till en rivalitetslidelse (Huizinga, 2004). 
Mästarna på sin tid ordnade spelsystem och regler som innebar att gesäller 
hade stora och svåra utmaningar att nå mästarstatus. Det innebar inte att 
mästarna alltid kunde mer än sina gesäller i det rena hantverksutövandet. 
Gesällerna var många gånger mycket skickliga men mästarna kontrollerade 
arbetsmarknaden och den rådande hierarkin (Ödman, 2006).  

Detta system kan överföras till dagens situation, även om det har modifie-
rats och samhället ser annorlunda ut. Lärare i högre musikutbildning är ock-
så många gånger etablerade artister inom sitt arbetsområde. De har genom 
sitt kunnande och sin maktställning möjlighet att påverka spelet för studen-
terna. Det är inte ovanligt att lärare ger studenter rekommendationer eller 
olika arbetsuppdrag till sina studenter utanför den formella utbildningskon-
texten. En musikerstudent har även likheter med en gesäll vad det gäller sitt 
hantverkskunnande. Det finns tillfällen då studenter och lärare konkurrerar 
om samma arbete. 

Andra exempel på spelregler framkommer när Hultberg i (Hultberg & 
Holgersson, 2010) undersöker instrumentalundervisning inom högre musik-
utbildning. I samband med ett terminsprov uppmanas en student av sin lärare 
att studera in två tolkningar av ett musikverk. Läraren förklarar att den första 
tolkningen bör göras utifrån de spelregler som bedömarna förhåller sig till, 
detta innebär en tolkning utifrån de konventioner som är allmänt vedertagna 
för stycket. Den andra tolkningen innebär att utmana verkets interpreta-
tionsmöjligheter. Kanhända en sådan tolkning ger mer mening för både lyss-
nare och utövande musiker än gängse praxis. Läraren distribuerar kunskap 
om regelsystem till studenten som på detta sätt får kännedom om reglernas 
betydelse vid olika typer av framföranden. 

Spelregler och regelsystem utvecklas inom kulturer och det finns risker 
att spelet som försiggår kan stagnera. 

I samma mån som kulturmaterialet blir mer komplicerat, brokigt och 
omständligt, och i samma mån som förvärvs- och samhällslivets teknik, den 
individuella såväl som den kollektiva, blir finare organiserad, växer så små-
ningom över kulturgrunden upp ett skikt av idéer, system, begrepp, läror och 
normer, kunskaper och seder, som helt till synes ha förlorat sin beröring med 
leken. Kulturen blir så småningom allvarlig och lämnar kvar åt leken blott en 
biroll (Huizinga, 2004, s. 95). 

 
Det gäller för en individ att förstå sin roll i de spel som pågår, såväl i relation 
till sig själv som till sin omgivning (Goffman, 2009). 

Kandidatprogrammet i musik är en del i att förbereda studenterna för ett 
kommande yrkesliv som artister och musiker. Genom att studera för lärare 
som är förtrogna med spelregler erbjuds de att ta till sig en del av dessa. De 
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enskilda instrumentallektionerna är en del av det spelet, där flera spel kan 
pågå samtidigt med både tydliga och svårtolkade spelregler för deltagarna.  

3.4. Kunskap i handling  
Musik som upplevelse berör lyssnare på olika sätt. Gabrielsson (2003) skri-
ver att både den utförande musikerns och den lyssnandes egen livssituation 
är med och påverkar upplevelsen. Individens egna upplevelser bidrar till att 
påverka sinnestämningen och hur musiken upplevs. Därtill kan läggas den 
kulturella erfarenheten: om individen till exempel är uppvuxen med en viss 
musik kan det ibland vara spännande eller svårt att ta till sig musik som lig-
ger utanför det kända. Detta resonemang kan föras på ett övergripande plan 
men också i diskussionen om hur ett enskilt konstverk växer fram, något som 
jag vill beskriva som kunskap i handling.  

Molander beskriver processer utifrån designern som skapare av ett konst-
närligt verk:  

Designern vet inte vad hon har gjort eller vad hon strävar mot förrän det hon 
gjort har svarat, det visar henne vad hon gjort och vad hon strävar mot. Det är 
både ett skapande av mening och ett experiment. Det behöver inte ha något 
med reflektion […] att göra; men »svaret» kan visa att reflektion behövs för 
att på allvar se vad som ledde fram till det som blev resultatet (Molander 
1993, s. 155). 

 
Molanders beskrivning kan överföras till musikens område där reflektion 
står i relation till intuition. Som det beskrivs är dessa två verktyg viktiga för 
den framförande konstnären. Fjelkestam (2009) menar att intuition, eller 
”magkänsla”25 är en typ av reflexivitet som överskrider uppdelningen mellan 
kropp och tanke. Magkänslan kan som sådan utgöra en essentiell del av en 
högst medveten reflektion enligt Fjelkestam (2009).  

Detta resonemang skulle kunna innebära att intuition kan förstås som att 
kunskap är grundad i individen. Molander (2000) beskriver improvisation 
och den separation som på ett väsentligt sätt finns mellan det kroppsliga och 
intellektuella: 

Vid ett seminarium i januari år 2000 medverkade bland annat tränaren för 
RBK (”Rosenborg”) Ola By Rise. Han konfronterades i diskussionen med en 
(påstådd) historia om en fotbollsspelare som misslyckats med en nickning 
och som förklarade misslyckandet med att han börjat tänka (på vad/hur han 
skulle göra). (Den typen av historier är legio inom många grupper som vill 
företräda ett alternativ till en ”intellektualiserad” kunskapssyn på sina färdig-

                                 
25 Fjelkestams begrepp.  
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hetsområden.) Ola By Rise svarade blixtsnabbt: Problemet var inte att han 
började tänka utan att han tränat för lite (Molander 2000, s. 4).  

 
Tränaren i detta citat talar om hur viktigt det är att det finns kunskap i indi-
viden. Det är inte ett problem att fotbollspelaren börjar tänka, utan problemet 
är att han inte har tränat in sitt tänkande i det praktiska utförandet. Molander 
(2000) kallar detta för tyst kunskap där tänkande och utförande är relaterade 
med varandra. Exemplet kan jämföras med en berättelse som jag växte upp 
med under mina år som musikstuderande.  

Det sägs att Charlie Parker i unga år lirade Body & Soul på altsax på en 
jam session och kritiserades av trummisen Jo Jones. Efter denna incident 
började han öva stenhårt i snabba tempi och i alla tonarter. När han kom 
tillbaka till jazzklubben lät det som att spela Lester Young plattor på dubbel 
hastighet. På så vis fick han jobb i Jay McShanns Orkester, som ansågs vara 
en av de bästa i trakten (Deveaux & Giddins, 2009). Med största sannolikhet 
behövde inte Charlie Parker tänka i själva spelandet eftersom tänkandet hade 
föregått på ett tidigare stadium. Tänkandet och spelandet är nu relaterade 
med varandra. Detta var något som även fotbollstränaren sade om sin spelare 
som missade nicken. Den medvetna reflektionen är ett viktigt redskap för 
individens egen utveckling, både för sig själv och för sin närmaste omvärld. 
Enligt Molander (2000) ger denna förtrogenhetskunskap ökade möjligheter 
till att improvisera då de ökar förmågan att hantera det oförutsägbara. 

Den medvetna reflektionen är ett redskap för individen att använda sig av 
i sin kunskapsutveckling.  

I reflektion (jfr. lat. Reflectere, återkasta) bemöter vi aktivt våra egna tankar 
genom kritisk prövning, vilket är centralt i kunskapsprocesser. Reflektionen 
fungerar därför både som ett praktiskt redskap inom till exempel pedagogi-
ken, men utgör även en teoretisk utgångspunkt för bland annat filosofin. Den 
kritiska granskningen handlar också om det slags självreflexivitet, den tan-
kens metanivå, som fungerar medvetandegörande och rentav emancipatoriskt 
(Fjelkestam 2009, s. 7). 

 
Schön (1987) framhåller reflektion som verktyg och teori i undervisning. För 
att begreppet reflektion inte skall bli uddlöst och trivialt menar Schön att 
reflektion bör ske i och över handling. Den djupaste formen för reflektion 
uppstår när individen reflekterar över sin egen reflektion över sin beskriv-
ning av sin design. Rolf (1995) följer upp Schöns tankegångar och belyser 
riskerna att teori och fackspråk kan hanteras mekaniskt, utan möjligheter att 
överväga. Reflektion i en djupare mening är en process där man distanserar 
sig från kunskap som utövas av andra eller av en själv. Reflektionen öppnar 
vägen till en bearbetning: man preciserar, undersöker alternativ, man stude-
rar orsaker eller konsekvenser, man väger för och emot. Via en tradition 
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övertar vi sociala mönster, roller, symboler, attityder och teknik med vilkas 
hjälp vi reflekterar.  

När Rolf (1995) diskuterar tyst praktisk kunskap utifrån Polanyi, talar han 
om två olika begrepp. Det första begreppet är enkel som består av situations-
oberoende regler. Det andra begreppet är kvalificerad som består av situa-
tionsberoende regler. Inom varje begrepp finns det tre viktiga bärare av olika 
slags funktioner; Skill/skicklighet, Know-how26 utan reflektion, kompetens 
som är know-how och återkopplande reflektion:  

Skillnaden mellan skicklighet, know how och kompetens består i en annan 
dimension av den praktiska kunskapen. Enkelt sagt består skicklighet i ut-
övandet av sådana regler vars efterlevnad jaget kan kontrollera självt. Social 
återkoppling behövs inte. Know-how består i följande regler där det sociala 
kollektivet bidrar med reglerna. Kompetens är ett slags know-how där reflek-
tion kan ändra kollektivets regler. Professionell kompetens innebär att den 
enskilde kan ge återkoppling till den socialt burna kunskapen genom att änd-
ra dess regler. Det professionella kollektivet kan lära av sina medlemmar 
(Rolf 1995, s. 115) 

 
Rolf beskriver skillnaderna mellan situationsoberoende regler och situa-
tionsberoende regler i form av några metaforer. Att hugga ved kan man lära 
sig genom imitation. När man väl lärt sig utföra arbetet kan man hugga i 
princip vilket träslag som helst, situationen är oberoende. En jägare som 
jagar måste lära sig att skjuta. När han väl lärt sig grunderna måste han vid 
jakttillfället ta hänsyn till terräng, väderlek, omgivning och bytesdjur. Situa-
tionen kräver större omställningar av jägaren (Rolf, 1995). Rolf framhåller 
reflektion som ett viktigt verktyg men kritiserar Schöns reflektionsteori. Rolf 
menar att reflektion kan utgöra förändringsfaktor men det finns också risker 
att det blir en konsolideringsfaktor.  

För Polanyi och Kuhn utgör reflektion blott en del av verksamheten. Det står 
i motsättning till Schöns tanke på den ”reflekterande praktikern” som vill in-
begripa alla i en ständig förändring, driven av reflektion. Både Polanyi och 
Kuhn framhåller gentemot Popper att kunskap används för att göra verklighe-
ten begriplig för den enskilde forskaren eller för forskarna som kollektiv. Inte 
minst innebär detta att man löser närliggande problem där inte själva teorin 
ifrågasätts. Vetenskapens värde ligger i att den skapar ordning och mening, 
inte bara i att det ena tankebygget skall ersätta det andra (Rolf, 1995, s 66). 

 
Här beskriver Rolf (1995) risken att teori och fackspråk trots sin symboliska 
form inte alltid har med reflektion att göra. Reflektion som verktyg har sina 
brister, något som är viktigt att beakta både i en pedagogiskt lärande kontext 
och i en vetenskaplig. Rolfs resonemang stämmer överens med Gaunts 

                                 
26 Termen Know-how infördes av Gilbert Ryle (Rolf 1995) 
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(2006) som också hävdar att reflektion som verktyg kan övervärderas. Hon 
menar att musikerstudenternas kortare perspektiv i sina reflektioner i och 
över handling innebär att de missar de längre perspektiven för sin egen 
utveckling. Detta är något som även Saar (1999) lyfter fram. 

Experterna har tillgång till alternativa strategier och kan dessutom använd 
dem samtidigt. Enligt Hargreaves arbetar experterna med övergripande re-
spektive provisoriska strategier. Improvisatören har exempelvis en generell 
plan om att spela utifrån vissa melodier. Under improvisationen kan han till-
fälligtvis växla uppmärksamhet till vissa skaltyper. Hargreaves finner även 
att experten använder automatiserade klichéer och trix som ett slags hållplat-
ser vid växlingen. (Saar, 1999, s.39) 

 
I detta citat diskuterar Saar novisens mindre innehållsrika kulturella verk-
tygslåda som också innebär begränsningar för reflektion. Reflektion som 
verktyg är att aktivt bemöta våra egna tankar genom kritiskt prövning, något 
som enligt Fjelkestam (2009) är centralt i kunskapsprocessen.  

Polyani, Schön och Rolf är tidshistoriska efterföljare till Dewey (1997) 
som talar om erfarenheten och om den dialektik som har varit rådande mel-
lan vetenskapen och erfarenheten. Dewey skriver att den logiska följden är 
en ny filosofi för erfarenhet och kunskap, en filosofi som inte längre ser erfa-
renhet som motsats till rationell kunskap och framställning. Erfarenheten är 
en medveten kontroll av det som görs i tanke, det vill säga att vi uppmärk-
sammar innebörder och relationer och att vi sedan prövar deras giltighet. 

Resonemanget går att återknyta till ett kulturpsykologiskt perspektiv där 
Bruner (2002) beskriver synen på kunskap som att medvetandet är en för-
längning av händerna, de verktyg man använder och det arbete de används i. 
Detta kan i sin tur relateras tillbaka till Vygotskijs tankar om fylogenes, on-
togens och sociogenes som sammanvävda i individen och grunden för den-
nes individuella utveckling i relation till sig själv och sin omvärld.  

Dessa reflektioner över ett kulturpsykologiskt perspektiv leder nu vidare 
till nästa kapitel om studiens metodologi och genomförande. 
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4. Metod och tillvägagångssätt 

I denna studie fokuseras studenters förhållningssätt i relation till kunskap 
som distribueras i samband med lektioner på deras huvudinstrument i en-
skild instrumentalundervisning. Ur det kulturpsykologiska perspektiv som är 
valt för denna studie handlar det alltså om hur individer agerar i lokala situa-
tioner.  

Det här kapitlet inleds med metodologiska överväganden och att den egna 
forskarpositionen redovisas. Därefter beskrivs undersökningens design och 
genomförande. Kapitlets avslutas med etiska överväganden, reflektioner 
över kvalitetsaspekter i studien och beskrivningar av analysarbetet.  

4.1. Forskningsområdets komplexitet 
I ett kulturpsykologiskt perspektiv riktas intresset mot individers handlingar 
för att slutsatser skall vara möjligt att dra om deras sätt att förstå - tolka, och 
utifrån sin tolkning förhålla sig till kulturellt etablerad kunskap (Bruner, 
2002). Detta tas även upp på ett liknande sätt av Säljö (2000) när han skriver 
”att en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 
mänskligt tänkande/handlande således är att man intresserar sig för hur indi-
vider och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser” 
(s. 18). Det är samspelet mellan individ och kollektiv som är i fokus.  Utifrån 
detta perspektiv är det angeläget att belysa individuell variation inom en 
given kontext, som i denna studie representeras av deltagarna i varje enskild 
instrumentallektion som observeras. Individers tänkande är inte möjligt att 
observera utan det som görs tillgängligt är genom deras externaliseringar i 
form av berättelser och handlingar enligt Bruner (2002).  

När det gäller metodologiska frågor blir flera aspekter viktiga att ta hän-
syn till. Inom kvalitativa forskningsmetoder framhåller forskare vikten av 
sambanden mellan forskningsfråga, forskarens förförståelse, teori, tidigare 
forskning, metod och val av metod för insamlande av data (Patton, 2002: 
Flick et al, 2005; Aspers, 2007). Dessa olika delar, hur de kan användas och 
förstås har jag beaktat i överväganden som gjorts i detta arbete. Det ligger 
enligt Aspers (2007) ett implicit ansvar hos forskaren att redogöra för ovan 
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beskrivna förhållanden då dessa även bidrar till att höja studiens trovärdig-
het.  

Att jag som forskare både kan höra och se, det vill säga använda komplet-
terande metoder, är väsentligt när forskningen avser komplexa problemom-
råden, som i denna studie. Detta, att kombinera flera insamlingsmetoder för 
att göra data tillgängliga medverkar till att höja trovärdigheten för de resultat 
som presenteras (Patton, 2002; Gustavsson, 2004; Flick et al, 2005; Flick, 
2009; Richards, 2009; Hultberg, 2000, Nerland, 2004). Flera insamlingsme-
toder kan förstås som en form för triangulering (Patton, 2002). I detta fall 
innebär datatriangulering enligt Denzin (1978) att flera insamlingsmetoder 
används som underlag för att kunna förstå och tolka data på ett trovärdigt 
sätt. De insamlingsmetoder som jag valt bidrar till att fånga olika aspekter av 
deltagarnas verklighet.  

Som jag beskrivit i mitt teorikapitel är individens lärandeprocesser kom-
plexa. Med synen på att individen bland annat lånar erfarenheter och kombi-
nerar olika kulturella verktyg på olika sätt i sina kreativa processer (Vygots-
kij, 2005a) är varje individs kreativa lösningar på problem och uppgifter 
olika (Bruner, 2002). 

I ett kvalitativt forskningsarbete är det jag som forskare som arbetar med 
att strukturera insamlad data på ett sådant sätt att de ger mening. Detta ställer 
krav på mig som forskare att välja insamlingsmetoder på ett sådant sätt att 
resultaten på ett trovärdigt sätt kan styrka de generaliseringar jag gör (Patton, 
2002; Flick, 2009).  

4.1.1. Tolkningens betydelse 
I ett kulturpsykologiskt perspektiv belyses relationer mellan individer, deras 
intersubjektiva tolkningar av varandras utsagor, handlingar och underför-
stådda uppfattningar. Bruners (2002) beskrivning av förutsättningarna för att 
kunna förstå andra individer och kulturer stämmer väl överens med den ly-
hördhet och förhandling som Gadamer (2002) beskriver som grunden för 
mänskligt kulturellt lärande, vilket också Hultberg (2006) lyfter fram. En 
konsekvens av detta innebär att ett hermeneutiskt förhållningssätt – baserat 
på intersubjektivitet människor emellan – är inkluderat i en kulturpsykolo-
gisk resonemang. Detta förhållningssätt genomsyrar också Bruners resone-
mang om ett kulturpsykologiskt perspektiv på lärande. Det kräver mer än en 
medvetandeteori för att kunna ansluta sig till en annan persons mentala till-
stånd, det kräver också en kulturteori enligt Bruner. ”Om vi saknar de vägle-
dande förutsättningarna som talhandlingar bygger på, hur skall vi då kunna 
förstå vad en person tänker på?” (s. 138).  
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Begreppen förstå och förklara kan ses som sammanflätade med varandra 
(Bruner, 2002; Englund, 2004). Bruner (2002) framhåller dock att en förklar-
ing inte kan uttömma alla tolkningsmöjligheter. Berättelser och deras tolk-
ningar erbjuder mening, och mening är alltid mångtydig enligt Bruner. Di-
lemmat är att båda processerna förstå och förklara är nödvändiga, de är öm-
sesidigt belysande men samtidigt omöjliga att reducera till varandra. Förklar-
ing och förståelse rör inte skilda kunskapsteoretiska domäner. Förståelse 
måste alltid förmedlas via en förklaring. Men det finns heller ingen förklar-
ing som inte fullbordas genom en subjektiv förståelse – förståelsen omsluter 
förklaringen (Englund, 2004). Det finns med andra ord inte bara ett sätt att 
nå fram till kunskap som alla måste underordna sig (Bruner, 2002) 

Den metodologiska ansatsen för detta arbete bygger på att jag som forska-
re strävar efter att tolka och förstå deltagarnas handlingar utifrån ett kultur-
psykologiskt perspektiv med hjälp av flera insamlingsmetoder av data, för att 
på detta sätt synliggöra musikerstudenters förhållningssätt till kunskap som 
distribueras på olika sätt i enskild instrumentalundervisning.  

4.1.2. Forskaren som observatör och samtalsdeltagare 
Att vara observatör kan förstås och beskrivas på olika sätt (Patton, 2002; 
Flick, 2005; Richards, 2009). En privilegierad observatör (Wolcott, 2005) 
innebär att deltagare i en studie känner till forskaren som en aktör i fältet 
som undersöks. Det behöver inte betyda att de som deltar i en studie explicit 
känner till forskarens tidigare arbeten, men att de har kännedom om eller har 
fått information om den privilegierade observatörens roll i fältet som yrkes-
man.  

Den privilegierade observatören är förtrogen med området som beforskas 
och har möjlighet att tillgodogöra sig information inom de kontexter som 
undersöks (Hultberg, 2000). En privilegierad observatör kan även beskrivas 
som samtalsdeltagare som på en kollegial nivå kan föra samtal om det som 
observeras med dem som deltar i en studie. Samtalsämnen mellan forskare 
och deltagare inom musikområdet kan till exempel utgöras av teman som 
handlar om framföranden av musik för en publik, musikteori, musiktraditio-
ner och interpretation, områden som både deltagaren och forskaren har erfa-
renheter av. Den privilegierade observatören har också kännedom om repre-
sentanter med specialkompetenser inom de kontexter som undersöks.  

Mina mångåriga erfarenheter av att vara musiker, kördirigent, arrangör, 
instrumentallärare och utbildare inom musik gör mig till en privilegierad 
observatör inom denna studies område. En skillnad som skall klargöras är att 
jag inte arbetar eller har arbetat som instrumentallärare i högre musikutbild-
ning samt att jag inte själv har studerat vid det utbildningsprogram där stu-
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denterna som är representerade i denna studie studerar. Min roll som privile-
gierad observatör innebar å andra sidan möjligheter att ta kontakt med repre-
sentanter, till exempel inom musikteori, för att diskutera och fördjupa min 
egen förståelse av observerade händelser som haft med musikteori att göra.  

Inifrånpositionen som den privilegierade observatören har beskrivs inom 
etnografisk forskning som en emicposition, (Patton, 2002). Forskarens emic- 
respektive etic (utifrån) position innebär både för- och nackdelar, något som 
Headland et. al (1990) tog initiativ till med en större diskussion i början av 
1990-talet. Inom tidigare antropologisk och etnografisk forskning hade fors-
kare oftast en eticposition då de reste till andra främmande kulturer och stu-
derade dessa (Patton, 2002; Lévi-Strauss, 1987). Även om forskaren blev en 
aktiv del i den kultur som studerades, på grund av att de levde med kulturen 
över längre tid, fanns det alltid ett utanförskap eftersom de inte var en del av 
kulturen från början. Det finns en rörelse från en eticposition mot en emicpo-
sition, något som framkommer i debatten med Headland et al (1990). I detta 
forskningsprojekt anser jag mig själv vara en del av den kultur som studeras 
eftersom även mitt barndomshem var en plats där många som studerade mu-
sik i högre musikutbildning var en del av familjens umgängeskrets. Därför 
kan min position i detta arbete även beskrivas som en emicposition. 

Emicpositionen i sig har både för- och nackdelar. Nackdelarna kan vara 
risker för forskarens bias av olika slag, maktförhållanden och hur och på 
vilket sätt forskningen kommer att användas (Patton, 2002). Ett sätt att mot-
verka emicpositionens nackdelar är att tydliggöra forskarens förståelse i 
förhållande till den kultur han själv är en del av (Patton, 2002), vilket jag 
eftersträvar i detta arbete.  

För att problematisera emic-positionen vidare kan ingen forskare anses ha 
en position som är helt och hållet emic. De kulturer som har präglat forska-
rens sätt att tänka och handla omöjliggör för forskaren att helt friställa sig 
från dessa i sin strävan att bli del av den kultur som studeras (Saether 2003).  

Alvesson & Sköldberg (2008) menar att etnografiska studier som tar her-
meneutik, politik och representations-/godtycklighetsproblemen på allvar har 
möjlighet att på ett mer trovärdigt sätt kunna avspegla verkligheten. För att 
lyckas i sina strävanden krävs det att forskaren har förmåga att distansera sig 
och har en hög kapacitet för självreflektion och ett utvecklat sinne för vad 
som är intressant forskningsmässigt (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det är 
därför viktigt att forskaren arbetar med att vara medveten om sin utgångs-
punkt i samband med de analyser som görs (Saether, 2003). 

Debatten om emic och etic skall inte förstås som ett antingen- eller förfa-
rande. De skall heller inte förstås som motpoler utan snarare att de komplet-
terar varandra (Headland et al 1990; Saether, 2003). Patton (2002) framhål-
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ler de positiva egenskaper som finns just i att en forskare har en emicposition 
då förtrogenhet med området som studeras kan vara av stor vikt. Jag har 
under hela forskningsprocessen påmint mig om den problematik som är för-
knippad med att ha en emicposition. Jag anser att min kännedom om fältet 
som undersöks utgör en tillgång för denna studie som överväger nackdelar-
na.  

4.1.3. Mångsidiga data  
Denna studies forskningsfokus är lokalt situerad till enskild instrumentalun-
dervisning, och kan beskrivas som ingående i deltagarnas vardagshändelser. 
Området är komplext till sin karaktär eftersom handlingar som förekommer i 
dessa situationer inte kan ses som isolerade företeelser (Nerland, 2004; Flick 
et al, 2005). På grund av problemområdets komplexitet valde jag flera olika 
insamlingsmetoder av data.  

Valet av flera olika insamlingsmetoder ökade möjligheten för mig som 
forskare att göra tydligare och mer rimliga tolkningar (Patton, 2002; Flick et 
al, 2005; Richards, 2009; Larsson, 1994; Hultberg, 2000; Nerland, 2004; 
Aspers, 2007). Den kombination av olika insamlingsmetoder jag beslutade 
att använde mig av var följande:  

 
Videodokumentationer av enskild instrumentalundervisning  
Intervjuer med samtliga deltagare 
Loggbok som samtliga deltagare ombads skriva i samband med de undervis-
ningspass som videodokumenterades. 
Uppföljande samtal som tillkom under arbetet med huvudstudien  
 
I den enskilda instrumentalundervisningen som videodokumenterades och 
observerades följde jag deltagarnas arbete i deras naturliga undervisnings-
miljö. Detta innebar implicit att jag som forskare observerade undervisnings-
tillfällen där deltagarna bestämde innehåll, plats och tid för dessa. Insam-
lingsmetoden gav mig möjlighet att vid ett flertal tillfällen observera det som 
skedde av musikaliska framföranden, kommentarer och samtal mellan delta-
garna.  

Intervjuerna med deltagarna var halvstrukturerade enligt Kvales beskriv-
ning (1997), det vill säga tematiska, utifrån studiens frågeställningar, men 
också öppna för att ge utrymme för utsagor som eventuellt skulle kunna peka 
på oförutsägbara aspekter.  

Loggbok är en insamlingsmetod som ger mig som forskare möjlighet att 
ta del av deltagarnas egna subjektiva och personliga upplevelser (Frostling-
Henningsson, 2004). Det loggboksanteckningar inte klarar av att berätta är 
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hur deltagarnas reflektioner förändras allteftersom tiden går. Individen gör 
troligen en form för reflektion i nära anslutning till det som skett nyligen, 
vilket var upplägget i denna studie. Reflektionen blir med största sannolikhet 
en annan när en individ får en längre distans över tid till vad som hände och 
hur denne uppfattade händelsen (Wertsch, 2009).  

I de uppföljande samtalen med deltagarna kunde jag genom att ställa 
följdfrågor baserade på mina analyser av insamlad data få en fördjupad för-
ståelse av någon händelse eller få bekräftat att det jag observerat stämde.  

4.2. Förstudie 
Under våren 2007 genomfördes en förstudie. Tanken med förstudien var att 
jag skulle få erfarenheter som kunde ligga till grund för vidare utveckling av 
insamlingsmetoder inför den kommande huvudstudien. Det var också ett sätt 
att pröva forskningsfrågan i relation till val av metoder (Aspers, 2007).  

Mitt avhandlingsarbete blev en del i projektet Instrumentalisters musika-
liska kunskapsutveckling.27 I detta projekt hade andra forskare påbörjat in-
samling av data från instrumentgrupperna violin och klassisk gitarr. Då före-
liggande studie blev en del av detta projekt diskuterade jag val av instrument 
för detta arbete tillsammans med mina forskarkolleger. I förstudien bestämde 
jag mig för instrumentet violin som fick representera den klassiska genren. 
Skillnaden mellan mitt avhandlingsarbete och VR projektet var att jag även 
avsåg att studera instrumentgrupper som representerade jazz, populärmusik 
och folkmusik. Inför förstudien bestämde jag mig för elgitarr bland annat för 
att detta instrument har likheter med den klassiska gitarren, som var repre-
senterad i VR projektet. Folkmusik beslöt jag mig att vänta med.  

Deltagarna i förstudien bestod av två studenter som studerade sitt första år 
inom högre musikutbildning. Jag tillfrågade en elgitarrlärare, som jag kände 
sedan tidigare, om hans medverkan och han svarade ja. Läraren gav sedan 
tips på vilka studenter jag kunde tillfråga. Den första elgitarrstudenten som 
tillfrågades svarade ja till att delta i förstudien. Den andra studenten, en vio-
linist, var en av deltagarna i det större VR-projektet. Efter godkännande från 
deltagarna, student och lärare, fick jag tillgång till insamlad data från min 
forskarkollega för analys. 

Förstudien bestod av tre videodokumenterade lektioner i elgitarr. De in-
spelade materialet med violinstudenten bestod av två videodokumenterade 
lektioner samt ett videodokumenterat övningspass. Samtliga inspelade lek-
tioner var cirka 60 minuter långa och det inspelade övningspasset var cirka 

                                 
27 Detta projekt var finansierat av Vetenskapsrådet och förkortas härefter till VR. 
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trettio minuter långt. Elgitarrstudenten och dennes lärare intervjuades var 
och en för sig i cirka 45 minuter, även intervjuerna videdokumenterades. Jag 
lyckades tyvärr inte få möjlighet att intervjua violinstudenten och dennes 
lärare.   

Förstudien gav mig kunskap i intervjuteknik och fungerade även som ett 
test på hur de dokumenterade lektionerna skulle kunna analyseras. De video-
filmade undervisningstillfällena sågs igenom ett antal gånger där mina an-
teckningar mer kan beskrivas som kommentarer än transkriptioner. Svaghe-
terna med de mer kommenterande anteckningarna utgjorde nivån för att 
kunna analysera data mer på djupet. Jag transkriberade intervjuerna orda-
grant och läste igenom dem upprepade gånger. I analysen arbetade jag sedan 
med mina anteckningar från lektionsobservationerna, intervjutranskriptio-
nerna och hur dessa skulle kunna tolkas på ett relevant sätt.  

Arbetet med förstudien sammanställdes som en text i förminskad avhand-
lingsform med tyngdpunkt på metod. Denna text granskades av några senior-
forskare och doktorandkolleger. Vid denna granskning framkom att resulta-
ten var intressanta men också att de hade potential att bli ännu mer innehålls-
rika om analysnivån fördjupades ytterligare.  

I arbete med förstudien var elgitarrläraren en musikerkollega som jag ar-
betat och konserterat tillsammans med. Detta uppfattade jag såväl som lära-
ren som oproblematiskt. Trots detta bestämde jag mig för att i möjligaste 
mån genomföra huvudstudien med deltagare som jag inte kände, detta som 
en ytterligare hjälp att distansera mig till det som observeras (4.1.2). Avsik-
ten med detta var att jag som forskare inte skulle ha några personliga bind-
ningar till deltagarna.  

Jag fick i arbetet med förstudien observera enskild instrumentalundervis-
ning som representerade andra instrument och andra kulturella mötesplatser 
(3.2.5.) än vad jag själv hade erfarenhet av. Förstudien var ett viktigt mo-
ment i arbetet med att pröva metod och analys och den gav mig en god ut-
gångspunkt i att bestämma forskningsprojektets vidare inriktning (Aspers, 
2007).  

Mina funderingar och tankegångar efter förstudien var vad jag skulle 
kunna använda mig av för verktyg för att fördjupa analysarbetet ytterligare. 
Loggboksanteckningar som insamlingsmetod användes i VR projektet. De 
hade visat sig ge innehållsrik information som var viktig vid analys av un-
dervisningstillfällen så jag beslutade därför att komplettera den kommande 
huvudstudien med denna insamlingsmetod.  

Det fanns även inslag av informella samtal under förstudien. Dessa upp-
stod då jag träffade min deltagande elgitarrstudent och gick tillsammans med 
honom till och från lektionerna som dokumenterades. Då samtalade vi om 
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vad som hade hänt och hur han upplevde olika situationer, vilket gav mig 
information utanför undervisningssituationerna och intervjun. Dessa samtal 
antecknade jag inte under arbetet med förstudien, något som jag förändrade i 
samband med huvudstudien. 

Förstudien blev en viktig inspirationskälla för att gå vidare med huvud-
studien. Jag insåg också att huvudstudien skulle generera en stor mängd data 
vilket gjorde att jag beslutade mig för att minska mitt tänkta deltagarantal till 
att bara gälla musikerstudenter som studerade genrerna västerländsk konst-
musik och jazz. När jag ansökte om doktorandplats var ursprungsidén även 
att observera folkmusikerstudenter som representerade två ackordinstrument 
och två melodiinstrument. Resultatet blev en minskning med fyra musiker-
studenter inför den kommande huvudstudien. 

4.3. Huvudstudie 
Efter att ha presenterat mitt arbete med förstudien vid ett doktorandsemina-
rium i slutet av april 2007 gav det mig riktlinjer för hur jag skulle arbeta 
vidare. Jag hade i detta skede prövat, utvärderat och fått erfarenheter av hur 
den kommande huvudstudien skulle kunna se ut. Forskarkollegers råd i den-
na del av processen var också viktiga bidrag för det fortsatta arbetet. Dessut-
om gav förstudiearbete mig chansen att pröva insamlingsmetoder och att 
avgränsa antalet deltagare inför den kommande huvudstudien. Jag började 
planera genomförandet av huvudstudien. Tillfrågande av deltagare och in-
samling av data påbörjades hösten 2007.  

Det kulturpsykologiska perspektivet för med sig en syn som innebär att 
individers kunskapsutveckling sker i processer (3.2.4.). En individs internali-
sering dokumenteras när denne externaliserar kunskap genom handlingar. 
Kunskapsutveckling har tidigare beskrivits som process där en individ exter-
naliserar kunskap i nya situationer på egen hand (3.2.4.).  

Detta synsätt ligger till grund för denna studies longitudinella karaktär. 
Genom att planera inspelningsserier var avsikten att kunna ta del av indivi-
ders kunskapsutveckling som sker i en lokalt situerade kultur över en längre 
tid. Kunskapsutveckling å sin sida är inte tidsbestämd till dagar, månader 
och år. En individs internalisering av kunskap varierar i tid, vilket innebär att 
kunskapsutveckling kan ske under en och samma instrumentallektion som är 
i fokus för denna studie, eller som längre processer under en serie av instru-
mentallektioner. 

Planen var att observera sex lektioner totalt med varje student och dennes 
lärare, uppdelad i två serier. I samband med varje observerad lektion ombads 
student och lärare att skriva loggbok. När den första observationsserien om 
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tre lektioner var genomförd med en student och dennes lärare skulle jag in-
tervjua dem, en intervju med studenten och en intervju med läraren. Näst-
kommande termin skulle jag genomföra en ny observationsserie om tre lek-
tioner med samma student och lärare. Även denna gång skulle student och 
lärare vara ombedda att föra loggbok i samband med de observerade 
lektionerna.  

4.3.1. Instrumentgrupper och deltagare  
Valet av instrumentgrupper och deltagare i studien gjordes i samråd med 
forskare inom VR projektet. I VR projektet ingick instrumenten violin och 
klassisk gitarr. Som en konsekvens av detta valdes följande instrumentgrup-
per: violin, klassisk gitarr, saxofon och elgitarr.  

Bakgrunden till dessa val kan beskrivas på följande sätt. Klassisk gitarr 
och elgitarr är två ackordinstrument som förekommer i ensemblespel, som 
ackompanjerande instrument och som soloinstrument. Violin och saxofon är 
utpräglade melodiinstrument med en betydande solistisk repertoar. De är 
även instrument som är rikt representerade inom ensemble- och orkestermu-
sik. 

Tillfrågande av deltagare gick till på två sätt: Lärare i violin och gitarr 
som deltog i VR projektet och tillfrågades om att även delta i föreliggande 
studie. De tackade ja och föreslog mig i sin tur att kontakta två studenter 
inom respektive instrumentgrupp.  

När det gällde tillfrågande av deltagare som spelar instrumenten saxofon 
och elgitarr gick det till på följande sätt: En första kontakt togs med ämnes-
företrädarna för varje vald instrumentgrupp vid den aktuella musikhögsko-
lan. Ämnesföreträdarna har huvudansvar för organisation, terminsprov och 
viss administration inom varje instrumentgrupp vid högskolan. De gav mig 
förslag på vilka lärare som kunde kontaktas inom deras respektive instru-
mentgrupp. Jag kontaktade de föreslagna lärarna, informerade om min studie 
och tillfrågade dem om att delta. När de sagt ja tog jag kontakt med de stu-
denter som lärarna föreslagit.  

Fem lärare tillfrågades om att delta i studien och alla svarade ja. Lärarna 
var fyra män som representerar instrumenten klassisk gitarr, elgitarr (två 
lärare) och saxofon. Den kvinnliga läraren undervisar i violin. Att det blev 
fem lärare till antalet beror på att elgitarrstudenterna erbjuds möjligheter att 
studera för olika lärare under olika perioder från deras andra år i utbildning-
en, vilket gäller även på saxofonutbildningen. På grund av denna möjlighet 
förändrades lärarrepresentationen i elgitarrundervisningen under studiens 
gång då den elgitarrstudent som gick sitt andra år bytte lärare efter att han 
tillfrågats.  
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Tillfrågandet av deltagare skedde i början av hösten 2007. Vid denna tid-
punkt fanns det totalt följande antal registrerade studenter vid den aktuella 
musikhögskolan i de olika instrumentgrupperna som valts ut. 

 
• Klassisk gitarr: åtta manliga studenter 
• Violin: 52 studenter varav 36 var kvinnor och 16 var män 
• Elgitarr: nio manliga studenter 
• Saxofon, 11 studenter varav en kvinna och 10 män  

 
När jag fick denna information blev jag överraskad över fördelningen av 
män och kvinnor inom de olika instrumentgrupperna och övervägde hur jag 
skulle gå vidare med tanke på att männen var överrepresenterade. Efter en 
del samtal med forskarkolleger tog jag beslutet att se fördelningen som en 
bild av den aktuella kulturella situationen för de utvalda instrumentgrupper-
na. Jag hade redan fått ja från lärarna när ovanstående statistik inhämtades 
och gick därför vidare med arbetet. 

Kontakten med studenterna gjordes via telefon. Jag informerade dem om 
studien och frågade om deras medverkan i min studie. Alla studenter som 
tackade ja till att delta gjorde detta i samband med min första telefonkontakt. 
Ingen av de tillfrågade studenterna avstod att vara att vara med.  

Alla studenter som deltog i studien studerade vid kandidatprogrammet i 
musik när de tillfrågades om att delta i studien. Sex av studenterna gick sitt 
första år, en av elgitarristerna gick sitt andra år och en av violinisterna gick 
sitt tredje år. Samtliga musikerstudenter som var föreslagna av sina lärare 
och tillfrågades var män. Vad det gäller instrumentgrupperna klassisk gitarr 
och elgitarr fanns det bara män att tillfråga. Den enda kvinnliga saxofonisten 
gick sitt sista år och studerade inte för den läraren som sagt sig villig att delta 
i studien. Valet av manliga violinister berodde på att lärarens kvinnliga stu-
denter redan medverkade i andra forskningsprojekt. 

Alla lärare som medverkade i studien är erkända musiker. Detta påverka-
de studien då lektioner ibland flyttades med korta varsel på grund av att lä-
rarna hade andra konstnärliga uppdrag. Studenterna gav intryck av att förstå 
situationen och verkade inte ha problem med att flytta lektionstider. Det 
skedde ett flertal gånger att lärare och student gick igenom sina almanackor 
för lektionsbestämmande vid lektionstillfällen då läraren kunde ha intensiva 
konsertperioder eller turnéer. Även jag som privilegierad observatör är för-
trogen med denna miljö och kunde vid de flesta tillfällen ändra tider för att 
vara med under en pågående observationsserie.  
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I denna studie är alla deltagares namn är fingerade. Detta är mitt val grun-
dat på forskningsetik och formen för resultatpresentation. Alla studenter är 
förstaårsstudenter om inte annat anges.  

 
Instrument  Student  Lärare 
Violin   Björn   Helen  
Violin  Mats, tredjeårsstudent  Helen 
Klassisk gitarr  Fredrik   Urban 
Klassisk gitarr  Ola   Urban 
Saxofon   Erik  Nils 
Saxofon   Sven   Nils 
Elgitarr   Lars, andraårsstudent David 
Elgitarr   Jan   Rune 

4.4. Datainsamling 
I oktober och november 2007 observerade jag deltagare i en serie om tre 
lektioner av instrumentgrupperna klassisk gitarr, violin och saxofon. 
Sammantaget utgjorde det 18 dokumenterade lektioner. Under våren 
fullföljdes observationer med deltagarna i dessa instrumentgrupper med 13 
dokumenterade lektioner, denna period var det vissa undervisningstillfällen 
som inte kunde dokumenteras.  

Under våren 2008 observerades elgitarrundervisningen med en serie om 
tre lektioner per student. Fortsättning skulle ske under hösten 2008 men på 
grund av lärarbyte och även senare uppskov från en av studenterna var dessa 
serier tyvärr inte möjliga att genomföra (bil. 1.).  

Intervjuer genomfördes med samtliga deltagare. På grund av deltagarnas 
många gånger flexibla kalendrar orsakade av snabba förändringar som be-
rodde på bland annat konserter och turnéer, vilket är en del av deras yrke 
blev intervjuer framflyttade i tid vid flera tillfällen.   

Loggbok var deltagarna ombedda att skriva i samband med de undervis-
ningspass som dokumenterades. De samlades in allt eftersom arbetet pågick. 
Ibland fick jag loggboksanteckningar direkt efter ett undervisningspass, vil-
ket var min strävan. När deltagarna hade andra lektioner eller uppdrag direkt 
efter ett undervisningspass var det svårt för dem att hinna skriva sina reflek-
tioner i samband med dessa tillfällen. Några deltagare skrev då sina logg-
boksanteckningar och lämnade in dem till mig via mitt lärarfack. När jag inte 
fick in loggboksanteckningar från deltagarna påminde jag dem om dessa. På 
det sättet fick jag in några fler (bil. 1.).  



Per-Henrik Holgersson – Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning 
 

 74 

4.4.1. Videoinspelningar av enskild instrumentalundervisning 
De videoinspelningar som genomförts av enskild instrumentalundervisning 
är flest till antalet. Inspelningarna som är genomförda är 36 stycken lektioner 
med en inspelningstid på en timme per lektion (bil. 1.). 

En fördel med videoinspelningar är att de ger möjlighet att i efterhand 
både se och höra det som skedde vid de tillfällen som observerats (Alrø & 
Kristiansen, 1997; Hultberg, 2000; Rønhult, Holgersen, Fink-Jensen & Niel-
sen, 2003; Nerland, 2004; Flick et al, 2005; Johansson, 2008; Jurström, 
2009). Det hade varit en omöjlighet att överföra all klingande musik till an-
teckningar. Likaså hade bildinformation med deltagarnas olika fysiska ut-
tryck, gester, miner och blickar inte kunnat observeras om enbart ljudinspel-
ning använts som insamlingsmetod. Min bedömning var att fördelarna med 
det som kameran klarade av att registrera övervägde dess begränsningar vad 
det gällde att få tillgång till data i denna studie.  

Jag valde en fast placering av kameran i rummet. Målet med kamerapla-
ceringen var att störa så lite som möjligt med mina egna rörelser och kame-
ran. Detta medförde vid några tillfällen svårigheter då deltagarna rörde sig i 
rummet till olika positioner. Vid en del av dessa tillfällen innebar kamerans 
fasta placering att fingersättningar eller andra gester rörelser kom att bli dol-
da för kameralinsen. De begränsningar som kamerans fasta position förde 
med sig vägdes dock upp av att jag som observatör kunde föra anteckningar. 
Med hjälp av dessa och genom att erfara stämningar i rummet kunde jag 
komma ihåg mer av de inspelade undervisningstillfällena vid analysarbetet 
än vad själva inspelningen innehöll (Alrø & Kristiansen, 1997; Nerland, 
2004).  

Jag var medveten om risken att jag som observatör påverkar stämningen i 
rummet även om det inte är avsikten. Rostwall & West (2008) och Zuhkov 
(2007) valde i sina studier att placera en videokamera med en fast placering i 
rummet. Forskarna var sedan inte fysiskt närvarande vid de lektioner som 
dokumenterades, detta för att inte påverka undervisningssituationen. Huruvi-
da kameran i rummet på olika sätt ändå påverkade deltagarna i undervis-
ningssituationen är svårbedömt.  

I detta arbete valde jag att själv närvara vid de inspelade undervisnings-
tillfällena. Detta grundade jag på att musikerstudenter är vana att framföra 
musik för andra. Det ingår i utbildningen olika former för musikaliska fram-
föranden som till exempel konserter och gemensamma lektioner.28 De under-
visningstillfällen som observerats i studien liknar en gemensam lektion i 
avseendet att deltagarna har åhörare i rummet. Det som skiljer de observera-
                                 
28 Gemensamma lektioner är tillfällen där studenterna bland annat undervisas av sin lärare 
samtidigt som studentkolleger är med som aktiva lyssnare i undervisningssituationen. 
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de undervisningssituationerna ifrån gemensamma lektioner är att det är en 
forskare och inte en studentkollega som är närvarande. Även syftet skiljer 
sig mellan gemensam och observerad lektion, vilket gör att situationerna kan 
upplevas annorlunda av deltagarna. När jag frågade deltagarna om min när-
varo så svarade de att det inte störde dem. Problemet är med detta dock inte 
olöst då det är svårt att få full klarhet i betydelsen av min närvaro.  

Tre studenter, två violinister och en klassisk gitarrist är dokumenterade 
vid sex undervisningstillfällen per deltagare. Två studenter, saxofonisterna är 
dokumenterade vid fem respektive fyra undervisningstillfällen per deltagare. 
Tre studenter, en klassisk gitarrist och två elgitarrister är dokumenterade i 
serier om tre undervisningstillfällen per deltagare.  

Samtliga deltagare i studien har observerats i minst en serie om minst tre 
undervisningstillfällen. Som tidigare nämnts var det vid vissa tillfällen svårt 
att genomföra alla dokumentationer som planerat .  

4.4.2. Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med samtliga deltagare och blev 13 till antalet (bil. 
2). Jag intervjuade en deltagare vid varje intervjutillfälle. Intervjuerna vi-
deodokumenterades och tog mellan 45-60 min.   

Den halvstrukturerade intervjuformen innebar att jag som intervjuare 
hade nedskrivna teman och intervjufrågor som deltagarna svarade på (bil. 3 
& 4). Frågor och teman som ställdes till deltagarna var framtagna i samarbe-
te med forskare inom VR projektet.  

Vid intervjutillfället ställde jag följdfrågor på olika sätt för att fortsätta på 
det tema som intervjun handlade om. Detta för att fördjupa innehållet och 
möjligheten för mig att förstå mer av det som deltagarna berättade. Följdfrå-
gor ställdes också som påståenden, detta för att höra om jag som intervjuare 
hade förstått den intervjuade. På detta sätt kunde intervjuernas kvalitet höjas 
och risken för misstolkning blev mindre (Kvale, 1997). 

Vid olika intervjutillfällen hände det att deltagarna berättade sådant som 
jag tänkt fråga om senare. Den halvstrukturerade formen gav mig möjlighet 
att leda intervjun vidare och inte fråga om de frågor jag ansåg att jag redan 
fått svar på. 

Jag bad deltagarna att berätta om delar av sin uppväxt, hur de började mu-
sicera och deras vägar fram till antagningen vid den högre musikutbildning-
en. De intervjuade lärarna berättade även om deras studieerfarenheter och 
vidareutveckling efter sina studier som musiker och artister. Deltagarna fick 
också berätta något om andra intressen än musik. Dessa teman ansåg jag 
vara viktiga att ha kännedom om för att förstå delar av deras kulturella upp-
växt. 
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Deltagarna ombads sedan att berätta om sin syn på sig själva som musiker 
och instrumentalist. I flera av deltagarnas berättelser gav denna samtalspunkt 
möjlighet för mig att ställa konkreta frågor från vad jag observerat vid de 
olika undervisningstillfällena. Följdfrågornas karaktär tog mer upp sådant 
som hade med studenternas spel och deras uppfattning om deras spel att 
göra. 

Jag bad även studentdeltagarna att berätta om deras musikteoretiska kun-
skaper. Här tog jag tillfället i akt att ställa följdfrågor som hade med utbild-
ning och även deras relation till musikteori och spel att göra.  

Musikerstudenterna fick också berätta om deras upplevelse av den utbild-
ning de gick. Det innebar att jag fick kännedom om en del andra ämnen de 
studerade. Jag fick även kännedom om delar av deras syn på utbildningen 
både vad de såg som positivt och vad de var kritiska till. 

Ett annat tema var framtidssynen. Här berättade deltagarna om sin syn på 
yrkesområdet och vad de själva tänkte om sin kommande framtid. Studen-
ternas reflektioner kom också att handla om deras kommande yrkesroll som 
musiker men även om fortbildning och annan utbildning.  

Som avslutning på intervjun bad jag deltagarna att berätta mer om deras 
övergripande syn på musik som ett konstnärligt område. Vid flera tillfällen 
blev deras berättelser mycket personliga.  

Deltagarna var informerade om intervjun som en del i forskningsarbetet 
redan när de tillfrågades om att delta i denna studie. De hade inte fått frågor-
na i förväg. Däremot hade jag muntligt informerat dem om ämnen som jag 
ville ta upp med dem. Jag var noga med att tala om för deltagarna att de själ-
va bestämde vad de ville berätta och att de inte behövde svara om de upp-
levde en intervjufråga som irrelevant. Samtliga deltagare ställde välvilligt 
upp till att låta sig intervjuas, vilket kan tolkas som att deltagarna upplevde 
forskningen som intressant.  

Däremot uppstod det svårigheter att av olika praktiska och arbetsmässiga 
orsaker genomföra vissa intervjuer inom den ursprungligt av mig planerade 
tidsramen. Deltagare fick förhinder av orsaker vilket innebar att nya datum 
för intervju måste bestämmas, vilket drog ut på tiden i några fall.  

4.4.3. Loggbok 
Deltagarna var ombedda att skriva loggbok i samband med de lektioner som 
observeras. Dessa var enkelt utformade bestående av loggboksblad i A-4 
format med tre förtryckta teman (bil. 5 & 6). Jag delade ut dessa, ett åt gång-
en till varje deltagare inför den kommande undervisningssituationen som 
skulle observeras. Loggbokens reflektionsteman var utformade av forskare 
inom VR projektet. Dessa teman kan ses som hjälp och vägledning för delta-
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garnas reflektioner. Meningen var också att jag som forskare skulle få reflek-
tioner från deltagarna som hade bäring på studien. Förfarandet kan liknas vid 
en halvstrukturerad intervju (Kvale, 1997) i skriftform. Tanken med logg-
boksanteckningarna var att de skulle vara subjektiva och skildra deltagarnas 
egna och personliga upplevelser (Frostling-Henningsson, 2004) av de obser-
verade undervisningssituationerna. 

De teman som deltagarna ombads reflektera över var följande: 
 

1. Inför lektionen: Mina förberedelser  
2. Efter lektionen: Reflektioner över hur det blev 
3. Veckans reflektioner 

 
Både studenter och lärare ombads att skriva dessa reflektioner. Min förhopp-
ning var att de reflektioner som lämnades till mig skulle tillföra viktiga data. 
Dessa förhoppningar uppfylldes allteftersom jag fick in reflektioner från 
deltagarna.  

Jag samlade in 20 loggboksanteckningar, tio från studenter och tio från lä-
rare (se bil. 1.). Loggboksanteckningarna var det material som var svårast att 
samla in från deltagarna. Deltagarna gav inte intrycket av att vara ovilliga att 
skriva och lämna in loggboksanteckningar, snarare handlade det troligen om 
att de inte var vana vid detta. Ett försök till att minska risken för att inte få in 
loggboksanteckningar från deltagarna var att dela ut nya loggboksblad inför 
varje lektion, och sedan påminna om detsamma direkt efter genomförd lek-
tion. Deltagare som inte lämnade in sina reflektioner påminde jag vid flera 
tillfällen. De deltagare som inte lämnade in sina anteckningar bad om ursäkt 
och berättade att de glömt att skriva ner sina reflektioner eller hade tappat 
bort loggboksbladet.  

Loggboksanteckningarna är deltagarnas egna texter och har skrivits in ex-
akt på samma sätt som originalen när de citeras i denna text. Det innebär att 
stavningar, radbrytningar och punkteringar är inskrivna precis så som delta-
garna själv formulerat sig i handskrift.  

4.4.4. Kompletterande samtal 
Vid flera tillfällen har jag mött deltagare efter genomförda observationsserier 
och intervjuer, till exempel i samband med luncher eller kaffepauser (bil. 2.). 
Samtal har uppstått genom att deltagarna frågar hur det går med forskningen 
eller att jag som forskare aktivt bett om att få ställa någon fråga till deltagar-
na över något. Tidslängden på samtalen jag redovisar till har varierat. De 
flesta samtalen har varat i några minuter medan ett samtal inträffade i sam-
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band med en lunch. Innehållet från dessa samtal har sedan skrivits ned ur 
minnet som anteckningar direkt efter att dessa möten skett. 

De kompletterande samtalen var inte strukturerade i meningen att de hade 
planerats som insamlingsmetod. Informationen kan beskrivas som ett till-
skott till de reflektioner och tankar som deltagarna bidragit med i intervjuer 
och loggboksanteckningar under forskningsprocessens gång.  

4.5. Etiska överväganden 
I detta avsnitt kommer etiska riktlinjer att diskuteras. Jag kommer att inleda 
med ett exempel som var en händelse i denna studie.  

I samband med att jag presenterat preliminära resultat från mitt arbete har 
de uppfattats på olika sätt av olika grupper. När jag presenterat preliminära 
resultat för lärare inom högre musikutbildning har de visat intresse för olika 
fenomen som sådana och diskuterat dessa. Vid några tillfällen har vissa åhö-
rare ställt frågor som kan tolkas som att de undrar vilka lärare och vilka stu-
denter det är som representerar olika resultat. Namnen på studenter och lära-
re som presenterades var fingerade. Genom åhörarnas frågor fick jag fick 
bekräftat vikten av forskningsetik. Denna berättelse leder in texten mot vad 
lagen och Vetenskapsrådet säger om etik inom forskning:  

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets ut-
veckling. Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav 
på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den hål-
ler hög kvalitet. Detta krav, som här kallas forskningskravet, innebär att till-
gängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. Samhäl-
lets medlemmar har emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot 
otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas 
för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav, som 
här kallas individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten för forsk-
ningsetiska överväganden (Forsman 2002, s. 5). 

 
Lagen om etikprövning gällande forskning som avser människor reglerar 
etiska överväganden. Lagen syftar till att skydda den enskilda människan. 
Forskning får bara godkännas om den kan utföras med respekt för männi-
skovärdet (SFS 2003:460). Inom forskningsetik är det fyra allmänna huvud-
krav som finns i lagtexten; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidenti-
alitetskravet och nyttjandekravet (Forsman, 2002).  

När detta avhandlingsarbete påbörjades informerades deltagarna muntli-
gen om forskningsprojektets syfte. De har också fått skriftlig information 
(bil. 7) om forskningsstudien och de har gett sitt samtycke. Deltagarna ansåg 
inte att deras namn behövde fingeras när jag startade detta arbete utan det var 
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ett val jag gjorde från början. Detta med tanke på om resultat skulle fram-
komma som kunde riskera att missgynna den enskilde deltagaren. 

Då jag i mitt arbete med insamlad data har behövt konsultera mina fors-
karkolleger har vi tillsammans pålagt oss tystnadsplikt kring det material 
som behandlas, konfidentialitetskravet. Vid dessa tillfällen har vi också dis-
kuterat vad som kan uppfattas som obehagligt eller kränkande för deltagarna 
i studien. Detta arbetsförfarande baserades på muntliga överenskommelser 
med deltagarna i studien. Det ska tilläggas att när jag presenterat preliminära 
resultat och visat videofilmade avsnitt från lektioner ur projektet så har be-
rörda deltagare tillfrågats och gett sitt godkännande till att dessa filmavsnitt 
framvisas. I överenskommelsen med deltagarna i studien har jag förbundit 
mig att inte visa videofilmer och utdrag ur dessa utan deras medgivande, 
vilket kan beskrivas som nyttjandekravet. 

Deltagarna har även fått ta del av hela resultatkapitlet i dess slutfas. Del-
tagarna har inte påverkat resultaten, de har däremot getts möjlighet att kom-
menterat hur de blir presenterade i texten. Alla deltagarna ger utryck för att 
de känner sig respekterade.  

Jag har även bett andra musiker och instrumentallärare att läsa delar av 
resultattexterna. Dessa personer har inte haft kännedom om vilka studenter 
och lärare som ingår i studien. En av uppgifterna från min sida var att de 
skulle sätta sig in i rollen av att vara en deltagare i studien som läste texten 
och hur den då kunde upplevas. De har inte fått se några videoavsnitt utan 
har enbart kommenterat texterna. Samtliga av dem som läst texterna säger 
sig uppleva dem som relevanta, verklighetstrogna och icke utlämnande. Fle-
ra av de som läst texterna säger också att de känner igen situationer från sin 
egen undervisning och att flera av de beskrivna händelserna skulle kunna 
vara en del i deras egen undervisning.  

4.6. Kvalitetsaspekter  
I kvalitetsarbetet med denna studie har jag efterstävat en tydlig intern logik, 
vilket även kan kallas epistemologisk kvalitet (Nerland, 2004). Detta innebär 
att det finns ett logiskt samband mellan forskningsfråga, min egen förförstå-
else, teoretiska perspektiv, forskningsområdet, datainsamling och analys. 
Ansatsen är att textens koherens och konsistens ska vara så tydlig att den 
övertygar i sig själv.  

Syfte och forskningsfråga har hela tiden varit i centrum för reflektion un-
der arbetets gång. Detta är ett förfarande som är vedertaget inom etnografisk 
forskning och har i denna studie inneburit att jag diskuterat det pågående 
arbetet med kolleger och andra forskare 
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Etnografer råder forskaren att gå tämligen öppet in i ett ”fält” med ett allmänt 
formulerat intresse eller fokus. Genom förtrogenhet med fältet kan sedan 
successivt problemformuleringen skärpas. Man hävdar att detta förfarande 
leder till att man arbetar med mer adekvata problemställningar (Larsson 
1994, s. 169).    

 
Mångsidig insamling av data är ett medvetet val för att öka kvaliteten 
(4.1.3). Användande av olika insamlingsmetoder har gjort det möjligt att 
pröva mina tolkningar mot ett bredare underlag av data jämfört med om jag 
enbart använt en insamlingsmetod (Patton, 2002; Flick et al, 2005; Esaiasson 
et al, 2007; Aspers, 2007). Insamlingsmetodernas dokumentationsform har 
även gett möjlighet för andra forskare att granska rådata i relation till de 
resultat som presenteras under förutsättning att forskningsetiska riktlinjer har 
följts.   

En del problem uppstod under studiens gång och att lösa dem innebar ut-
maningar för mig som forskare vilket inte är ovanligt enligt Aspers (2007). 
Uteblivna loggboksanteckningar, tidsförskjutningar av intervjuer och under-
visningssituationer som inte kunde dokumenteras i enlighet med min grund-
planering. Det hade varit en tillgång för analysarbetet om jag hade fått in 
loggboksanteckningar av alla deltagare i samband med alla observerade lek-
tioner.  

Jag hanterade denna problematik bland annat genom att återkoppla till 
studiens deltagare i avhandlingens slutfas då jag skickade resultatkapitlet till 
samtliga deltagare för att få deras kommentarer. På det sättet fick jag pröva 
rimligheten av mina slutsatser och tolkningar och hur deltagarna uppfattade 
resultattexten. Deltagarnas respons har inte påverkat innehållet av resultaten 
men samtliga deltagare har bekräftat och kommenterat resultaten som intres-
santa och relevanta. De ansåg att mina tolkningar var rimliga. Några deltaga-
re gav bakgrundsinformation vid detta tillfälle när de kommenterade resultat-
texten som ytterligare öppnar möjligheter att förstå deras handlingar. En av 
studentdeltagarna uttryckte det i ett mejl till mig: 

Hur som helst har jag inget att invända. Du är ju forskare och gör dina obser-
vationer och analyser utifrån dig, och det gör du ju jätteproffsigt. Å andra si-
dan skulle jag kunna skriva en del om hur jag skulle tolkat utdragen, jag kan 
ju sätta in dem i ett längre sammanhang, och har ju ett subjektivt perspektiv 
som kan vara intressant. Men i så fall blir du ju aldrig klar om alla deltagarna 
i studien skulle göra sina egna små analyser […] jag uppskattar verkligen att 
jag fått ta del av ditt arbete (mejl från en av deltagarna i studien efter att ha 
läst resultatkapitlet oktober 2010). 

 
Studentens reflektioner visar på komplexiteten i det fält som undersöks. Som 
forskare är jag begränsad till att observera delar av det som pågår bland de 
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deltagare som observeras. Mina observationer och tolkningar av dessa kan 
därför bara rymma just delar:  

Texten är visserligen nödvändig att tolka och därmed möjlig att tolka på olika 
sätt, men samtidigt visar samma text på det orimliga i att tänka sig att man 
skulle kunna tolka en text hursomhelst. Den frihet som präglar tolkningsakten 
innehåller begränsningar som sätter gräns mot godtyckligheten och implice-
rar samtidigt att man tvingas ta ansvar för sina tolkningar (Kristensson Uggla, 
2004, s. 36). 

 
Genom detta förfarande bekräftades relevansen av den tolkningsram som jag 
konstruerat i mitt forskningsarbete av deltagarna i studien. Genom att visa 
omsorg om deltagarna, som också påverkas av forskningens resultat, gav 
detta dessutom en etisk relevans (Larsson, 1994).  

Ytterligare ett kvalitetskriterium i denna studie har varit valet av en mind-
re grupp med strategiskt utvalda deltagare snarare än en större grupp (Kvale, 
1997). Data som samlas in med en mindre grupp kan utforskas mer i detalj, 
medan en större grupp riskerar att inbringa så mycket data att det blir svårt 
för forskaren att ta in så mycket information som behövs för tydlighet i ana-
lys och resultat (Hultberg, 2000).  

Den rika mängd data som finns i detta material kan vara svårt att tydlig-
göra på ett relevant sätt. Styrande verktyg i denna process har varit forsk-
ningsfråga och syfte, vilket har givit en avgränsning för vad som kan och ska 
tas med i analysen (Patton, 2002). Det innebär inte att dessa verktyg i sig kan 
garantera att all data som skulle kunna analyserats finns med. Däremot har 
verktygen viktig betydelse för de analyser som är gjorda.    

Min forskarposition (4.1.2.) som yrkesman i fältet är också något som är 
med och styrker kvalitetsaspekten då jag är förtrogen med det område som 
undersöks (Lave & Wenger, 1991; Kvale, 1997; Hultberg, 2000; Patton, 
2002; Nerland, 2004). 

I den föreliggande studien vinnlade jag mig om att välja deltagare som jag 
inte kände eller där det fanns risk för bias eller beroendeställning. Endast i 
ett fall är den medverkande en person som jag har arbetat med, och detta 
kunde inte förutses när studenten tillfrågades.  

Under senare år har vikten av peer-review som en av de viktigaste kvali-
tetskontrollerna för forskning framhållits (Kocka, 2008). I linje med detta 
har mina resultat granskats vid flera internationella konferenser och vid olika 
forskningsseminarier. Jag har även tagit hjälp av andra seniora forskare och 
doktorandkolleger genom att låta dessa granska möjliga risker för bias och 
maktutövning i texter som jag presenterat under arbetets gång. Under våren 
2010 deltog jag i en doktorandkurs på KMH som handlade om granskning 
av forskningsresultat. I denna kurs granskades metod och analys i relation 
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till mina resultat av seniora forskare och doktorandkolleger. Detta som ett 
led i att säkra kvaliteten av resultat i detta avhandlingsarbete.   

4.7. Analysmetod 
Vid analys av det insamlade materialet har det eftersträvats att på ett logiskt 
och konsistent sätt beskriva musikerstudenternas förhållningssätt till kunskap 
som distribueras i enskild instrumentalundervisning. Analysarbetet skall ge 
en förståelse för förhållningssätt som musikerstudenter representerar i denna 
studie. Den enskilda instrumentallektionen är en lokal situation där indivi-
ders handlingar fokuseras. 

4.7.1. Analysen - en pendelrörelse 
Som forskare närmade jag mig insamlad data på ett öppet sätt vilket kan 
beskrivas som att vara nyfiken på händelser och fenomen. 

Den induktiva ansatsen i denna studie innebär att utgå från en mängd en-
skilda fall och visa på samband som är mer generellt giltiga. Om analysen 
istället utgår från en deduktiv ansats, vilket är mindre riskfyllt, kan ansatsen 
å andra sidan verka förutsätta vad som skall förklaras (Alvesson & Sköld-
berg, 1994).  

Istället för att vara strikt induktiv eller deduktiv har jag som forskare inta-
git ett abduktivt förhållningssätt. Abduktion innebär ett samspel mellan in-
duktion och deduktion, ett samspel som också kan uppfattas som en ständigt 
pågående pendelrörelse i analysarbetet. Det abduktiva samspelet kan förstås 
som att induktion utgår från data och deduktion utgår från teori. För arbetet 
med denna studie innebär abduktion ett sätt för mig som forskare att obser-
vera händelser och strukturera dem på ett logiskt sätt, förankrat i teori såväl 
som i insamlad data (Reichertz, 2005). Abduktion är den metod som i reali-
tet används vid många fallstudiebaserade undersökningar (Alvesson & 
Sköldberg, 1994; Gummesson, 2004).  

4.7.2. Den analytiska processen 
Arbetet med analys har förekommit under hela perioden från det att data 
började samlas in, vilket är vanligt förekommande i studier med en longitu-
dinell karaktär (Kvale, 1997; Graabræk Nielsen, 1998; Patton, 2002; Ner-
land, 2004; Aspers, 2007; Ericsson & Lindgren, 2010). Analysprocessen i 
denna studie är inspirerad av ett kulturpsykologiskt perspektiv och den kul-
turpsykologiska modell som jag presenterat i kapitel tre, min egen förförstå-



4. Metod och tillvägagångssätt 
 

 83 

else och kännedom om fältet samt den utvecklingsprocess som jag själv gått 
igenom under processen. Min egen utvecklingsprocess kan beskrivas som 
fördjupande av kunskap inom detta område som studeras. Denna fördjupning 
påverkar mig i analysarbetet då jag förhåller mig till denna när jag analyserar 
och beskriver insamlad data.  

Insamling av data har strukturerats systematiskt på följande sätt. Alla do-
kumenterade lektioner sågs igenom då jag också antecknade händelser och 
konstruerade teman kring det som observerades. Denna process kan förstås 
som första ordningens konstruktioner (Aspers, 2007; Elvstrand, Högberg & 
Nordvall, 2009).  

Allteftersom loggboksanteckningar, intervjuer och kompletterande samtal 
tillkom kunde dessa data komplettera analysprocessen av de dokumenterade 
lektionerna. Intervjuerna lästes igenom upprepade gånger. Uttalanden som 
deltagarna gjorde i intervjuerna och som kunde kopplas till de observerade 
lektionerna strukturerades. I loggboksanteckningarna fanns deltagarnas re-
flektioner över en aktuell genomförd dokumenterad lektion. Dessa reflektio-
ner innebar att min analys kunde fördjupas ytterligare av den lektionen. Del-
tagarnas reflektioner kunde också bekräfta den analys som redan var påbör-
jad av mig. Men loggboksanteckningar kunde också innebära möjlighet för 
annan förståelse av lektionen. Processen kan här beskrivas som en triangule-
ring (Denzin, 1978) där jag som forskare med hjälp av olika insamlingsme-
toder av data fick verktyg för en fördjupad förståelse av datamaterialet, vil-
ket ledde till de tolkningar som redovisas i resultatkapitlet. 

I den första ordningens konstruktion skapas konstruktioner på deltagarnas 
meningsnivå (Aspers, 2007). I denna process strävade jag efter att epoché-
sätta min egen förförståelse, det vill säga att sätta min egen förförståelse i 
parentes till det som observerades.  

Teman skrevs ned som egna kommentarer till det som observerades i de 
olika metodinsamlingarna. Genom att arbeta nära materialet under en så lång 
tid som detta arbete innebar blev jag förtrogen med det, vilket inte är ovan-
ligt i kvalitativa studier (Corbin & Strauss, 1998). Mot slutet av flera inspe-
lade serier var det få nya teman som uppstod, och jag upplevde att materialet 
i dessa fall var mättat. Det som kunde ge upphov till nya teman var i första 
hand inte innehållet i lektionerna utan snarare överraskningar som framkom i 
deltagarnas loggboksanteckningar eller i de kompletterande samtalen. Dessa 
insamlingsmetoder gav information om deltagarnas tankar och upplevelser 
som inte var observerbara i de dokumenterade lektionstillfällena. 

Under arbetet med den första ordningens konstruktioner började jag sam-
tidigt att organisera anteckningar i mer övergripande Teman. Teman i första 
ordningens konstruktioner som jag ansåg var närliggande summerades till 
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mer övergripande teman. En andra ordningens konstruktion började nu ta sin 
form.  

Andra ordningens konstruktion innebär att abstrahera första ordningens 
konstruktioner. Det kan beskrivas som att växla mellan det mer vardagsnära 
och vetenskapliga teoretiska begrepp (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 
2009). Andra ordningens konstruktioner bygger på forskarens kreativitet och 
fantasi som kan kopplas samman med första ordningens konstruktioner (As-
pers, 2007). Dessa begrepp som konstrueras skall förstås som vetenskapliga 
och får en begreppsutvecklande funktion, vilket är ett bidrag till forsknings-
samhället (Vygotskij, 2005b). Den andra ordningens konstruktioner är något 
som jag som forskare skapar men som bygger på deltagarnas egna konstruk-
tioner:   

Det skall tydligt sägas att den andra ordningens konstruktioner är oundvikliga 
delar i forskningsprocessen. Som forskare kan man inte redovisa materialet i 
all sin variation, utan gör urval utifrån vad man anser relevant i förhållande 
till teori och den framkomna empirin. Den andra ordningens konstruktioner 
är en del av teorin och är som sådana med nödvändighet abstrakta (Aspers 
2007, s. 43).  

 
Analysen i denna fas kan här beskrivas som en växelvis rörelse mellan första 
och andra ordningens konstruktioner. Detta innebar ett ständigt växlande i 
arbetet, allt från att gå tillbaks till rådata och filmerna som att arbeta med 
abstrakta reflektioner gentemot teori, annan forskning och utvecklingen av 
min egen förståelse. Principen var att knyta samman första och andra ord-
ningens konstruktioner och att slå vakt om kopplingen mellan vardagssprå-
ket och det vetenskapliga språket (Aspers, 2007).  

Det tredje momentet i analysprocessen kallar jag med Aspers (2007) ter-
minologi för återtagning. Återtagning innebär att jag som forskare väljer ut 
avsnitt för närmare analys. I detta arbete har det inneburit att välja ut avsnitt 
ur de dokumenterade lektionerna, nödvändigt urval (Ericsson & Lindgren, 
2010), där det som tematiserats i andra ordningens konstruktion framkom-
mer i insamlad data. I detta moment har jag som forskare redan gjort en tidi-
gare analys och återtagningsmomentet kan även beskrivas som en re-analys 
av data men nu ännu mer fördjupad. 

Vid återtagningen gavs det utrymme att ytterligare analysera specifika 
händelser och beskriva dem, men i denna fas med en mer begränsad 
tolkningsram för hur analysen kunde genomföras. I detta tredje moment har 
jag utifrån min (kulturpsykologiska) teoretiska positionering och min 
(reviderade) förförståelse som musiker, och forskare och inläst på tidigare 
forskning inom området, begränsat ramen för rimliga tolkningar.  
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Efter att ha beskrivit metodologi, insamlingsmetoder av data och förut-
sättningar för detta arbete, etiska överväganden, relevansen och analysarbe-
tet i denna studie kommer nu resultaten att presenteras i nästa kapitel. 
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5. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Texten är uppdelad i 
fem underavdelningar, där varje avdelning inleds med en beskrivning av de 
resultat som presenteras i förhållande till rubriceringen. De tre första avdel-
ningarna berör föreliggande studies huvudresultat. I den fjärde avdelningen 
beskriv det som jag benämner som sidoresultat. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. 

De utdrag från observationerna som presenteras har valts för att på ett 
konkret sätt tydliggöra hur undersökningsdeltagarna agerat eller resonerat. 
Eftersom talspråk som transkriberas i sin helhet kan uppfattas som ologiskt i 
skrift, har jag varsamt redigerat citat, detta för att meningsbyggnader skall 
bli tydliga och fullständiga. I den löpande texten är jag konsekvent i mitt sätt 
att använda mig av de tonnamn som är gängse inom den teoretiska musikun-
dervisningen vid Kungl. Musikhögskolan. Beskrivningar av observationer är 
infogade i kronologisk följd i respektive citat och placerade inom hakparen-
teser [som här].  

Resultaten, utgår från deltagarnas kunskap i att använda kulturella verktyg 
och internalisera nya i en lokalt situerad kultur (se kap. 3.) som alltså i denna 
studie är enskild instrumentalundervisning. Ett tydligt resultat är att alla del-
tagande studenter på ett övergripande plan intar tre huvudsakliga förhåll-
ningssätt till kunskap som distribueras: Reflekterande navigering, anpass-
ning och indifferens. Dessa förhållningssätt är inte fixerade till sin karaktär, 
vilket innebär att olika förhållningssätt kan variera och vara samtidigt repre-
senterade hos en och samma deltagare.  

I resultatredovisningen förekommer det att exempel som är hämtade ur en 
och samma lektion används i olika sammanhang. Detta är ett medvetet val 
för att belysa komplexiteten i problemområdet då samma exempel kan repre-
sentera många aspekter. 

REFLEKTERANDE NAVIGERING innebär att studenterna förhåller sig till 
kunskap deras lärare distribuerar på ett respektfullt sätt. De förväntar sig 
också att bli bemötta med intresse och respekt för kunskap de själva distri-
buerar. Detta innebär att studenterna i samverkan med sina lärare medverkar 
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till att strukturera undervisningen, både innehållsligt och metodiskt, inom 
den ram som de uppfattar att läraren sätter för undervisningen/utbildningen. 
De deltagande lärarna kan sägas representera ett övergripande förhållnings-
sätt där studentens musikaliska kunskapsutveckling är i centrum, med andra 
ord ett studentorienterat förhållningssätt (2.2).  

ANPASSNING innebär att studenterna är måna om att ta del av så mycket 
som möjligt av kunskap som läraren delar med sig av. Studenterna anpassar 
sig till kunskap om kulturella verktyg som läraren använder för att dela med 
sig av sin kunskap (3.2.2; 3.2.4.). Att studenterna har förtroende för läraren 
som auktoritet och att de ser lärarens kompetens som relevant för sina egna 
studier är en förutsättning för detta förhållningssätt.  

INDIFFERENS (ointresse, att inte bry sig om) innebär att studenter inte be-
aktar kunskap som lärare distribuerar. Detta kan ske medvetet i vissa fall och 
omedvetet i andra. Undersökningens resultat visar att till exempel studenter 
som inte är medvetna om betydelsen av de råd som lärare delar med sig av 
intar ett indifferent förhållningssätt. Detta kan bero på att studenten kan vara 
upptagen med att lösa något problem med annat innehållsligt fokus och där-
med inte får med sig den helhet som ryms i den kunskap som läraren delger. 
Här är det viktigt att framhålla innehållsliga nyanser i begreppet. INDIFFE-
RENS ska inte förstås som ett vardagligt uttryck där det kan råda ett allmänt 
ointresse. Begreppet inrymmer fler nyanser och variationer där förhållnings-
sättet kan karaktäriseras som både omedvetet och medvetet från studenternas 
perspektiv. Det kan även innebära både positiva och som negativa konse-
kvenser för studenternas musikaliska kunskapsutveckling. INDIFFERENS som 
förhållningssätt ser jag som det mest överraskande resultatet i denna studie. 

 

5.1. Reflekterande navigering  
REFLEKTERANDE NAVIGERING förhållningssätt till kunskap innebär att stu-
denten utgår från lärarens inramning av undervisningen och i förhandling 
med läraren söker sig fram till en kompromiss när det gäller innehåll och 
fokus i undervisningen. Inom REFLEKTERANDE NAVIGERING som förhåll-
ningssätt är både den musikaliska och verbala dialogen mellan student och 
lärare central. Alla studenter tar på olika sätt egna initiativ till lektionernas 
innehåll och förväntar sig att läraren ska förhålla sig till dessa. Inom RE-
FLEKTERANDE NAVIGERING ryms även kompromisser där studenterna visser-
ligen tar till sig kunskap om det musikaliska innehåll som lärarna prioriterar, 
men i gengäld tar sig lärarna an detta innehåll på ett sätt som studenterna 
föredrar.  
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Konstnärlig ”seminariediskussion” 
Studenterna kommer många gånger till sina lektioner med egna tankar och 
idéer över den musik de arbetar med. De har förslag på hur tekniska och som 
interpretationsmässigt relaterade problem kan framföras. Studenterna navi-
gerar självständigt och läraren får funktionen av en rådgivare. Lärarna för-
håller sig till sina studenters navigering och ger dem råd, många gånger på 
ett kollegialt sätt. Oavsett vilka råd som distribueras så är många gånger 
olika lösningar goda varianter för ett gott framförande av musiken, både 
studentens egna tankar och lösningar såväl som de råd läraren erbjuder. Lä-
rarna är också många gånger tydliga med att studenternas egna förslag på 
framförande är mycket bra. Här följer två exempel på navigering i form av 
en konstnärlig ”seminariediskussion”.  

Exempel 1, Fredrik & Urban 
Följande exempel kommer från den klassiska gitarrundervisningen tillsam-
mans med Fredrik och Urban. Fredrik spelar etyd no. 12 av Villa-Lobos. 
Exemplet skildrar den del av lektionen när de arbetar med en sextondelspas-
sage som består av brutna treklanger i ett förhållandevis snabbt tempo (se 
fig. 3).  

Fig. 3. Original notering av H. Villa-Lobos etyd nr.12. edition Max Eschig 
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Här ligger problematiken i att nya treklanger (det vill säga ackordväxlingar) 
följer på varandra var tredje sextondel, medan pulsen löper på var fjärde 
sextondel (varje fjärdedel). Fredrik framför etyden och när han är klar säger 
Urban: 

 
Urban Javisst! Det är ju väldigt bra 

När de efter en stund börjar arbeta med den ovan beskrivna passagen inleder 
Urban med att fråga Fredrik om den fingersättning han valt att spela med i 
högerhanden.   

 
Urban … sextondelarna spelar du a m i va29? 
Fredrik Det är lite olika, först spelar jag i m [Fredrik spelar 

sextondelsfiguren med två fingrar i och m i höger-
handen] och sen spelar jag [Fredrik spelar nu 
samma sextondelsfigur men med tre fingrar i hö-
gerhanden a m i. Nu spelar han en längre bit av 
hela sextondelspassagen med ett bpm30 på cirka 
120. Fredrik betonar var tredje sextondel, vilket 
ger ett intryck av en kedja sekvenser med treindel-
ning]  

Urban Precis, se till bara till hur du betonar när du spelar 
a m i 

Fredrik Alltså, det är lite för att öva på 
Urban Okey, bra 
Fredrik Så jag vet inte om jag ska göra så 

Utdraget exemplifierar vilka tolkningsmöjligheter och konsekvenser som 
valet av fingersättning har. Detta är underförstått i dialogen mellan Fredrik 
och Urban, som bygger på ett samförstånd om problematiken i denna passa-
ge, vilket framgår av Fredriks kommentarer och varierande spelsätt. Här 
prövar Fredrik två olika högerhandstekniker, vilket medför att framförandet 
får olika betoningar beroende på vilken teknik han använder sig av (fig. 4).  
 

                                 
29 Gitarrister benämner högerhandens fingrar med bokstäver. p=tummen (lat. pollex), 
i=pekfingret (lat. index), m=långfingret (lat. medius), a= ringfingret (lat. anularius). Höger-
handens lillfinger används ytterligt sällan (Sohlmans musiklexikon) 
30 bpm=beats per minute/slag per minut. Angivelse av ett musikstyckes tempo, grundhastighet 
(NE). 
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Fig. 4. En omskrivning av originalnoten som visas i fig. 3. På detta sätt uppfattas 
Fredriks framförande när han spelar med tre fingrar i högerhanden, a, m, i. 

Fredriks reflekterande navigering innebär att han prövar dessa olika speltek-
niska lösningar och funderar över vilka konsekvenser de har. Urban samtalar 
med Fredrik och belyser olika tolkningsmässiga utmaningar i relation till 
vilken teknik som väljs, han säger: 

 
Urban Det som händer med trefingeranslaget, det är ju 

grupper om tre toner men i en rytmisk fyrindel-
ning. Det blev lite väl mycket… [spelar sexton-
delsrörelsen – anslag i högerhanden: a m i – han 
spelar med en överdriven frasering och tydlig be-
toning på varje etta i de olika treklangerna. Han 
stampar även varje etta i treklangen med foten, vil-
ket förstärker en treindelning i musiken]. Lite ”tre” 
när du spelar a m i va!  
 
[Urban spelar samma passage, återigen med a-m-i-
teknik, men nu med en tydlig betoning på varje ny 
fjärdedel, som han också förstärker genom att 
stampa med foten]. Det blir ju… [spelar figuren 
lite långsammare och visar nu med högerhandens 
fingrar var de olika betoningarna kommer, han sä-
ger varje fingers namn och stampar med foten när 
han betonar ettan i varje sextondelsfigur]: a-2-3-4, 
m-2-3-4, i-2-3-4, a-2-3-4, m-2-3-4, i-2-3-4, så man 
har den betoningen då. 

Genom att förstärka betoningarna i de olika grupperingarna framhäver Urban 
skillnaden i musikens karaktär mellan de båda alternativen. I sitt modell-
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framförande exemplifierar Urban att speltekniken a-m-i bygger på att musi-
kern klarar av att hantera betoningar och icke betoningar i de musikaliska 
linjerna genom att ha kontroll i högerhandstekniken, vilket han här tydligt 
visar. Denna tråd följer han också i sin fortsatta kommentar:  

 
Urban … i de här två sista etyderna så är han ute efter ett 

ganska vildsint gitarrspel. Villa Lobos är inte så 
väluppfostrat. Många spelar det här som, vad ska 
man säga, traditionell klassisk musik, fint och 
snyggt. Men jag tycker det ska vara väldigt kraft-
fullt. Ska vi titta på a m i -skalan och spela den 
med lite mer metrisk fyr betoning, även om du har 
tre fingrar i höger handen. 

Utifrån sina insikter i Villa-Lobos kompositionsstil beskriver Urban en tolk-
ningsram för stycket med formuleringarna ”vildsint gitarrspel”, ”alltför tradi-
tionellt klassisk” och ”fint och snyggt”. Detta lägger han som grund för den 
fortsatta genomgången av passagen. Fredrik spelar samma ställe igen, nu 
betonar han ettan i varje sextondelsgruppering mycket tydligt. Urban kom-
menterar det: 

 
Urban Det blir givetvis för mycket nu, men nu märker jag 

att du kan det alldeles utmärkt. 

Fredrik tar till sig de råd som har med betoningen i framförandet att göra. 
Han spelar nu passagen med tydligare betoningar på varje fjärdedel, såsom 
Urban presenterat det i sitt överdrivna spel strax före. Nu blir betoningarna 
väl starka, något som Urban kommenterar. Han tycker ändå att det är bra, för 
han hör att Fredrik nu förstått linjerna i frasen även om han betonar varje 
fjärdedel onödigt mycket. Fredrik har en idé om att det är lättare om han 
använder sig av stödanslag. 

 
 Fredrik Det är egentligen lättare att spela stödanslag tycker 

jag [han spelar samma rörelse med stödanslag, i ett 
ännu snabbare tempo].  

Fredrik visar Urban på sina egna funderingar och vilka strategier han har för 
att framföra rörelsen. Stödanslaget är en idé han har som tekniskt verktyg för 
att framföra rörelsen. Han spelar nu rörelsen ännu något snabbare än Urban 
gjorde. Urban lyssnar samtidigt som han tittar på Fredriks spel och kommen-
terar sedan: 
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Urban Jag tycker överhuvudtaget dina löpningar låter bra, 

vad du än spelar. 

Detta exempel visar på hur delar av en lektion kan ta sitt uttryck som en 
konstnärlig ”seminariediskussion”. Samtidigt visar exemplet också på hur 
lärare och student har olika fokus på hur musiken förstås. I detta exempel 
demonstrerar Fredrik virtuositet som instrumentalist. Han ställer olika spel-
tekniker mot varandra som utgångspunkt för en ”seminariediskussion” med 
sin lärare medan Urban utgår från dessa speltekniker som interpretations-
verktyg: han inkluderar den musikaliska helheten när han går igenom spel-
tekniska konsekvenser. I just detta exempel handlar det om framförande-
praxis av snabba passager med asymmetriska betoningar. Under genom-
gången av passagen tar sig student och lärare i allt större utsträckning an 
varandras synpunkter: Fredrik prövar Urbans förslag till interpretation, och 
Urban kommenterar att interpretationen tar form samtidigt som han beröm-
mer Fredriks spelteknik med kommentaren att han inte kommer att ha några 
problem med stycket.  

När Fredrik kom till nästa lektion hade han med sig en annan instrumen-
talist, vilket innebar att jag inte fick höra stycket igen. Däremot berättade 
Urban i inledningen av lektionen att Fredrik spelat upp stycket för en mycket 
erkänd gitarrist. Det skedde på en gitarrkurs där Fredrik framförde stycket 
som deltagare i en masterclass.31 Framförandet hade gått mycket bra och 
både Fredrik och Urban var nöjda.  

 
Exempel 2 Mats & Helen 
Exempel nummer två på reflekterande navigering som en konstnärlig ”semi-
nariediskussion” kommer från violinundervisningen. Mats (studenten) arbe-
tar med 1:a satsen ur Prokofievs 2:a violinkonsert i g-moll, Op. 63. Han 
framför musiken för Helen (läraren) som efter att han spelat klart utbrister:  

 
Helen Kanon! 
Mats Ja det är en helt annan grej nu 

Efter den inledande bekräftelsen och en övergripande analys över de fram-
steg Mats gjort i sitt spel ger hon följande kommentar. 

 
                                 
31 Masterclass är en undervisningsform där student och lärare har en öppen lektion för publik. 
Många gånger ges det masterclass när erkända musiker kommer på besök till en skola, eller 
när studenter åker iväg på kurser och konferenser med erkända musiker som lärare. 
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Helen Men det är det generella, alltså du har petat så jät-
temycket nu. Nu ska du bara spela det, det är så 
jättebra jobbat, jag är jätteglad 

Helen är både glad och nöjd med Mats arbete och hans framförande av sty-
cket. Hon visar sedan på ett avsnitt i musiken där han skall komma ihåg att 
använda sig av längre stråk. Den musikaliska frasen kommer då att klinga 
ännu bättre, menar hon. I detta fall upplevs de melodiska åttondelarna i me-
lodin som långa. Helen tar upp sin violin och spelar passagen på sitt eget 
instrument. Hon spelar och förklarar samtidigt. 

 
Helen Du gör lite mycket di-DI-di-di  

Hon överdriver frasen genom att sjunga en starkare betoning på den andra 
och sjätte åttondelstonen, c3, i den första takten (se fig. 5). 
 

Helen och sen så går du tillbaka, det är lite svårt. Så att du 
verkligen [spelar tonerna i takt 6 fig. 5]  

Helen spelar samma toner igen, hon spelar med täta détachérade32 stråk. 
Konsekvensen blir att tonerna spelas mer tenuto.33 Hon undviker att betona 
den andra tonen och frasen hålls ihop, vilket innebär att det melodiska ut-
trycket blir tätare och mer expressivt.  
 

Helen Alltså att du inte bara tar nytt tag och sen faller 
ihop. Men det är klart att du går ner här [pekar i 
noten] du gör ju det alldeles rätt, bara att du gör lite 
för mycket tycker jag. 

Fig. 5. Utdrag ur Prokofievs violinkonsert nr. 2 i g-moll Op. 63 

                                 
32 Détaché (fr.) utförs i växlingen mellan upp- och nedstråk med en ton i varje stråk. En av de 
vanligaste stråkarterna (Sohlmans musiklexikon). 
33 Tenuto (it.), tenu (fr.), uthållet. Tenuto anger att tonen skall hållas ut till notens fulla värde 
(Sohlmans musiklexikon). 
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Spelsättet med längre detachérade stråk innebär att frasen upplevs tätare och 
då också mer expressiv till sin karaktär. Helen ber Mats att spela samma 
passage. När han nu spelar passagen använder han sig av det rekommende-
rade spelsättet med längre detachérade stråk. 

 
Helen Ja men det är jättesnyggt, kanon Mats 

 
Mats framför nu frasen på ett mer strukturerat sätt, där tonerna i sig får en 
mer expressiv karaktär genom att han spelar med längre détachérade stråk. 
Fraseringen blir tydligare, utan ojämna betoningar som tidigare. Han leder 
frasen fram till tonen diss1 som har en modulerande funktion. Genom att 
använda sig av längre stråk blir hans spel lugnare och tonen diss1 får den 
tydlighet och med en aning tenuto fungerar den som ett avstamp och leder 
frasen vidare in i den nya tonarten. 

  
Helen Jättesnyggt! 
Mats Det är stört där! 

Helen bekräftar Mats framförande, men han är själv inte nöjd. Helen visar på 
sitt närvarande och ger Mats följande kollegiala råd:  

 
Helen Tänk på det att om du vill ha mera klang plötsligt 

här så gå mot undre hälften [av stråken] som du 
gjorde nu 

Mats förhåller sig kritiskt reflekterande till sig själv och det egna spelet. När 
han blir osäker söker han hjälp av Helen, som vid detta tillfälle bekräftar 
hans sätt att använda sig av stråkens undre hälft. Helen har en funktion som 
lyssnare och rådgivare till det som Mats framför. Hon tycker att Mats gör 
detta på ett mycket bra sätt, vilket hon visar med sina kommentarer. Dessut-
om överlåter hon ansvaret till Mats att ta sina egna beslut: 

 
Mats Det är lika bra ned [stråk] där, jag vet inte om det 

är bra eller dåligt 
Helen Nej men det lät snyggt tycker jag 

I ett ömsesidigt konstnärligt ”diskussionsseminarium” navigerar de sig fram 
tillsammans. Helen ger råd till Mats, i detta fall som en erkännsam kollega 
som inte har svar på alla frågor. Mats reflekterar själv över sitt spel och frå-
gar Helen om det är bra eller dåligt. Helen har inget att tillägga utan lämnar 
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frågan öppen genom att tala om att hon tycker att det låter bra. När sedan 
Mats framfört samma passage en gång till summerar de tillsammans hur det 
som framförs låter.  

 
Helen Det här är ju mildare än det här, så att man har 

stegring. 
Mats Fast där känner man, hade man temat så tydligt, så 

då ville man ju spela det  
Helen Jamen, javisst och sen ligger det lägre också, så att 

det är jättefint 
Mats Men det är så jag skall spela alltså? 
Helen Ja, jättefint 

Mats är reflekterat navigerande och söker i dialogen med Helen stöd för sina 
idéer. Hon bekräftar hans idéer med korta analyser om hur och vad han gör i 
sitt spel, och hur hon uppfattar att det låter. Exemplet visar hur Helen erbju-
der generella konventioner i hur den exemplifierade frasen kan uttryckas. 
När Mats finjusterar stråktekniken genom att spela med tätare och längre 
stråk får det konsekvenser för frasens musikaliska karaktär. Med längre stråk 
minskar han onödiga betoningar, tonerna får mer tenuto-karaktär och frasen 
blir mer expressiv. Han justerar också crescendon och diminuendon i frasen, 
något som Helen kommenterar som positivt för helhetsupplevelsen av musi-
ken. I processen där Mats utvecklar sitt eget reflekterade navigerande är han 
i behov av att få bekräftelse på sina tankegångar och framförande. Vid de 
olika lektionerna som har observerats har Helen uppmuntrat Mats och be-
kräftat hans musikaliska idéer. Helen tar mer rollen som rådgivande kollega 
och i en kollegial dialogform delar hon med sig av sina egna erfarenheter. 
Mats tar till sig och relaterar verktyg med varandra, i detta fall till exempel 
stråkteknik och frasering som Helen kommunicerar. Detta utdrag visar hur 
både Mats och Helen, i en konstnärlig ”seminariediskussion”, reflekterat 
navigerar i förhållande till kunskap om den framförda musiken. 

Initiativtagande  
I förhållningssättet REFLEKTERAD NAVIGERING tar studenter egna initiativ 
som får konsekvenser för undervisningen. Alla studenter i studien påverkar 
lektionernas innehåll genom att ta egna initiativ. Det vanligast förkommande 
är deras val av repertoar, samt att de tar med sig studiekamrater så att lektio-
nerna får en karaktär av kammarmusikundervisning. Studenternas initiativ är 
både överenskomna och inte överenskomna med läraren. I stället för att utgå 
från det innehåll som varit planerat sedan tidigare, initierar de deltagande 
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studenterna vid någon eller några lektioner helt annan repertoar och förvän-
tar sig att läraren skall ge dem konstruktiva råd, även om inte har samrått om 
detta i förväg. Följande fyra exempel är beskrivningar av hur detta initiativ-
tagande sker på liknande sätt vid flera lektioner med de olika studenterna i 
studien. 

Exempel 1, Ola & Urban 
Ola kommer till sin gitarrlektion med ett nytt stycke som Urban inte är in-
formerad om. Han förväntar sig att Urban ändå ska kunna ge honom råd om 
hur stycket kan framföras och instuderas. Urban inleder lektionen: 

 
Urban Det var lite samma sak här som i första lektionen34 

att vi byter spår lite grann, det blir ett annat stycke 
än vad Ola hade nämnt.  

Ola ger noterna på stycket till Urban för att sedan framför det, han spelar 
utantill. Efter någon minuts spel avbryter Ola sitt framförande: 

 
Ola Jag stannar där tror jag 
Urban  Ok, du spelar inte längre? 
Ola  Ja, det är mycket repetitioner och så. 

Ola bestämmer själv både stycke och hur långt han vill framföra det. Han har 
sin egen agenda med önskemål av innehåll för lektionen. Hans reflekterade 
navigering är relaterad till egna föreställningar om vad som är viktig kun-
skap för honom att utveckla. Efter ovanstående kommentar säger han till 
Urban: 

 
 Ola  Jag har direkt några frågor 

Frågorna gäller hur han ska framföra inledningen av stycket. Det består av 
två stämmor som rör sig uppåt med fem åttondelar till ett inledande D-dur 
ackord på det första slaget i den nya takten. Den uppåtgående rörelsen är en 
fem åttondelar lång upptakt. 

 
Urban  Man måste ha en bra fingersättning, och det vet jag 

inte om du har, den var så [Urban tar fram gitarren 
medan han pratar. Pekar snett upp i luften med 
vänsterarmen och spelar uppgången i luften över 

                                 
34 Första lektionen här syftar på lektionen som var innan tillsammans med Fredrik.  
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strängarna med högerhanden i ett visat, ospelat 
crescendo fram till det betonade D-dur ackordets 
plats i frasen, själva crescendot pratsjunger han] 

Ola  För en del kör ju mer som jag tycker det ska va 
bom, bom ,bom ,bom, bom, PLINK [Ola talar ryt-
men med ett crescendo, han knäpper med fingret 
samtidigt som han säger Plink!] och så direkt på. 
Men en del kör ju lite mer smyg [Ola spelar nu 
uppgången i svagare nyans på sin gitarr] 

Urban Nej jag tycker det ska vara i tempo, man skjuter 
upp en raket, ja, da, ja, dA, DA POFF!  

Ola förväntar sig att få svar av Urban på hur han ska frasera inledningen på 
stycket. Han beskriver muntligt och spelar två fraseringsvarianter varav Ur-
ban bekräftar den första varianten. Fingersättningen blir det första de arbetar 
med då Urban önskar att Ola ska få ett ännu tydligare crescendo i inledning-
en. Urban kommer efter en stunds utforskande fram till att fingersättningen 
Ola använder sig av är bra, något han var osäker på från början. Ola spelar 
däremot uppgången lite försiktigt vilket innebär att han inte får fram det 
crescendo som han talade om. Innan de fortsätter arbeta med själva crescen-
dot börjar de att arbeta med övningsteknik, och hur Ola kan arbeta för att få 
en bra frasering i inledningen av stycket. Ola har tagit ett eget initiativ inför 
lektionen och förväntar sig att Urban ska ge honom råd. I detta exempel vi-
sar Urban sin skicklighet i att kunna ge relevant råd till frågor som Ola stäl-
ler. En konsekvens var dock att det tog en del tid för dem att gå igenom fing-
ersättningen och reda ut om den var bra eller mindre bra. Om Ola i förväg 
hade berättat om sitt initiativ inför lektionen så hade Urban haft möjlighet att 
själv tänka igenom stycket och ge vägledning om spelteknik och interpreta-
tion.  

I intervjun med Ola berättar han om hur han ser på sina egenskaper som 
musiker. Han framhåller sina styrkor i att vara en god interpretatör men att 
detta försvåras då han behöver utveckla sina speltekniska kunskaper.  

Ja man får väl vara medveten om att alla har väl olika kvaliteter. Jag har ald-
rig varit någon teknikräv, men å andra sidan har jag kanske lättare att frasera. 
Jag har kanske lättare att göra musiken. […] och sen ska händerna gestalta 
det man hör inom sig. Och det är inte alltid dom hänger med vändningarna. 

 
Ola har reflekterat över ett musikstycke som han anser är viktigt att få arbeta 
med. Men i det reflekterande förhållningssättet över val av musik beaktar 
han inte möjligheten i att få tillgång till kunskap om kulturella verktyg av 
teknisk karaktär för sin egen musikaliska kunskaps utveckling, något som 
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han själv efterlyser i intervjun. Detta kan bero på att han ser på sin lärare 
som en erfaren expert och förlitar sig på att han kan ge relevanta råd i situa-
tionen. Urban reflekterar själv över denna typ av händelser i samband med 
den genomförda intervjun. Han beskriver att det är viktigt för honom att få 
tid att förbereda de verk som studenterna arbetar med och han tycker inte om 
när studenterna tar med sig nya musikstycken utan att tala om det i förväg.  
  

Exempel 2, Mats & Helen 
Ett liknade exempel kommer från en violinlektion. Mats har med sig ett 
stycke till lektionen som han inte kommit överens med Helen om innan lek-
tionen. Helen skriver i sin loggbok att hon hört om hans tankar och idéer 
inför lektionen: 

 
Hade hört att Mats hellre ville arbeta med Grieg-sonaten 
idag, hade egentligen hoppats att han skulle spela den 
snabba delen på Zigeunerweisen så var lite besviken. 

Mats inleder lektionen: 
 

Mats Alltså jag skulle gärna vilja, jag kanske inte kom-
mer att spela hela låten för dig, utan vi kan ta lite 
delar av den och kanske se till att komma igenom 
dem hyfsat 

Helen Mm 
Mats På något sätt i bitar kanske 
Helen Ja, och spela  
Mats Jag vill bara komma igång, det har vart lite sådär 

som det kan vara ibland. Och fingersättning där, 
jag vet inte om den g-strängen grejen. Jag tycker i 
och för sig att den var rätt sjysst [Helen går fram 
till notstället och tittar i noten tillsammans med 
Mats].  

Helen Ja absolut, men inte hela vägen kanske. Fast det är 
nog tänkt på g-strängen ända dit, sen så [Helen pe-
kar i noten medan hon pratar] 

Mats har förberett stycket men behöver hjälp av olika slag. Det får han i 
form av råd från Helen som vägleder Mats när de går igenom stycket. I in-
tervjun berättar Mats att Helen och han aktivt är med i val av repertoar:  
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Mats  Ibland så har väl Helen valt något och ibland jag. 

Mats berättar vidare i intervjun att han har spelat mycket barockmusik och 
behöver utveckla sitt spel inom den romantiska delen av violinrepertoaren: 

 
Mats … det är lite det jag sa förut, att jag inte vill ha 

några hinder, och då måste jag ju kunna spela det 
också […] jag vill vara ganska bred. Det är väl det 
att jag försöker spela barock och romantiskt och att 
man får med alla de grejerna så det inte blir för 
mycket övervikt på något liksom. Nu känner jag 
väl att det är det romantiska jag hållit på med 
minst. Det är ju det jag känner att jag behöver för-
bättra. 

Mats har en uppfattning av vad han själv behöver förbättra som violinist. I 
sitt navigerande initierar han att spela Griegs c-moll sonat. Han har arbetat 
med verket inför lektionen. Utifrån den observerade lektionen ber han Helen 
om råd i hur han kan utveckla sitt spel vidare inom stilen. Lektionen får en 
utforskande karaktär då Mats och Helen arbetar med många teknikrelaterade 
problem. Helen är förtrogen med stycket och repertoaren men uttrycker att 
hon önskar tid för att förbereda instuderingen tillsammans med sin student. 
Helen beskriver i sin loggbok hur hon försöker ta sig an, ett för henne känt 
stycke på ett nytt sätt, varje gång hon ska instudera det.  

 
Att gå igenom nya noter vet jag kan bli lite tråkigt efter-
som jag inte använder mig av ”färdiga” fingersättningar 
utan försöker se noten något sådär på nytt varje gång och 
då blir det mycket ”prova-och-skriva”.     

Mats initiativ är viktigt för honom själv utifrån de kommentarer som redovi-
sats. Vad han inte har tänkt på vid detta tillfälle är att ta hänsyn till Helens 
idéer i samband med instuderingen. Helen önskar närma sig ett stycke på ett 
nytt sätt varje gång. Det är något som hon också beskriver i intervjun när hon 
talar om sitt interpretationsarbete tillsammans med nu levande tonsättare och 
med repertoar där tonsättaren inte längre lever. 

 
Helen … att hitta innehållet i strukturen, att hitta var-

andra. Det säger väldigt mycket om hur man läser 
noter, och hur tolkningen är. Här står en människa 
av kött och blod och berättar för mig vad han eller 
hon kanske tänkt. Men det finns ändå alltid något 
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annat kvar, och det finns alltid missförstånd i 
partituret. Det är väldigt kul att se i förhållandet till 
att man spelar massor av musik av döda tonsättare 
där man faktiskt bara har notbilden kvar och kan-
ske en mindre precis notbild i vissa fall. Det är en 
provkarta med väldigt noggrant, en beskrivning 
hur man verkligen ska spela och sen så hittar man 
ändå naturligtvis någonting annat i det.  

Genom det initiativ Mats tar får han en möjlighet att se hur Helen tar sig an 
vissa delar vid instudering. Samtidigt missar han möjligheten att få ta del av 
en instudering som är mer genomtänkt, då han inte ger Helen den chansen. 
Lektionen som observeras har många kvaliteter även om den troligen skulle 
ha sett ut på ett annat sätt om Helen fått vetskap om Mats planer tidigare. 
Det som Helen ger uttryck för är uppfattningen att tekniska lösningar är 
sammanbundna med det musikaliska uttrycket. Med sin stora erfarenhet 
önskar hon tid för att ta sig an stycket på ett nytt sätt, något som går att utlä-
sa av hennes kommentar efter lektionen. 

 
Det blev just så att det blev mycket fingersättningsarbete 
och stråksättning. Däremot slog det mig att Mats verkli-
gen har utvecklats tekniskt, han kommer att klara av att 
spela den här sonaten mycket snabbare än jag trodde. 

I detta fall har Mats initiativ positiva och mindre positiva konsekvenser. 
Mats ser till att få utveckla kunskap i sitt spel som han själv upplever behö-
ver förbättras vilket Helen också beskriver som en mycket positiv utveck-
ling. Å andra sidan kunde han troligen ha fått fler genomtänkta råd från He-
len om hon fått tid på sig att förbereda det stycke som han har valt att arbeta 
med. 

Exempel 3, Fredrik & Urban 
Fredrik har vid flera lektioner haft med sig andra instrumentalister.35 Dessa 
lektioner har mer tagit formen som kammarmusikaliska lektioner där Urban 
haft fokus på Fredrik som gitarrist, men även kommit med kommentarer 
rörande den kammarmusikaliska interpretationen och helheten. Fredrik har 
mycket att göra som gitarrist vilket framkommer av hans loggboksanteck-
ningar. Han musicerar flitigt både som gitarrsolist och som kammarmusiker. 
Han kommer till en av lektionerna med en medmusikant för att spela ett 
stycke av Vivaldi. Det visar sig att Urban inte blivit informerad om detta och 
                                 
35 Detta gäller fler av de representerade studenterna i studien. 
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är oförberedd på det som skall spelas. Fredrik och hans kollega spelar efter 
en lite stökig inledning på lektionen, bland annat med en brusten cellosträng 
som fick bytas ut. Tack vare sin erfarenhet och förtrogenhet med traditionen 
har Urban många råd att komma med. Han ger råd om interpretation och 
samspel som musikerstudenterna ger intryck av att beakta. När lektionen är 
slut går det att läsa i följande Fredriks loggbok. 

 
Fredrik Lite kaotiskt på lektionen blev det (en sträng gick 

av t.ex.). Vi båda är inte tillräckligt bra för att kun-
na spela det på rutin. Vi har jobbat mest med de två 
snabba satserna.  

 Vi spelade bara första satsen, en lugn, vilken vi har 
(stora) problem med. Löste sig väl egentligen inte 
särskilt bra … Vi kan spela ganska bra när vi har 
kul o kommer in i samspelkommunikationen36 … 

 
Fredrik är självkritisk efter lektionen och ger intryck av att vara mindre nöjd 
med den. Urban hade förberett ett gitarrstycke av Dowland inför denna lek-
tion, något som Fredrik och Urban kommit överens om. Urban kommenterar 
lektionen på följande sätt i sin loggbok. 

 
Urban Jag hade införskaffat stycket samt arbetat igenom 

det ganska väl, och jag kände mig bra förberedd.  

 Fredrik hade, oannonserat, med en cellist och skul-
le nu spela kammarmusik. Cellistens sträng brast 
och Fredrik och jag hann titta lite på Dowland fan-
tasin. En märklig lektion.  

 Studenterna borde meddela i förväg när de ämnar 
arbeta med kammarmusik!37 

I loggboksanteckningarna framgår det att ingen av de två är särskilt nöjda 
med dagens lektion. Fredrik är inte nöjd med spelet och talar också om den 
orutin som både han och hans medmusiker har. Urban hade förberett lektio-
nen för något annat och menar att studenten borde meddela sin önskan i för-
väg om att spela kammarmusik. Lektionen blev inte som han hade tänkt sig. 
Studentens initiativ fick styra denna lektion, vilket inte blev till det bästa 
enligt både studenten och läraren. 

                                 
36 Paranteser och punkteringar är original efter Fredriks anteckningar. 
37 Understrykningen är Urbans egen i originalet. Likaså punktering och radbrytningar. 
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Exempel 4, Erik & Nils 
Nästa exempel är hämtat från saxofonundervisningen. Till denna lektion har 
Erik tagit med sig en bärbar cd-spelare med inbyggda högtalare. cd:n Erik 
har med sig kallas för ”music minus one”, vilket innebär en inspelning med 
komp där melodin är utelämnad. Inspelningen innehåller olika jazzlåtar som 
spelas av en jazztrio, i detta exempel med instrumenten piano, bas och 
trummor. Erik informerar Nils att han tänker spela låten ”Lazy Bird”, något 
som de har kommit överens om. Att Erik har med sig cd-spelare och komp är 
däremot inget de har kommit överens om innan lektionen, men Nils ger ett 
intryck av att tycka att det är okey. Efter att de har stämt sina instrument 
startar Erik cd:n och avser att börja spela. Nils hojtar till och ber honom att 
vänta lite. Erik stänger av cd-spelaren:  

 
Nils Vänta, vi måste ju prata lite också. 
Erik Ja just det, ja jag tänkte om jag bara skulle börja 

spela, och sen får vi snacka 
Nils Ja, vill du göra så? 
Erik Ja det kan vi väl göra, jag bara kör, jag kan köra di-

rekt på solo 
Nils Ska jag vara med och spela, eller? 
Erik Ja visst, alltså vi kan ta. 
Nils Nej, alltså hur tänker du, vad är din önskan? 
Erik Ja kan ta och spela kanske ett eller två chorus och 

så kan du lira. Sen kan vi snacka efteråt. 
Nils Javisst, kör 

Detta utdrag visar att Erik i förväg har planerat delar av sin lektion på egen 
hand, utan att samråda med Nils. I början av lektionen tar Erik initiativ till 
att genomföra den enligt sin agenda utan att ta reda på vad Nils har planerat. 
Nils låter inte Erik göra precis som han vill utan avbryter honom för att få 
höra vilka tankar han har med lektionen och hur han vill ha det. Intrycket är 
att Erik vill spela låten för att få kommentarer på sina idéer. Låten i sig är en 
gemensam överenskommelse till denna lektion. Erik börjar med att spela sitt 
solo direkt efter att han har startat musiken. Nils avbryter honom och ber att 
han inleder låten med att spela temat. Erik och Nils framför nu låten till-
sammans med det inspelade jazztriokompet från den inspelade cd:n. Efter att 
Erik har framfört det melodiska temat, improviserar han två solovändor. 
Efter Eriks framförande tar Nils över och improviserar två vändor. Efter att 
de har spelat igenom låten med olika improviserade solovändor börjar de 
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arbeta med låten. Nils lyfter fram både harmonik och rytm. Han lyfter också 
fram vikten av att Erik som musiker måste vara klar över olika förhållanden. 
Melodin i sig är melodisk och sångbar och därför menar Nils att det är vik-
tigt att förhålla sig till melodin och harmoniken. Erik måste därför vara klar 
över hur harmoniken och melodin relaterar till varandra. 

 
Nils … feelingen är ganska öppen sådär, sångbar lik-

som, men man tjänar på liksom att kolla in dom 
här ställena [Nils visar på några harmoniska rörel-
ser] 

Nils ger råd om harmonik, rytm och melodik som Erik erbjuds att förhålla 
sig till i sin utveckling som improvisatör. Under denna lektion använder de 
sig av den inspelade musiken vid olika tillfällen. Erik ges på detta sätt en 
möjlighet att pröva nya idéer i en musikalisk helhet. Nils deltar aktivt och 
varje gång de använder sig av den inspelade musiken i lektionen så spelar de 
improviserade solon växelvis med varandra. Eriks initiativ är att ha med sig 
inspelad musik till en gemensamt bestämd låt. Nils ger intryck av att han 
tycker det är helt okey med den inspelade musiken, som de använder vid 
olika tillfällen under lektionen. Eriks initiativ får konsekvenser för hur fram-
förandet och samspelet tar sig uttryck under lektionen. Nils använder sig av 
Eriks initiativ under lektionen. Samtidigt arbetar han med moment i den 
överenskomna låten som han anser är viktiga för Eriks musikaliska kun-
skapsutveckling inom genren. 

 
Nils  Så spela enkla starka, kanske bara halvnoter eller 

enkla melodier [Nils improviserar enkla melodier 
över den givna harmoniken], så som jag tänker, 
som jag spelar. Det märker jag när jag spelar själv 
[Nils pekar mot cd:spelaren] Jag behöver liksom 
spela det för min egen skull. Jag vill höra det där, 
jag gillar när det är basic. Jag finner en skönhet i 
hur det är uppbyggt, i själva skelettet. 

Nils uppmärksammar Erik på att det också är viktigt att finna ut saker själv 
och att han som musiker vet vad han förhåller sig till utan komp för att ha en 
förståelse för hur musiken är uppbyggd. De fortsätter lektionen med att ut-
forska den harmoniska strukturen verbalt och med sina instrument. Eriks 
initiativ har den positiva effekten av att de kan musicera tillsammans och 
uppleva en musikalisk helhet. Nils framhåller samtidigt att det är lätt att lura 
sig av att höra helheten. Han menar att det är viktigt att Erik har helheten 
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klar för sig själv. Han bör kunna spela hela låten utan komp och att det skall 
ändå går att höra låtens struktur, ”själva skelettet”, i hans spel. 

Förhandling 
Inom REFLEKTERAD NAVIGERING förekommer det också varianter som har 
en förhandlande karaktär. Studenterna tar visserligen till sig det musikaliska 
innehåll som läraren prioriterar och i gengäld tar sig läraren an detta innehåll 
på ett sätt som studenterna föredrar. Det kommande exemplet är ett av de 
tydligaste av denna karaktär. Studenten och läraren förhandlar sig fram till 
ett lektionsinnehåll som blir meningsfullt för båda parterna. 
Studenten bemöts av sin lärare som en kulturell representant. Lektionen kan 
därigenom beskrivas som en lokal situation där två kolleger möts och utbyter 
synpunkter. Detta innebär i sin tur ett kulturellt ”spel” (3.2.6.) där ”spelreg-
lerna” ger båda ”spelarena” möjlighet att föreslå innehåll eller att ta andra 
initiativ.  

Exempel, Jan & Rune 
Jan (studenten) är elgitarrist håller för närvarande på med traditionell jazz. 
Han och Rune skall arbeta med en jazzstandard, Bye, bye blackbird. Det 
visar sig att Jan har starka åsikter om låten och vill helst inte spela den. Rune 
inleder ett samtal med Jan och försöker utforska vad det kan bero på, Jan 
svarar: 

 
Jan Ja, jag vet inte, det är bara nånting. Melodin är ju 

så ”catchig”, jag tror jag har svårt att ta melodin på 
allvar liksom. 

Rune leder samtalet vidare och försöker förstå Jans inställning. Förutom att 
prata om låten använder han sig av sitt instrument för att Jan skall få höra 
låten. Han spelar melodin i ett ganska lugnt tempo med lite delay38. Det in-
nebär att gitarren som han spelar på klingar mjukt med ett digitalt eko som 
fyller ut klangen. Jan säger att låten är så ”glad” i hans tycke, och han gillar 
den inte, han tycker den är ”löjlig”. Rune spelar låten med ett överdrivet 
stackaterat spel och de skrattar båda två. Han undrar hur Jan har spelat låten 
”du kanske har spelat den på ett sätt som?” Jan talar om att han aldrig har 
spelat låten.  

                                 
38 Delay är en teknisk komponent som förändrar klangfärg och rum i det ljud som kommer ut 
från högtalaren. 
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Fig. 6. Utdrag på ”Bye, bye blackbird” från The Real Book, All new II 

 
Rune berätta om olika musiker som har spelat in, i hans tycke fina varianter 
på låten, bland annat en version med Miles Davies. I dialogen med Jan reso-
nerar han om att ge låten en chans. Han reflekterar högt över varför låten kan 
upplevas som löjlig. Rune säger att låten kan bli lite käck om man spelar den 
för fort. Förutom ett snabbare tempo blir det också mer staccato över spelka-
raktären. Rune menar att ett sådant tempo i låten kan innebära att det ger ett 
”löjligt skimmer” över låten. Han väljer sedan att spela i ett långsammare 
tempo vilket ger låten en annan karaktär. Melodin upplevs tätare och skapar 
mer lugn för lyssnaren. Rune använder sitt kunnande om uttryckskonventio-
ner och strukturerar musiken på olika sätt. Efter att Rune spelat och kom-
menterat några olika varianter av låten berättar Jan att han har hört den i 
olika versioner, men för honom så är det temat som är problematiskt. Rune 
frågar om det även är harmoniken som gör att låten upplevs löjlig. Han spe-
lar låten och utvecklar harmoniken denna gång. Att reharmonisera39 den 
givna notbilden (fig. 6) på ett improvisatoriskt sätt är något som ingår i tradi-
tionen. Nu väljer han att inte spela melodin utan visar på harmoniska rörel-
ser, han låter toner i det övre registret få karaktären av en överstämma vid 
några tillfällen. Rune använder sig av dessa olika musikkulturella verktyg för 
att ge Jan ett annat perspektiv av låten. Under det att Rune spelar en rehar-
moniseringsvariant säger Jan ”Javisst!”. Rune kommenterar ”det är fint det 

                                 
39 Reharmonisera innebär att fylla i och förändra med andra harmonier än de som står skrivna 
i notbilden.  
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här va?”  Rune använder sig av musikaliska variationer och elektronisk tek-
nik som musikkulturella verktyg för att ge Jan möjlighet att reflektera över 
det han hör på ett nytt sätt. Rune talar om hur tempo och känsla hänger ihop. 
Genom att sänka tempot får melodin en annan karaktär och låter då också på 
ett annat sätt. Jan tar nu för första gången några toner på sin gitarr. Han frå-
gar vilken tonart det är och börjar sedan spela melodin. Rune föreslår nu att 
de skall spela låten tillsammans. Nu använder sig Rune av ett komp som är 
inspelat på en sequenser40. De kan tillsammans med detta komp spela melo-
din för att sedan improvisera vartannat chorus. När en av dem improviserar 
kompar den andra på sin gitarr. Efter att de spelat låten sker följande. 

 
Rune Okey, hur kändes det? 
Jan Eh, ja, jag vet inte 
Rune Känns det på något sätt annorlunda nu ifrån, din 

inställning till låten, innan, det här är nog första 
gången vi körde den tillsammans egentligen? 

Jan Ja, vi har kört den, ja, jag vet inte. Vad var det för 
ackord på sticket? 

Jan ger intryck av att vara lite mer positiv till låten efter genomspelningen, 
framförallt är han intresserad av harmoniseringen. Rune uppfattar frågan och 
tar upp det harmoniska förloppet i sticket. Han spelar F7+11 som går kroma-
tiskt ner med ackorden E7+11, Eb7+11. Den harmoniska rörelsen bygger på 
en musikteoretisk konvention, där det andra ackordet, E7+11, är ett domi-
nantiskt utbytesackord. Rörelsen bygger på kvintcirkeln41 och är en variant 
av ett så kallat kvintfall, där en dominant följs av en dominant som följs av 
en dominant och så vidare. Den ovan beskrivna rörelsen skulle ha spelats F7, 
Bb7, Eb7 om den följt rörelsen för ett vanligt kvintfall. I detta exempel är 
rörelsen kromatiskt fallande. Det andra ackordet benämns av Rune som 
E7+11, men musikteoretiskt är det en variant av Bb7 med en sänkt kvint. 
Den sänkta kvinten är tonen Fess (E) som ligger på ett tritonusavstånd42 från 
tonen Bb. Inom jazzen kallas E7+11 ackordet för ett tritonussubstitut. Istället 
för att spela en Bb7 variant spelas den sänkta kvinten i basen och genom 
                                 
40 Sequenser är ett digitalt verktyg där det går att spela in musik. I detta fall har Rune pro-
grammerat orgel, bas och trummor som fungerar som ett ackompanjemang till Bye, bye 
blackbird. 
41 Kvintcirkeln är en schematisk förklaring på tonarternas förhållande till varandra. Kvintcir-
keln är en mycket viktig modell vid teoriundervisning 
42 Tritonus är benämningen på en överstigande kvart, eller en förminskad kvint. Tritonusin-
tervallet är dissonant och beskrivs som ett svårsjunget intervall. Under medeltiden och senare 
beskrevs det som diabolus in musica, djävulen i musiken. I P. Hindemiths (1895-1963) mu-
sikteoretiska system ges tritonus en särställning.  
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denna rörelse så ersätts Bb ackordet med E7+11. Förutom den harmoniska 
konventionen så har denna rörelse också speltekniska fördelar för en gitar-
rist. När musikern väl tagit greppet för ackordet på gitarren, kan han sedan 
bara flytta hela vänsterhanden med samma grepp kromatiskt ner, band för 
band på gitarrens greppbräda.  

Jan följer med på sitt instrument och undrar nu hur Rune placerar fingrar-
na med vänsterhanden. Rune vänder sin gitarr så att Jan kan se greppet från 
samma håll som han håller sitt eget instrument. Jan verkar inte vara van att 
spela dessa ackord med vänsterhandsgrepp av denna typ. Han lägger det 
sista greppet lite annorlunda och får med sig den vanliga 11:an (bess) i E7 
ackordet. Misstaget innebär att i hans sätt att spela ackordet uppstår det en 
liten nona mellan tonerna a – bess1. Rune hör detta och gör genast en analys 
och berättar om den lilla nonans dissonerande funktion.  

 
Rune Jag tar inte högsta. Tar du högsta så får du, lyssna 

här [Rune spelar ackordet med samma läggning 
som Jan och får intervallet liten nona a - bess1 med 
bess1 på toppen som dissonans] ja, du kan ju vilja 
ha det på toppen. Men du måste vara medveten om 
att den lilla nonan är det mest dissonanta vi anses 
ha. 

Rune följer upp Jans miss av ackordläggningen och berättar om intervallet 
hur det låter och att man som musiker ska vara uppmärksam på detta. Han 
säger inte att det är fel men att han ska vara medveten om dess karaktär när 
och om han väljer att använda sig av en sådan läggning av ackordet. Tack 
vare Jans miss fick de ännu ett ämne att reflektera över. Jan rättar nu till 
greppet i vänsterhanden och spelar nu samma läggning av ackordet som 
Rune presenterat. När detta är klart frågar Rune om han kan spela ackorden 
på andra sätt. Jan visar direkt andra grepp för samma ackord på sin gitarr. 
Han har kunskap om hur ackordet kan spelas på olika sätt och har nu dessut-
om fått erbjudandet om ytterligare sätt att spela detta ackord på. Jan navige-
rade förhandlande i denna del av lektionen genom att ta upp harmoniska 
rörelser som intresserade honom, även om han inte gillar låten. Rune visar 
sig vara öppen för en förhandling, troligen också på grund av hans känne-
dom om Jans behov att få en djupare teoretisk förståelse, vilket även fram-
kommer i intervjun. Vid flera tillfällen, både vid denna lektion och under 
andra lektioner, tar Rune upp att Jans ”fantastiska” gehör är en stor tillgång 
för honom:  
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Rune ”Dina öron är större än allas här ihop, så jag har 
fullt förtroende.  

Han berättar under detta lektionspass för Jan varför det kan vara bra att ha 
kunskap om teoretiska verktyg. Jan har förmågan att spela och uppfatta 
mycket av det de arbetar med direkt. Han bara gör rätt och gör det på sitt 
sätt. Rune talar om det positiva med att ha ett naturligt och begåvat gehörs-
spel. Han framhåller dock vikten av att kunna relatera gehöret med teoretisk 
insikt, som kopplas till det musikaliska utförandet. Jan reflekterar högt över 
vad han gör och är medveten om sitt goda gehör, men uttrycker samtidigt en 
önskan att kunna relatera det till en fördjupad teoretisk kunskap.   

I denna lektion intar både Jan och Rune ett navigerat förhandlande för-
hållningssätt. När Jan reagerar på låten som han gör tar Rune först en rikt-
ning genom att reflektera och visa på olika sätt att framföra låten. Allt för att 
erbjuda Jan möjlighet att upptäcka andra dimensioner i låten, andra musik-
kulturella verktyg. Jan visar lite intresse, men när han upptäcker harmoniska 
progressioner som intresserar honom navigerar han lektionen till dessa. Rune 
är lyhörd för hans fråga och anpassar lektionen till den. 

I intervjun tillsammans med Jan talar vi om den ovan beskrivna episoden. 
Han kommer fram till samma svar nu som under lektionen vad det gäller 
hans tyckande om låten. Han har svårt för just den låten och gillar den helt 
enkelt inte. Jan är medveten om Runes strategi under lektionen och säger: 

 
Jan Det var kul att se Rune febrilt försöka att få mig att 

tycka om den här hemska låten, men, nej. Jag blev 
förvånad själv att jag hade så starka åsikter om 
den. 

När Jan reflekterar vidare om denna episod under intervjun reagerar han 
själv över att han har så starka åsikter om låten i sig. Runes framföranden får 
inte honom att ändra uppfattning om låten, men de får ett gemensamt ämne 
att reflektera över vad det gäller harmonik. Det innebär att Jan får ta del av 
för honom nya musikkulturella verktyg. Jan berättar också under intervjun 
att Rune är utmanande för honom. Dessa utmaningar är ibland jobbiga men 
samtidigt är det de som gör att han utvecklas, säger han. 

5.2. Anpassning 
I detta avsnitt kommer jag att ge exempel på hur studenterna anpassar sig till 
kunskap i instrumentalundervisningen på olika sätt. Studenterna anpassar sig 
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till kunskap om instuderingstekniker utifrån råd som lärarna distribuerar. Det 
går att se hur moment av efterbildning och imitation, av och tillsammans 
med lärarna är viktiga för studenternas förståelse av sitt eget musicerande. 
Studenternas anpassning har både likheter och olikheter med varandra, dess-
utom fokuseras olika moment i undervisningen, olika beroende på instru-
mentens beskaffenhet och den specialisering som varje genre kräver. En 
förutsättning för anpassning är att studenten har förtroende för sin lärares 
musikaliska kompetens och är villig att lyssna på de råd som distribueras. 

Efterbildning  
Den kanske vanligaste formen för ANPASSNING kan beskrivas som efterbild-
ning. I efterbildandet anpassar studenten sitt eget spel till lärarens råd. Lära-
ren distribuerar råden verbalt och via sitt instrument. Vissa lärare använder 
sig av både sitt eget huvudinstrument till exempel ett piano. Det kommande 
exemplet visar på hur läraren distribuerar kunskap om nya speltekniker som 
han hela tiden relaterar till sitt eget och studentens konstnärliga framförande. 

Exempel, Lars & David 
Detta exempel är hämtat från undervisning i elgitarr. Lars (studenten) har 
inte spelat mycket country tidigare och vill lära sig mer om genren. Detta 
berättar han också vid intervjutillfället. David (läraren) har en stor repertoar 
av låtar, licks43 och sekvenser som han spelar och visar för Lars allteftersom 
de arbetar med genren. Varje låt som David presenterar har han också skrivit 
ner på noter, vilka Lars får ta del av. Notskriften har två olika noteringssätt, 
traditionell notskrift och tabulatur. Tabulaturen ger upplysning på ett annat 
sätt än den traditionella notskriften i hur låtarna speltekniskt kan utföras. 
Tabulaturen visar vilka strängar och fingrar (både höger- och vänsterhanden) 
som kan användas vid utförandet (se fig. 9). Licks och sekvenser inom coun-
trygenren är många gånger mycket ekvilibristiska till sin karaktär. För att 
kunna framföra låtarna behöver musikern ha en mycket god spelteknik och 
musikalisk förmåga. 

Arbetssätten vid de observerade lektionerna är i grunden väldigt lika. När 
de arbetar tillsammans utgår de från en låt. David har ofta låten inspelad i 
originalutförande. Han har också många gånger låten programmerad i ett 
sequenserprogram. En av fördelarna med detta enligt David är att han till 
exempel kan styra tempot på låten. En svårspelad sekvens kan spelas i ett 
långsammare tempo, med bibehållen tonart, tillsammans med den program-
merade inspelningen. Sequenserinspelningen ger Lars möjlighet att få en 
                                 
43 Ett licks kan vara ett kortare eller längre avsnitt. Det är inte låtens melodi utan snarare en 
melodisk utvikning av ornamenterande karaktär. Ett licks kan vara, virtuost, effektskapande 
och/eller en melodisk kontrast till originalmelodin i låten. 
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direkt upplevelse av hur låten låter, och hur hans eget spel låter i ett musika-
liskt sammanhang. Det är intressant att observera Lars deltagande under 
lektionerna och hans frågor om hur han ska utföra olika moment i samband 
med för honom nya tekniker som David presenterar.     

De utforskar och spelar sekvenser tillsammans. Lars spelar utifrån den 
givna notbilden, medan David kompar med ackordspel på sin gitarr. I detta 
exempel är tonarten E-dur och ackordföljden är en återkommande rundgång 
E7, A7, D7, G7. Den harmoniska konventionen är en kvintbaserad rundgång. 
Taktarten är fyra fjärdedelar och varje ackord spelas i två takter. Sekvensen 
består av en tvåstämmighet där understämman gör ett glissando på varannan 
åttondelsupptakt till ettan i den nya takten. Glissandot utförs med en så kal-
lad bend teknik. Vilket innebär att gitarristen i detta fall spelar tonen g1 med 
vänsterhanden för att sedan med samma finger dra strängen uppåt vertikalt 
mot greppbrädan tills han intonerar tonen giss1. Den utförande musikern 
måste dessutom kontrollera glissandot eller benden i en rytmisk tajming 
mellan tonerna. I rörelsen skall musikern också intonera den nya tonen ge-
nom att hitta exakt rätt punkt i benden. När den nya tonen i benden är intone-
rad gäller det för musikern att hålla kvar tonen med fingret medan han 
genomför andra rörelser med de andra fingrarna i vänsterhanden. Om musi-
kern släpper något på benden ändras intonationen och tonen upplevs då som 
falsk. I den spelade sekvensen utför musikern benden i upptakten till takt ett, 
g1 - giss1 och släpper sedan ner benden i upptakten till takt tre, giss1 - g1, vilket 
innebär att vänsterhanden kommer tillbaks i en mer normal position. Den 
andra stämman rör sig stegvis upp med tre toner b1-ciss2-d2 (kvint – sext – 
septima) för att sedan vända tillbaks i en nedåtgående rörelse med samma 
toner i omvänd ordning d2-ciss2-b1, detta sker mellan taktslagen 1-4. Den 
undre stämman kontrasterar till den övre stämman. Den rytmiska rörelsen i 
överstämman utförs med en stackaterad karaktär. Förutom dessa två stäm-
mor spelas harmonierna med ett arpeggioliknade komp (fig 7.). 
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Fig. 7. Utdrag ur original Countrykomp/Solo sekvensen, noter och tabulatur 

Nästan det första som sker efter att de börjat bekanta sig med sekvensen är 
att David talar om för Lars att den ovan beskrivna glissandorörelsen i under-
stämman, g1 – giss1 är en rörelse som går från mollters till durters.  

 
David moll till dur 
Lars Ja just det, det var från 
David Det är från G alltså 
Lars Ja just det 

David relaterar de speltekniska utmaningarna till harmoniken, i detta fall 
rörelsen, moll till dur. Moll till dur i detta exempel har också ett dissonan-
tiskt förhållande. Konventionen om den starka dissonansen i intervallet den 
lilla sekunden gör sig gällande, något som David uppmärksammar. Det är 
flera saker som sker samtidigt i denna sekvens där Lars verkar ha full kon-
centration på tekniken. David uppfattar situationen och vägleder Lars genom 
att tala om vilka toner det rör sig om, g1 – giss1. Han visar också med sin 
vänsterhand vilka rörelser som fingrarna i vänsterhanden gör. Lars ser på 
David och efterbildar på sin gitarr. Nu börjar de spela tillsammans. Lars 
spelar sekvensen i ett långsammare tempo medan David spelar grundackor-
den. Lars anpassar sin vänsterhandsteknik till råd som David gett. Han ver-
kar nu ha förstått principen och får relativt snabbt ett hörbart bättre flyt i 
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spelet. Efter en kort stund avbryter David spelet för att nu visa på hur det går 
att vidareutveckla sekvensen.  

 
David På ju fler ställen man kan det, så kan man liksom 

länka ihop linjerna. 

David lyfter snabbt fram vikten av att kunna se en större helhet i låten och 
framförandet, än bara den just genomarbetade sekvensen. Nu talar han om 
hur Lars kan använda kunskap om sitt nya musikaliska verktyg, den just 
genomförda sekvensen, i ett större perspektiv. David strukturerar kunskap 
om användandet av musikaliska verktyg och hur dessa kan användas i fler 
sammanhang. Den harmoniska, rytmiska och melodiska linjen i musiken kan 
nämligen länkas samman i flera moment i låten.  

 
David Precis, bra, ska vi göra samma grej från [spel], pre-

cis, om vi tar ifrån, det är andra strängen [spel] nu 
är du där 

Lars Va det från andra nu? 
David Ja, om vi tar andra strängen fortfarande [spel] sex-

an upp till sjuan [spel tillsammans] 

Sammanlänkningen i detta fall består av att använda sig av sekvensen, men 
spela den i olika lägen på gitarren. Det innebär att över- och understämman 
får olika harmonisk karaktär, beroende var på gitarren sekvensen spelas. I en 
sekvensvariant får understämman tonerna ciss1 till d1, sexan till sjuan i E7 
ackordet. Överstämman får då tonerna e2, fiss2, giss2, fiss2, e2 hela tonsteg 
istället för ett helt och ett halvt tonsteg som spelades i den första varianten. 
Den melodiska linjen utgår också från grundtonen i E7 ackordet. Rytmen i 
stämmorna är densamma som tidigare. Förutom att placera under- respektive 
överstämman i olika lägen och på olika strängar ändrar David också spel-
formen på arpeggiorörelsen. David visar hur samma spelsekvens kan använ-
das i olika lägen och med olika harmonisk betydelse, dessutom hur han kan 
variera rörelsemönstret i det arpeggierande kompet. Som ett komplement till 
denna sekvens visar David hur det också går att variera ordningen på över-
stämmans tonserie. Den ursprungliga sekvensen kan nu utföras på flera sätt. 
David uppmanar Lars att tänka på dessa och länka ihop de olika varianterna 
på ett sätt som ger mening åt musiken. Lars utforskar återigen spelsekvensen 
på sitt instrument där han anpassar sitt spel efter de råd han får. I detta fall 
innebär det att han flyttar sekvensen till olika lägen, på det sätt som David 
visat tidigare. Sekvensen blir ett musikkulturellt redskap som Lars nu kan 
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använda på flera sätt. David lyssnar och tittar intresserat på Lars när han 
spelar. Han avbryter för att ta upp ytterligare aspekter i Lars spel. 

 
David Alltså det som försvinner lite grann, som du hör 

själv är överstämman [David spelar hela sekvensen 
långsamt, men med en svag nyansering av över-
stämman samtidigt som han spelar den undre 
stämman med kraftiga accenter]. Den här under-
stämman är lite stark, så om du kunde få in lite mer 
kraft med fingret [David spelar nu sekvensen där 
den undre stämman framträder samtidigt som han 
låter överstämman med tonerna b1-ciss2- d2-ciss2-b1 
få en tydligt hörbar fraseringslinje]. 

Tonerna spelas staccato och David uppmärksammar Lars på överstämmans 
karaktär. Davids kommentar visar på att det är nyanseringen i stämföringen 
mellan de två stämmorna som är viktiga för att karaktären på sekvensen skall 
vara meningsfull. Lars lyssnar och anpassar sitt spel till de råd som han pre-
cis fått av David. Genom att ta till sig kunskap om små tekniska förändring-
arna, som i detta fall handlade om lite mer kraft med fingret i högerhanden, 
får nu Lars de två stämmorna att framträda på ett tydligare sätt. Det musika-
liska innehållet i den spelade sekvensen blir nu en tvåstämmighet med en 
tydlig kontrasterande överstämma mot den glisserande understämman som 
framförs med bend teknik. I samma moment ackompanjeras dessa stämmor 
av plockade toner med en arpeggiokaraktär. Vid den observerade lektionen 
ger Lars intryck av att ha uppfattat situationerna. David delar med sig av sin 
kunskap, både med sitt instrument och verbalt. Lars efterbildar på sitt in-
strument och får rådgivande kommentarer från David. Så fort Lars har för-
stått en situation och klarar av den lotsar David honom vidare genom att 
erbjuda kunskap om nya möjliga kulturella verktyg och deras användnings-
område.  

Anpassning med olika fokus 
Studenternas anpassning går till på delvis olika sätt. Instrumentens olika 
beskaffenhet betyder olika utmaningar för respektive instrumentalist. I vio-
linundervisningen var kunskap om ergonomi och teknik ett återkommande 
tema. För att musikern ska kunna framföra musiken på ett trovärdigt sätt 
måste denne ha kontroll över ergonomin då den har betydelse för hur musi-
ken klingar. Följande exempel visar på hur studenten anpassar sig och litar 
på sin lärares råd. Samtidigt visar exemplet också på komplexiteten och ut-
maningen för läraren att tillsammans med sin student finna roten till proble-
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matiken. Det andra exemplet visar mer på hur studenten anpassar sig till råd 
från sin lärare som gäller interpretation. Studenten arbetar med en genre som 
han har relativt lite erfarenhet av. Läraren ger honom råd om hur musiken 
kan framföras och vad som är viktigt att känna till av uttryckskonventioner 
inom den rådande stilen. Studenten och läraren arbetar noggrant igenom 
många olika delar i stycket där studenten anpassar interpretationen till de råd 
han får. 

Exempel 1, Björn & Helen 
Vid den första lektionen som observerades hade Björn (studenten) precis 
införskaffat en nybyggd violin. Det kommande exemplet är hämtat från den 
tredje observerade lektionen. Björn har nu arbetat några veckor med att be-
kanta sig med och spela in sig på sitt nya instrument. Vid detta lektionstill-
fälle har Björn också en ny stråke så han håller nu på att vänja sig rent fy-
siskt vid de nya verktygen. Björn spelar tredje satsen ur Lalos violinkonsert 
och han spelar utantill för första gången på lektion. Björn är mycket koncen-
trerad under hela tiden han spelar. När stycket är färdigspelat efter cirka sex 
minuter ger Helen sitt bifall till Björns spel ”Ja vad fint, jättefint!” Helen 
säger att det har hänt mycket sedan förra lektionstillfället och att Björn spe-
lar mycket bra, och kommenterar dessutom att han spelar stycket utantill. 
Ganska omgående kommer de att samtala om den nya stråken. Björn är lite 
missförnöjd med sitt spel på grund av stråken. Helen menar att det inte hörs 
någon speciell skillnad utan att det nog mer beror på Björns egen uppfattning 
och känsla. Helen börjar sedan kommenterar ett avsnitt i stycket som inte 
fungerade så bra. Hon analyserar vad det kan bero på. 

 
Helen när det inte funkar tekniskt så är det ofta för att du 

inte riktigt vet vad du skall göra musikaliskt, att det 
hänger ihop 

Helen relaterar problematiken med Björns tekniska spel till det musikaliska. 
Björn berättar att han förhåller sig till råd han fått av en annan lärare under 
en stråkkurs. Den läraren har sagt till Björn ”att skala bort musikaliteten i 
räkorna44”. Genom att anpassa sig till ett sådant förhållningssätt relaterar inte 
Björn det tekniska utförandet till den musikaliska interpretationen vid detta 
tillfälle. Helen håller med om att man kan öva ”lite mer neutralt” men det 
innebär inte att man får glömma helheten. Helen säger ”vi kanske kan reda 
ut det tillsammans” och börjar arbeta med den specifika problematiken, och 

                                 
44 ”Räkor” i detta fall avser snabba skalliknande löpningar av virtuos karaktär. Ett vardagsut-
tryck som förekommer bland stråkmusiker. 
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det sker en ganska lång stund. Björn anpassar sig hela tiden till råd han får, 
och prövar att förändra sitt spel. Helen iakttar Björns arbete och ger honom 
feedback. När han väl får spelet att fungera mer som en helhet fortsätter He-
len att utreda ännu mer djupgående hur Björn kan utveckla sitt spel. Det 
handlar om att hitta och känna in hur Björn använder stråken.  

 
Helen När du ska ta ackorden behöver du inte hålla så 

hårt 

När Björn framför det utvalda avsnittet uppstår det krashliknande ljud i ton-
bildningen. Helen talar om tonbildning och relaterar problemet till stråkhan-
den. Björn arbetar med att anpassa, utpröva och förstå de verktyg han behö-
ver, i detta fall stråken, stråkfattning, stråkteknik. Helen vet att om han får 
rätt kraft i stråken så klingar instrumentet bättre. Hon distribuerar kunskaper 
om hur han kan relatera spelteknik till det musikaliska uttrycket. Björn lyss-
nar till det Helen säger och anpassar sitt spel på instrumentet. De kommenta-
rer han själv ger är korta bekräftanden som ”ja, ja just det”. För att hjälpa 
Björn att hitta känslan i stråken pekar hon på olika delar av hans stråkarm. 
Hon hjälper Björn att justera armens rörelser och olika vinklar. 

  
Helen Jag tror väldigt mycket på att du ska försöka hålla 

dig där [Helen håller sin hand på Björns högerarm-
båge, så att han inte ska röra överarmen]. Men var 
stryker du nånstans? Var är själva aktiviteten? Det 
beror på vilket tempo man spelar. Om du tänker 
dig att du spelar det här långsamt [Helen visar med 
eget spel på sin violin, hon riktar sitt huvud och 
blicken mot stråkarmens rörelser medan hon spelar 
och pratar, det är bara underarmen hon rör]. Det är 
aldrig här uppe [Helen visar nu hur stråkrörelsen 
blir med överarmen]. Alltså när du stryker är det 
aldrig överarmen 

Björn [Björn prövar med eget spel på en ton] 
Helen Gör det långsammare en gång, och så verkligen 

känn att här [Helen pekar med sin hand på Björns 
handled]  

Björn [Björn prövar, Helen markerar med sin hand på 
Björns stråkhandled medan han spelar] 

Helen Ännu långsammare, ti-ta-ta-ta [Björn spelar]. Det 
är här som själva aktiviteten går [Helen pekar på 
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handleden]. Sen ju snabbare det går, ju mjukare 
måste du vara i handleden så att den inte [Björn 
prövar, Helen gör samma rörelse med sin stråk-
hand i luften] 

Björn [Björn flyttar sig för att se hur det ser ut i spegeln]. 

Helen ger råd till Björn om vilka rörelser han kan använda sig av med sin 
stråkarm för att få en bättre kontroll, och för att tonbildningen skall få en god 
kvalitet. Hon visar hur det instrumentalfysiska och ergonomiska relateras till 
varandra. Helen hjälper Björn att rent fysiskt hitta olika positioner med sin 
arm genom att peka och visa på vilka punkter i armen eller handen han ska 
tänka på. Björn arbetar med att anpassa sina rörelser till de råd han får. Arbe-
tet ger intryck av att vara krävande och vid några tillfällen uttrycker Björn att 
han känner sig som en nybörjare: 

Björn  Det känns som jag inte kan spela fiol längre!  
 
Detta beror troligen på att det är små och finmotoriska rörelser som Björn 
arbetar med samt att allt görs i ett långsamt tempo. De tekniska färdigheter 
som Björn behöver utveckla är mycket komplexa till sin karaktär. Helen 
analyserar och resonerar med Björn. Trots sin stora erfarenhet tar det tid 
innan hon har kommit underfund med var grunden till den tekniska proble-
matiken ligger.  

 
Helen Men vet du vad jag tror, nu när vi letar efter grun-

den till vad det är som händer. Det viktigaste är att 
du faktiskt har flyttat fram fiolen [Helen tar ett för-
siktigt tag i snäckan på Björns fiol och rör den 
framåt lite till höger medan han har fiolen i spelpo-
sition under hakan]. Det gör att din stråke plötsligt 
kommer för mycket så [Nu visar hon förändringen 
av kroppshållning samt stråkarmens position med 
sin stråke över sin violin]. Eftersom du har varit 
van att spela såhär. [Helen visar återigen genom att 
förändra sin kroppshållning till en liknande posi-
tion som Björn har spelat med]. 

Problematiken är instrumentspecifik där små vinkelförändringar mellan in-
strumentet och stråken får konsekvenser för tonbildningen. Helen söker i sin 
egen verktygslåda efter de verktyg som kan användas vid detta tillfälle. Hon 
talar om, visar samt hjälper Björn fysiskt att känna in och reflektera över 
vilka verktyg som han bör relatera till för att lösa problematiken. Björn arbe-
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tar hela tiden med att anpassa sig till de råd han får. Arbetet med att hitta rätt 
verktyg tar tid, då problemet är komplext. Helen fortsätter att analysera och 
letar efter grundproblematiken. Hennes diskussion med sig själv framkom-
mer även i hennes loggboksanteckningar tillhörande den just genomförda 
lektionen.  

 
Björn spelade Lalo sats 3 mycket fint, utantill för första 
gången. Mycket av det vi talade om förra gången var 
mycket bättre: ”stråkmängd” i förhållande till dynamik. 
Vi fastnade lite på att utröna varför han hade problem 
med ett triol-ställe. Tycker att jag själv tog för lång tid på 
mig att hitta roten till problemet: nämligen att han har 
förändrat fiolhållningen och därmed inte ”följt med” med 
stråkarmen. 

Helen reflekterar kritiskt över sitt eget agerande. Samtidigt visar exemplet på 
komplexiteten i att lokalisera problem som behöver lösas. Hon hänvisar dels 
till stråkföring och dynamik som kulturella verktyg, dels till fysik gestik och 
hållning – det vill säga ergonomiska aspekter. Björn säger inte så mycket 
verbalt under lektionen, utan arbetar med att anpassa sig till och efterbilda de 
råd han får.  

 

Exempel 2, Fredrik & Urban 
Fredrik (studenten) arbetar med ett stycke skrivet av renässanskompositören 
J. Dowland. Stycket heter ”Farewell” och är skrivet för luta, här framfört på 
gitarr. Musikstilen är ganska ny för honom både när det gäller uttryck och 
notation som dessutom är tabulatur.45 

Efter att ha framfört stycket och arbetat med några olika moment vill Ur-
ban (läraren) höra på några utvalda delar i stycket. Han beskriver dem som 
överraskningar: 

 
Urban En annan grej vi skulle kunna titta på nu, det är 

dom här överraskande, man upplever dom som 
mollställen om vi pratar icke akademiskt […] det 
tycker jag du gjorde jättebra i fjorton, vi har fler. 

                                 
45 Tabulatur innebär en grafisk notering av musiken. Detta var en vanligt förekommande form 
för notering av bl.a. lutmusik under renässansen. Luta är dessutom ett annat instrument med 
fler strängar och har då andra instrumenttekniska förutsättningar än den moderna gitarren.  
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Urban talar om dessa överraskningar och framförandet av dem i relation till 
musikens struktur, knyter an till liknande avsnitt, för att därefter lyfta upp 
diskussionen och tala om stiltypiska och allmänt tonala konventioner.  

 
Urban … efter att du har spelat den [Urban spelar medan 

han pratar], eller hur, lyssna [Urban spelar tonen 
fiss1 som leder till bess1]46, så, fisset [Urban spelar 
igen och ger fisset tydlig energi i form av ett cre-
scendo som leder överraskande fram till bess] får 
energi uppåt men det här är [Urban spelar frasen 
igen, med samma tydliga uttryck, och förstärker 
det med att mima: inför fisset som han vill lyfta 
fram visar han en häpen min, lyfter upp gitarren 
och gör en antydan att resa sig från stolen av pur 
förvåning] ska vi se [spel], nu har jag spelat [Urban 
spelar medan han talar] den utan energi men den 
[Urban visar nu den musikaliska riktningen till fis-
set igen] får energi…  

Fredrik Ja, just det! 
Urban …framåt, takt tjugo igen.  
Fredrik [Medan Urban gör sin genomgång lyssnar Fredrik 

och riktar blicken hela tiden mot sina noter. Sedan 
efterbildar han Urbans framförande och ger på lik-
nande sätt energi och framåtriktning det överras-
kande fisset som leder vidare till g]  

Urban [Medan Fredrik spelar kommenterar Urban] 
…energi, framåt, och här är [Fredrik spelar vidare 
en takt] …, jättefint. 

Fig 8. Utdrag från Farewell, gitarr transkription av Betho Davezac. Éditions Max 
Eschig. Detta är samma utgåva som Urban har vid denna lektion. Utgåvan är noterad 
i e-moll. Fredriks tabulatur är noterad i g-moll. Denna notbild är transponerad och 
stämmer med de toner som deltagarna talar om. Originalet finns att se i appendix. 

                                 
46 Gitarren klingar en oktav lägre än notering. Det innebär till exempel att den noterade tonen 
f2 (den tvåstrukna oktaven) klingar f1 (den ettstrukna oktaven) i gitarren. 
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I citatet ovan handlar det om ett oväntat ackordsbyte från d-moll till D-dur.47 
D-moll ackordet på det första slaget i takt 21 innehåller både molltersen (f2) 

och kvarten (g2), vilket ger lyssnaren en upplevelse av en dissonerande moll-
kvartsförhållning. Molltersen (f2) inleder en fallande linje (f2-e2-d2-c2) med 
jämna åttondelar på varje ton, där c2 på den fjärde åttondelen i takten får 
funktionen en liten septima i D7 ackordet. Kvarten (g2), som också är den 
översta meloditonen, faller överraskande till durtersen fiss i D-dur på det 
andra slaget i takten. I och för sig är detta inte någon stor överraskning, men 
effekten förstärks genom en oväntad melodisk vändning, där tonen fiss2 
(durtersen) är oväntad och den efterföljande förminskade kvarten fiss2-bess2 
är speciellt anmärkningsvärd i det efterföljande ackordet.  

Detta lyfter Urban fram särskilt genom att även mimiskt visa hur förvå-
nande denna incident är, något som Fredrik emellertid inte ser, eftersom han 
hela tiden uppmärksamt ser i sina noter. Efter att ha lyssnat till Urban spelar 
nu Fredrik samma ställe. Han har uppmärksammat rådet om hur han ska få 
energi i rörelsen och anpassar sitt spel efter det. Urban lever sig med i Fred-
riks spel och spelar även med på sitt eget instrument. Urban bekräftar genast 
att han tycker om Fredriks interpretation på det sätt som han framför över-
raskningen.   

Direkt efter citaten ovan fortsätter Urban: 
 

Urban Vi tar ett annat sådant här ställe, för jag tycker man 
måste spela det ganska diskret till överraskningen. 
Annars blir den som när man både viftar med en 
flagga och blinkar åt publiken, när man har berättat 
en vits så att alla verkligen skall förstå den på nå-
got vis. Jag tycker man ska vara delikat här.  

Nästa ställe i stycket, som är takt 25, där ska överraskningen framföras deli-
kat enligt Urban. Fredrik framför takten och Urban lyssnar. 

 

 

Fig. 9. Utdrag från Farewell, gitarrtranskription av Betho Davezac. Éditions Max 
Eschig. Detta notexempel är transponerat till den tonart deltagarna arbetar med.  

                                 
47 Se fig. 8, den transponerade utskriften. 
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I exemplet är det den harmoniska rörelsen på tredje taktslaget som de talar 
om. F-sus ackordet löses upp till en F-durktreklang och det finns en förvän-
tan i den musikaliska rörelsen att gå vidare till tonikan Bess. Tonsättaren 
överraskar enligt Urban lyssnaren med att återupprepa samma ackord med 
den lilla septiman, istället för en tonika som naturlig upplösning, något han 
också visar med sitt spel för Fredrik. 

  
Urban [Urban spelar F-sus förhållningen sedan en F-dur 

treklang för att sedan spela till tonikans grundton 
bess], men så går vi ju istället till [Urban spelar nu 
ett F7 ackord istället för bess]. Spela nu takt 25 

Fredrik Mm [Fredrik spelar takt 25] 
Urban [Urban ser i sin egen not medan Fredrik spelar. När 

Fredrik kommer till det tredje slaget i takten lyfter 
Urban blicken, lutar sig fram mot Fredrik och diri-
gerar med högerarmen. När ackorden F till F7 
kommer sträcker han fram högerhanden och nästan 
rör vid Fredriks gitarr, öppnar handen och spretar 
med fingrarna för att dra den något tillbaka, samti-
digt som han talsjunger när Fredrik spelar ackor-
den F-sus - F]. Försiktigt!  

Fredrik [Fredrik spelar vidare med kontinuerlig jämn puls 
till det överraskande F7 ackordet på fjärde slaget] 

Urban Ännu mer försiktigt, det är lite sent också tycker 
jag   

Fredrik Ok, [Fredrik spelar takten igen, nu med en tydliga-
re avfrasering till det överraskande F7 ackordet]  

Urban [Urban lyssnar på Fredriks spel, lutar sig fram igen 
när han närmar sig det överraskande F7 ackordet. 
Han talsjunger samtidigt som Fredrik spelar ackor-
den – F-sus på tredje slaget – F –på andra åttonde-
len i tredje slaget –  F7 på fjärde slaget – samtidigt 
som han dirigerar frasen med sin högerarm] Det är 
lite som man inte har bestämt riktigt vart man skall 
gå vidare och sen – [Urban spelar nu på sin gitarr 
F-sus som får klinga ut med en tenutoliknade drag-
ning för att sedan spela F med en avfraserande ka-
raktär. Han spelar sedan F7 ackordet distinkt men 
försiktigt med en svag piano nyans. Fredrik ser på 
Urban när han spelar] – bestämmer man sig för det 
där. 
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Fredrik spelar takten igen, han anpassar sitt spel, nu med en liknande frase-
ring utifrån de råd som Urban delat med sig. Han spelar en tydlig avfrasering 
från F-sus till F för att sedan distinkt men försiktigt spela F7 ackordet med 
en pianonyans. Urban kommenterar framförandet som bra och berömmer 
honom, för att sedan gå vidare till andra ställen i stycket. Överraskningarna 
vid dessa tillfällen får med detta framförande en mer delikat karaktär, i en-
lighet med de råd som Urban gett. Fredrik anpassar sig alltså till dessa. 

Detta utdrag visar hur Fredrik anpassar sitt spel till de råd som Urban ger 
honom. Genom att Fredrik anpassar sitt framförande till Urbans råd ändrar 
musiken karaktär. Denna förändring i Fredriks spel är tydligt hörbar under 
lektionen. Även hans kommentarer, där han genomgående bekräftar vad 
Urban säger förstärker detta intryck. 

Efterbildande navigering 
En annan form för anpassning som är vanligare inom den representerade 
jazzgenren kallar jag för efterbildande navigering. När improvisation skall 
instuderas finns det ett övergripande ramverk som improvisatören bör förhål-
la sig till.48 Studenten anpassar sig till sin lärares råd mycket genom att lyss-
na på sin lärare och sedan spela. Studenten har ingen given notbild att förhål-
la sig till vad det gäller själva improvisationen, däremot finns det en given 
grundharmonik som improvisatören ges möjlighet att utveckla i sin improvi-
sation. En lärare som förebildar får aldrig en exakt likadan efterbildning vad 
det gäller frasering av melodier och rytmer. Det sker däremot att studenten 
uppfattar vissa skalor och mönster som han efterbildar i sin improvisation. 
Det kommande exemplet visar på hur studenten dels efterbildar sitt spel i 
relation till lärarens förebildning, dels att de också resonerar sig fram till 
olika möjligheter för improvisation med harmoniken som utgångspunkt. 

Exempel, Erik & Nils 
Detta exempel har tidigare presenterats där Erik (student) är initiativtagare 
till innehåll i lektionen, samma exempel visar också på hur han anpassar sitt 
framförande till råd han får av sin lärare. Erik och Nils (lärare) arbetar med 
låten ”Lazy Bird” (fig. 10) skriven av John Coltrane.  

                                 
48 Detta gäller den typ av improvisation som förekommer i de lektioner som observeras. Det 
är ingen lektion vars innehåll har varit genomförda som helt fria improvisationer, utan alla 
lektioner har skett inom jazzgenrer där beebop har varit den mest framträdande genren.  
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Fig. 10. Utdrag från Lazy Bird av John Coltrane 

Erik börjar med att spela igenom låten, först en temapresentation och sedan 
improviserar han. Erik har med sig en cd-spelare där det finns ett jazzkomp 
inspelat utan melodiinstrument. Efter Eriks improvisation tar Nils över och 
improviserar. Detta är en övergripande utförandekonvention inom jazzen, 
och den förekommer även på lektionerna. Både student och lärare intar rol-
lerna som aktiva musiker och medmusikanter.  

I sitt spel arbetar Erik med att spela olika typer av harmoniska överlag-
ringar.49 Det är något som framkommer i samtalen mellan honom och Nils. 
Emellanåt lyckas han bra, i andra fall ger han intryck av att inte vara riktigt 
på det klara med vad han gör och hur han spelar, vilket han också själv 
kommenterar. Nils vägleder Erik i hur han kan tänka, analysera, lyssna och 
utföra olika harmoniska överlagringar. Det är viktigt att en musiker vet vilka 
ackord han måste förhålla sig till för att improvisationen skall bli bra enligt 
Nils. 

 
Nils Ja det är ganska knepiga ackord alltså, och har man 

inte kollat in dem, då är du rökt i princip […]. Det 

                                 
49 Harmoniska överlagringar är olika harmonier som spelas över ett grundackord. Det vill 
säga, i detta fall spelas det andra treklanger över den klingande grundtreklangen i varje ackord 
i låten. 
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är inte något som du kan lira på örat sådär […]. Så 
jag brukar tänka, vad är det för tonarter vi rör oss 
i? Vad är det som händer på det stora hela i den här 
låten? På vilka ställen är det oerhört viktigt att jag 
har fötterna på jorden? Att jag vet vad jag pysslar 
med. På sticket kan du till exempel spela något 
enklare. Att man spelar någonting som är mindre 
ledande kanske, och kanske inte lika exakt åtton-
dels uppbyggt. 

Nils förhåller sig till harmoniska konventioner inom genren och kommente-
rar varför de är så viktiga att förstå och vara medveten om. Som improvisa-
tör är det viktigt att kunna navigera medvetet inom den harmonik som före-
ligger, att vara klar över konventionerna, enligt det Nils säger. Om inte Erik 
har kollat in och anpassar sitt spel efter olika harmoniska konventioner är 
han ”rökt” enligt Nils. Erik lyssnar på Nils och kommenterar sedan hur han 
uppfattat det Nils precis berättat. Han tar upp möjligheten av att använda sig 
av en speciell skala i låten. 
 

Erik Alltså man kan ju, så tänkte jag, vad heter det [Erik 
spelar och prövar en skala] klingande dessmoll 
penta 

Nils Ja 

Erik spelar en pentatonisk50 dessmollskala och kommenterar för Nils hur han 
tänker sig att kunna använda den i låten. Nils bekräftar hans val av skala, 
samt att han säger ”det var det som jag spelade”. I denna sekvens ges det 
möjlighet att observera hur Erik anpassar sitt spel efter Nils vägledning. Erik 
prövar att analysera och sätta ord på vad han tänker, samt att utföra det på 
sitt instrument. Utförandet visar sig då vara samma skala som Nils spelat 
tidigare när de improviserade tillsammans. För Nils är detta bara ett delmo-
ment och han talar om hur dessmollskalan kan uppfattas i ett större harmo-
niskt sammanhang i låten de arbetar med. 
 

Nils Och den låter ju naturligtvis inte helt fel när det 
kommer till c-moll F7, fast det låter inte rätt heller. 
Generellt är det bara att känna att man har valfri-
het. Att man kan smäcka i verkligen sådär, ters-
sjua, sjua-ters, en sån grej. Eller spela en sådan fras 

                                 
50 Pentatoniskskala är en femtonsskala. 
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verkligen utpräglad som gör att man verkligen hör 
att du har koll på läget.  

Nils spelar två fallande rörelser i ett Ess7 ackord, från septima till grundton. 
Tonerna är dess1, ass, f, g, ess. Han accentuerar första tonen dess1 som är 
septiman, faller sedan ner till tonerna ass och f, för att sedan accentuera g, 
som är tersen innan han kommer till grundtonen ess. Själva frasen får liv på 
grund av tonernas olika betoningar. Nils fortsätter sedan med att beskriva 
några fler varianter och visar hur man kan göra. Efter en liten stund ber Erik 
om att få försöka sig på att spela detta tillsammans med Nils. 
 

Erik Ja just det, det vore kul att köra en gång till bara, 
att försöka [Erik sätter igång CD:n och spelar] 

Erik ber om möjlighet att få spela tillsammans med Nils utifrån de arbets-
moment de precis har gått igenom. Formen för genomspelningen är att de 
spelar vartannat chorus, efter Eriks önskan. Genom detta förfarande ges Erik 
möjlighet att spela själv för att sedan lyssna till Nils. Erik prövar i stunden 
att anpassa sig till råd som Nils delat med sig. Vid några tillfällen går det att 
höra ansatser till liknande rörelser i Eriks framförande till något av det Nils 
framfört i choruset precis innan. Efter att de spelat tillsammans analyserar 
Erik sitt spel och de svårigheter och utmaningar han har för att kunna tillgo-
dogöra sig kunskap.  

 
Erik Ja, jag träffade några gånger i alla fall [Nils skrat-

tar]. Det blir så jobbigt också när man ska, nu så 
ska jag träffa det. Men jag fattar, det är ju bara att 
man ska jobba in så att man har ett material. Då 
kommer flow, alltså det flyter på och sådär. Men 
det är därför jag vill ha de här låtarna. Det är för de 
är lite luriga, det är inte helt vanliga tonarter. 

Hela denna lektion ger Erik intryck av att han är nyfiken på vad Nils kan 
erbjuda honom. Han tar till sig olika råd som Nils kommunicerar och försö-
ker anpassa och efterbilda sitt eget spel utifrån dessa. Det är något som 
framkommer vid nästa lektionstillfälle.  

 
Erik Vi splade Lazy Bird förra gången. Det dök upp lite 

frågor som jag skulle vilja snacka om idag. 
Erik Det här med treklangen, det vore kul om vi bara 

kunde bena ut olika angreppssätt liksom. Till ex-
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empel C, om man tänker den första C maj [Nils 
spelar C maj på pianot och Erik spelar på sin saxo-
fon]. Det som jag inte fick till då kanske är ju att 
om man spelar en D-dur treklang då så får man ju 
lyriska. 

Nils Precis 

Nils berättar för mig att de också arbetat med olika överlagrade treklanger på 
morgonens gemensamma saxofonlektion. Erik frågar om Nils kan spela fler 
ackord:  

 
Erik  Vad finns det mer för, är det nåt som du kanske 
Nils  G-dur kanske 
Erik  [Erik spelar överlagringar på G-dur ackordet]. Ja-

visst då får man maj  
Nils  Sen kan man spela E-dur 
Erik  [Erik spelar överlagringar på E-dur ackordet]. 
Nils  Sen kan man spela 
Erik  Ja, då får du plus fem ja 
Nils  Spela A-dur eller vad säger jag alltså H för dig  
Erik [Erik spelar överlagringar på det klingande A-dur 

ackordet]. Ja då får man moll ters va 
Nils  Nja, förhållning 
Erik  Ja, visst, det är sant 
Nils  Men nu har vi bara spelat dur treklanger 
Erik  Ja. Precis 

Nils är med i dialogen och lotsar Erik vidare utifrån hans inledande tanke-
gångar. Erik reflekterar högt, och utvecklar sitt spel genom att anpassa sig 
till råd han får av Nils. Efter en stunds arbete säger Nils att de måste ta itu 
med molltreklanger också.  

 
Erik  Ja. Precis 
Nils  H-moll [klingande a-moll] 
Erik  [Erik spelar en klingande a-moll treklang] 
Nils  Hur känns det? d-moll, alltså e-moll för dig 
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Erik  [Erik spelar en klingande d-moll treklang]. Jag 
brukar tänka mig en e-moll penta, eller klingande 
d-moll penta på C maj eller klingande Bess maj 

Nils  Ja just det. Var och en gör ju upp sitt eget system 
för hur man gör. Alla gör ju sina referenser, lägger 
upp och sorterar det på sitt sätt. Först nämnde du 
de flesta dur treklanger som du kan tänka dig, sen 
kan man ju tänka sus-treklang också 

De arbetar vidare och efter en stund säger Erik: 
 
Erik  Det var ju många som kan vara där 
Nils  Eller hur, det öppnar sig som en [Nils gestikulerar 

med sina händer genom att hålla ihop dem för att 
öppna dem genom att dra armarna från varandra] 

Erik  Jamenvisst! 

Erik har med sig kunskaper från förra lektionen som han anpassat sig till och 
nu börjat utveckla. Han ställer nya frågor och får nya råd av Nils att anpassa 
sig till. Nils lyfter hela tiden in nya områden som Erik ges möjlighet att ta 
del av. När de arbetat med durtreklanger visar han hur Erik kan tänka och 
spela molltreklanger. Erik ger intryck av att vara intresserad och tar sig an de 
olika övningarna och anpassar sitt spel till dessa. När de kommit en bit vida-
re så talar han om sina nya upptäckter, något som också Nils bekräftar. Ex-
emplet visar hur Erik anpassar sig till Nils råd, något som också innebär att 
han utvecklar sina musikaliska kunskaper. 

5.3. Indifferens 
Indifferens som begrepp inrymmer flera nyanser och kan karaktäriseras som 
uttalad, outtalad, omedveten och medveten från studenternas perspektiv. 
Flera av de dokumenterade lektionerna innehåller indifferenta inslag där 
studenterna i sitt agerande inte tar till sig råd som deras lärare distribuerar. 
Indifferens som förhållningssätt framträder också i intervjuerna med musi-
kerstudenterna, och i vissa loggboksanteckningar. Det indifferenta förhåll-
ningssättet framträder tydligt såväl som sublimt. Indifferens har även positi-
va och som negativa betydelser för musikerstudenternas lärandeprocesser.   
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Uttalad 
Indifferens kan uppfattas som uttalat när studenterna är tydliga med att de 
har en egen agenda inför sin lärare. Innehållet i deras agenda går inte att 
uttala sig om, däremot går det att genom deras handlande och egna beskriv-
ningar förstå delar av deras agenda. Följande exempel visar hur studenten 
intar en tydlig indifferent ansats vid början av lektionen. Indifferensen kan 
förstås ha sitt ursprung i hans egna grundvärderingar när det gäller musikut-
bildning, något som framkommer i intervjun samt i uppföljande samtal under 
året. Det går också att förstå hans indifferenta förhållningssätt som en del i 
den kultur han befinner sig i som jazzmusiker, något som läraren tar upp i ett 
uppföljande samtal med mig. 

Exempel, Sven & Nils 
Detta exempel visar på ett uttalat indifferent förhållningssätt. Lektionen star-
tar med att Sven (studenten) och Nils (läraren) har ett allmänt inledande 
samtal. När Sven stämt och justerat sin saxofon säger Nils:  

 
Nils Ja, vad håller vi på med egentligen? 
Sven Jo, jag håller ju på med mitt liksom, dur skalor 
Nils Ja, det är ju det som vi håller på med 

Med sitt svar talar Sven om vad han håller på med. Han ger ett intryck av att 
inte bry sig om lektionen som ett gemensamt arbetspass. Nils reagerar på 
Svens uttalande, detta blir hörbart genom att han ändrar från jag-form till vi-
form. Genom sin kommentar talar Nils om för Sven att han ser detta tillfälle 
som något de gör tillsammans, att lektionen är ett tillfälle där de arbetar till-
sammans.  

Sven fortsätter att tala om för Nils att han arbetat med durskalor och 
”rhythm”. Efter att lyssnat in och knutit an till Svens övergripande tankar 
och funderingar frågar Nils hur det har gått med den uppgift han har haft 
inför dagens lektion. Sven säger att han har gjort arbetsuppgiften men att den 
ligger kvar hemma. Han fortsätter med att berätta för Nils vad han har och 
inte har gjort. 

  
Sven  Jag försöker hitta in i det på något vis. Men jag 

känner att jag inte har jobbat så mycket som jag 
skulle ha gjort nu de här senaste två veckorna. 

Nils lyssnar på Sven och delar sedan med sig av hur han ser på lärprocesser 
och hur de kan skilja sig åt för olika individer.  
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Nils  …ibland kan det ju vara såhär. Jag har kanske övat 

på ett visst sätt eller kommit in på en grej eller för-
stått en harmonisk följd på mitt sätt. Det är inte sä-
kert att du kan gå samma väg. 

Sven beskriver sin egen upplevelse av att arbeta med lärprocesser: 
 
Sven  Jo, det tar ju olika lång tid för folk och jag känner 

på mig att jag är en sån där som det tar rätt lång tid 
för […]. Jag vet inte om det påverkar relationen jag 
får till det jag lär mig. Jag kanske får en ganska 
djup relation till det jag väl har tagit in liksom. 

Nils  Det knyter ju an lite grann till det vi sa i morse51, 
om man har lätt eller svårt för sig. Det är inte sä-
kert att den som har lättast för sig kommer längst 
rent konstnärligt eller musikaliskt, oftast inte fak-
tiskt. 

Samtalet som förs mellan Sven och Nils och handlar om olika lärprocesser 
tar cirka sju minuter. När det är dags att börja spela ger Nils, genom sin 
kommentar, ett intryck av att han har förstått att det som Sven nu kommer att 
spela inte blir det som han skulle ha förberett:  

 
Nils Kommer du att spela det choruset som du har skri-

vit ner eller? 
Sven Nej, det kanske kommer nån fras därifrån. 

Sven förhåller sig indifferent till uppgiften och kommer att spela låten ut-
ifrån sina egna premisser. Han tar i detta fall inte hänsyn till de förväntningar 
som Nils kan ha. I och med att Sven har glömt sin uppgift hemma, att skriva 
ett eget chorus och framföra det, innebär det att de inte kan genomföra en del 
av lektionen på det sätt de tidigare kommit överens om. 

De spelar nu ”rhythm changes” som var en del av uppgiften. Sven spelar 
på sin sax och Nils kompar på flygeln. När låten är färdigspelad ger Nils ett 
kort bekräftande ”bra”. Sven tar genast tag i kommentaren och börjar själv-
kritiskt berätta vad han känner när han spelar. Han tycker det är synd att de 
musikaliska flöden som han får till ofta beror på tur. Nils säger att det är bra 
med hans idérikedom och leder nu in samtalet på vad han har svårt att upp-
fatta i Svens musicerande när de spelar tillsammans:  
                                 
51 På morgonen hade de haft en gemensam saxofonlektion med hela saxofonklassen. 
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Nils … det skulle kännas bra för mig om du kunde spe-

la tydligare dominanter. Att de är starkare, att de 
driver starkare så att säga. Alltså, tention-release, 
dominant till tonika. Nu pratar jag generellt men 
till exempel på några ställen som i fjärde takten. Så 
att jag känner att du verkligen vet. 

Nils lyfter fram konventionen tension – release, i detta fall dominant - toni-
ka. Sven måste med sitt spel visa att han förstår den harmoniska rörelsen och 
det spänningsförhållande som råder mellan dominant och tonika enligt Nils. 
Nils talar inte bara om den harmoniska spänningen utan även hur viktigt det 
är att de melodiska och rytmiska tonspråken relaterar till varandra i framfö-
randet:  

 
Nils Jag ska kunna lita på dig. Om jag ber dig spela fyra 

chorus rhythm changes så ska jag känna att du inte 
behöver någon trummis eller basist för att jag skall 
veta eller höra ungefär vad du gör. Att känna den 
här tryggheten att du står för dig själv, alltså att du 
står stadigt på jorden. 

Nils kommunicerar till Sven hur han kan använda sig av tension – release-
verktyget i sitt praktiska utförande. Genom att bli förtrogen med detta verk-
tyg blir saxofonisten en som är med och styr det harmoniska, rytmiska och 
melodiska förloppet i en låt enligt Nils. Sven erbjuds möjlighet att ta dessa 
verktyg till sig. Han reflekterar över sig själv och sitt eget spel: 

 
Sven Ja jag vill ju det, jag vill ju känna att jag har den 

tryggheten, men ja jag upplever att jag inte har det 
just här, i den här situationen. […] Just nu känner 
jag, när jag står och spelar rhythm, att när jag har 
tur så får jag till ett sådant flöde i improvisationen. 

Sven kommentar att han inte har de kunskaper han behöver i den just ge-
nomförda musikaliska situationen. Då hans skrivna chorus finns kvar 
hemma, som han förväntades att spela på lektionen är det också svårt för 
Nils att avgöra vad han förstått av den uppgiften.  

Vid intervjun några veckor senare berättar Sven om sin syn på och förstå-
else av högre musikutbildning. Hans berättelse visar på möjligheter att förstå 
delar av hans indifferenta förhållningssätt till harmoniska konventioner: 
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Sven […] jag vet att det går att göra musik väldigt bra 

utan akademisk skolning […]. Musikhögskolan har 
alltid funnits, men samtidigt kände jag att den där 
akademiska utbildningen är ingenting för mig. 
Samtidigt så har det varit ett spöke som har hängt 
efter mig […]. När jag arbetar på det sättet som ut-
bildningen vill att jag skall arbeta, med den typen 
av medvetenhet om harmonier och så. Då känner 
jag hur jag förlorar mig själv. Men jag känner att 
jag har blivit så pass stor nu eller så pass mogen så 
att jag kan skilja på mina roller […] 

Sven berättar om sin syn på sig själv som konstnär och sin syn på den högre 
musikutbildningen. Detta gjorde han redan vid det första tillfället, när han 
tillfrågades om att vara med i denna studie. Han menar att hans egen roll 
som musikerstudent innebär att han skall lära sig mera spelteknik. Rollen 
som konstnär intar han när han inte är inom den högre utbildningen. ”Mu-
sikhögskolan kan inte lära mig något konstnärligt däremot speltekniskt” var 
hans muntliga kommentar när han tackade ja till att vara med i studien. Någ-
ra månader senare berättar han mer om detta vid intervjutillfället, något som 
ovanstående citat visar.   

För Nils är det annorlunda, han använder sig av olika musikkulturella 
verktyg där teknik och konstnärlighet är sammanvävda i en helhet. Genom 
att Sven har intagit ett indifferent förhållningssätt kan han ha svårt att ta till 
sig en del av de råd och erbjudanden som Nils distribuerar till honom. Vid 
slutet av lektionen säger Nils vad han önskar att Sven ska framföra i sitt spel 
till nästa tillfälle: 

 
Nils Uppgiften blir då att jag vill höra tydligare domi-

nanter helt enkelt, tension release. Jag ger dig ing-
en mer information än så. Jag säger inte hur du ska 
spela eller vilken överlagrad treklang, utan det är 
uppgiften helt enkelt.  

Sven Ja, jag skall ta mig en funderare på det 
Nils Det som jag vill åt är ters – sjua. Jag skulle vilja att 

du på varje ställe skall känna att du verkligen kan 
leverera det. 

Sven får nu uppgiften att arbeta med verktyget ters - sjua i sitt spel. Till nästa 
tillfälle förväntas Sven kunna spela denna typ av rörelse på ett mer överty-
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gande sätt, detta utifrån Nils kommentar. Det harmoniska och hur man som 
saxofonist förhåller sig till det är något Nils ständigt återkommer till i alla 
lektioner (det gäller alla saxofonstudenter som följts i denna studie). Två 
lektioner senare kommer de in på ett liknande tema som i den redovisade 
lektionen ovan. De går igenom en låt som Sven har arbetat med. Sven berät-
tade i intervjun att han är rädd för ett för akademiskt harmoniskt medvetande 
samtidigt som han försöker förhålla sig till sina roller som student och 
konstnär. Lektionen kommer bland annat att handla om harmonik. Sven sä-
ger om låten de håller på med:   

 
Sven Jag vet ju hur man gör och sådär, att man spelar 

ackordtoner och ledtonslinjer. Men det är alltid nå-
got man har missat, jag märkte det sist när vi övade 
den där fyrklangen. Det är alltid något man har 
missat när man håller på själv. 

Nils Det är inte bra och missa vet du, det skall man inte 
göra [skratt med glimten i ögat], men det är ju bra 
och missa för då vet man hur det är. 

Sven Ja men man kan ju hålla på ett helt liv utan att veta 
att man inte har tänkt på en grej. 

Nils Nej, det är ju därför du är här 
Sven Ja 
Nils Ja alltså det är ju [Nils spelar ackorden, Bb7, Ab7, 

G7, C7, F7 Bb7 på pianot]. Ledtoner, alltså guide-
lines, närmsta vägen, eller konsekvent spela terser 
eller sjuor, kvinter, nior, grundton för den delen å 
tretton, plus elva. 

Nils har vid flera tillfällen talat om ledtoner och guidelines. Förutom att tala 
om dessa verbalt har han också framfört exempel på sin saxofon eller med 
sitt pianospel. Han har dessutom gett Sven i uppgift att arbeta med ters – sju 
relationer. Svens indifferenta förhållningssätt till det harmoniska har varit ett 
intressant fenomen att följa, något som jag bland annat har talat med honom 
i samband med några kompletterande samtal. Vid dessa samtal vidhåller han 
sin delade syn på musikteknik som ett högskoletema och konstnärskap som 
något icke akademiskt. Denna uppfattning kan vara bidragande till hans in-
differenta förhållningssätt till harmonik. Han talar också om att det är det 
melodiska som är viktigt för honom.  

Nils kommenterar inte specifikt de studenter som är med i studien vad det 
gäller deras indifferenta förhållningssätt. Vid ett uppföljande samtal beskri-



5. Resultat 
 

 133 

ver han generellt alla sina studenter som mycket målinriktade, vilket bland 
annat innebär att de koncentrerar sig på att utveckla sitt eget sound. Denna 
målsättning kan få konsekvensen att de avgränsar sig gentemot en bredare 
musikalisk utveckling, något som de många gånger behöver enligt Nils. 
Denna problematik ser han som en stor utmaning. Han talar om att det ibland 
är svårt att nå fram till studenterna med råd som han menar de kan ha utbyte 
av. 

Riktad 
En annan nyans av ett indifferent förhållningssätt är när studenten har en viss 
inriktning på att lösa en uppgift. Den specifika inriktning som studenten har 
till vissa områden innebär att andra områden utesluts eller får mindre upp-
märksamhet. I följande exempel har studenten ett indifferent förhållningssätt 
till det musikaliska, något som läraren uppmärksammar studenten på. Ex-
emplet redovisades även i avdelningen anpassning. Att det även presenteras 
här är för att läsaren skall ges en möjlighet att se hur de olika förhållnings-
sätten överlappar varandra.  

Exempel, Björn & Helen 
Efter att ha framfört tredje satsen ur Lalos violinkonsert kommenterar Helen 
problematiken för Björn på följande sätt:  

 
Helen när det inte funkar tekniskt så är det ofta för att du 

inte riktigt vet vad du skall göra musikaliskt, att det 
hänger ihop 

Björn berättar för Helen att han förhåller sig till råd han fått av en annan 
lärare under en stråkkurs. Den läraren har sagt till Björn ”att skala bort mu-
sikaliteten i räkorna”. Genom att anpassa sig till ett sådant förhållningssätt 
relaterar inte Björn det tekniska utförandet till den musikaliska interpretatio-
nen, han har ett indifferent förhållningssätt till musiken i övningsprocessen. 
Helen håller med om att man kan öva ”lite mer neutralt” men det innebär 
inte att man får glömma helheten. Tekniken och det musikaliska uttrycket är 
relaterade. Detta är genomgående viktigt för Helen i alla lektioner som ob-
serveras. I intervjun säger Helen följande: 

 
 Helen […] ofta fastnar man ju i något tekniskt problem, 

eller man håller på med någonting. Som när vi höll 
på en halvtimme där innan jag hittade det där med 
snäckan […]. Men jag tror väldigt mycket på att 
man måste integrera teknik och interpretation så 
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mycket det går, annars kan det lätt bli att man fast-
nar i intonation eller artikulation. Ja, så får det en 
helt annan mening när du ska börja göra musik av 
det. Då får du ju liksom dubbel process, du ska 
göra någonting först och sen så ska du lägga på 
musiken. Jag har alltid pratat med studenterna om 
själva övningsmetodiken, att man faktiskt har med 
sig det musikaliska och dynamiska i övnningsme-
todiken. Så att man inte avmusikaliserar och bara 
övar teknik, inte alltid. Man vinner väldigt mycket 
på att ha med sig en sorts musikalisk tanke. Jag vet 
hur jag ska få ut ett crescendo, eller vilken sorts 
stråk jag behöver för att göra en frasering. Det kan-
ske tar längre tid att lära sig men man tar med sig 
hela paketet när man jobbar, man blir bättre och 
bättre på hela musiken. Det är väldigt svårt fak-
tiskt, som metod. Men det är min övertygelse att 
det blir bättre resultat om man lär sig så. 

Björn har valt ett indifferent förhållningssätt till själva musiken i sitt övande. 
något som han också kommenterar för Helen. Hon tar sig an Björns resone-
mang och talar om sin förståelse av hur ett sådant ställe kan övas. För Helen 
är det inte ett alternativ att förhålla sig indifferent till musiken i övandet. 
Musiken och tekniken hänger ihop enligt henne. Helens uppfattning är att 
detta är svårt som metod men hon är övertygad om att resultatet blir bättre 
om man kan lära sig så. Utifrån hennes resonemang kommer Björn att klara 
det tekniska på ett bättre sätt om han förstår den musikaliska dimensionen 
även i övandet. Helens råd till Björn i detta exempel är att han inte förhåller 
sig indifferent till det musikaliska i sitt övande, då det musikaliska och tek-
niska är integrerade med varandra. 

Målinriktad 
Studenterna har också andra typer av fokusering på vad de önskar utveckla 
som musiker. När de har ett målinriktat fokus kan de ha svårt att ta till sig 
råd som ligger utanför deras fokus. Det kommande exemplet visar på hur en 
av de deltagande studenterna har ett tydligt mål i sin utveckling av sig själv 
som musiker. Han vill uppnå en frihet som musiker i sitt skapande men inser 
sina begränsningar. Läraren ger råd och berättar vad han menar att studenten 
behöver utveckla. Studenten tar till sig en del av dessa råd men genom sin 
avgränsning förhåller han sig också indifferent till vissa råd. Detta är något 
som har observerats genom studiens longitudinella design. 
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Exempel, Erik & Nils 
Erik (studenten) uttalar nästan i alla lektioner sin önskan om att kunna spela 
utan att behöva tänka: 

 
 Erik Alltså det känns ändå på något sätt som att man 

måste försöka tänka så lite som möjligt, alltså bara 
låta fingrarna och gehöret styra.  

Det som inryms i denna önskan är att Erik skall ha en musikalisk grundkun-
skap så att han kan framföra musik på ett medvetet sätt utan att i stunden 
behöva teoretisera sitt framförande harmoniskt, rytmiskt och melodiskt. Nils 
är lyhörd för Eriks önskningar och de ligger också i linje med hans sätt att 
undervisa. Den kunskap Erik eftersträvar behärskar Nils. När Erik stöter på 
olika problem har alltid Nils några råd att ge. Inför vårterminens stundande 
terminsprov skall Erik kunna framföra en låt i flera olika tonarter. Provet går 
till så att studenterna får dra ett kort och sedan spela låten utifrån den tonart 
som är skrivet på kortet. Erik kör fast i vissa tonarter och är irriterad på att 
han inte kan lösa problemen: ”Ja, man vill ju ändå ha det här flowet”. Nils 
ställer frågan om vad det är för skillnad på de olika tonarterna.  

 
Nils Men den största skillnaden, vad skall man säga, det 

som är stötestenen eller där skon klämmer. Varför 
är det så enkelt och spela rhythm i klingande Bb, 
och sen så när det blir klingande H så känns det 
plötsligt som en helt annan grej? 

Erik Det är väl för att man inte kan spela, eller har 
knappt spelat i den tonarten. 

Nils Ja det är ju en vana. Men vad är det som du sjunker 
på? Alltså vad är det som gör att det blir så svårt? 

Nils ställer en fråga till Erik för att höra hur och vad han tänker om utma-
ningen. Redan under hösten var denna problematik något som Erik och Nils 
arbetade med. Nils har kommunicerat olika sätt att spela och strukturera 
överlagringar och samtidigt visat hur han analyserar dem. Detta har de arbe-
tat med på olika sätt i olika tonarter. Nils har hela tiden betonat att det är 
individen som måste förstå det som erfars. För att en improvisation skall bli 
intressant måste musikern kunna förhålla sig till och vara medveten om olika 
konventioner. Nils erbjuder hela tiden nya möjligheter till harmoniska insik-
ter. När de har utforskat överlagrade treklanger på durackord går de vidare 
till mollackord. När de i ett arbetspass utforskat överlagrade sus-treklanger 
över ett ackord berättar Nils att det finns många fler ackord att spela överlag-
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ringar över än det grundackord som de just arbetat med. Nils har erbjudit 
Erik många olika möjligheter att utveckla sina musikkulturella verktyg under 
året. Han säger också att varje individ måste få strukturera dessa verktyg på 
sitt eget sätt.      

 
Nils Var och en gör ju upp sitt system för hur man gör 

egentligen. Alla har ju sina referenser, lägger upp 
och sorterar det på sitt sätt. 

 
Ovanstående säger Nils till Erik under höstterminen, i samband med att de 
har arbetar med överlagrade treklanger i ett antal olika tonarter. När vi nu 
förflyttar oss i tid till vårterminen visar det sig att Erik inte har tagit till sig 
delar av de musikkulturella verktyg som Nils kommunicerat under året. När 
han nu närmar sig sitt terminsprov ställer han liknande frågor om hur han 
skall kunna spela utan att tänka. 
  

Erik  Alltså att försöka tänka så lite som möjligt och 
bara låta fingrarna och gehöret styra.  

Nils berättar att han måste vara klar över hur han kan använda sig av ge-
nomgångstonerna. Genom sin kommentar berättar Nils att det är genom-
gångstonerna i de olika tonarterna som är viktiga. Det gäller att relatera ge-
nomgångstonerna med det speltekniska i olika tonarter. Erik misslyckas med 
det och det är det som han ”sjunker på” enligt Nils. Om han inte har dessa 
klart för sig så fungerar inte spelet i de tonarter som han är mindre bevand-
rad inom.  

Det förefaller som om Erik under året genom sin fokusering valt bort de-
lar av det som Nils kommunicerat. Han har utvecklat vissa delar men inte 
andra. Paradoxen blir att något av det han själv uttrycker att han önskar att 
utveckla, inte utvecklas som han önskat sig. Eriks indifferenta förhållnings-
sätt till vissa av de råd han fått under året får konsekvenser för hans lärande-
process. 

Selektering 
Studenterna i studien har olika mål och inriktningar för sina studier. De ut-
vecklar också sina egna musikaliska och konstnärliga uppfattningar. Studen-
terna visar på att de har en stark integritet, något som går att skönja i det 
första exemplet, uttalad indifferens. Nästa exempel visar också på studentens 
integritet. I detta fall gör studenten en uppdelning till vad han väljer att vara 
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indifferent till och till vilka råd han önskar få från sin lärare. Exemplet finns 
även representerat som förhandlande navigering. 

Exempel, Jan & Rune  
I ett tidigare redovisat exempel om navigering föregick en diskussion om 
låten ”Bye, bye blackbird” mellan Jan (student) och Rune (lärare). Jan ville 
inte spela låten då han inte tycker att den har någon mening: 

 
Jan Ja, jag vet inte, det är bara nånting. Melodin är ju 

så ”catchig”, jag tror jag har svårt att ta melodin på 
allvar liksom. 

Rune använder sig av olika musikkulturella redskap för att visa på möjlighe-
ter för Jan att upptäcka andra dimensioner i låten. Efter det att de efter en 
stunds arbete och genomgång spelat låten tillsammans undrar Rune: 

 
Rune Okey, hur kändes det? 
Jan Eh, ja, jag vet inte 
Rune Känns det på något sätt annorlunda nu ifrån, din 

inställning till låten, innan, det här är nog första 
gången vi körde den tillsammans egentligen? 

Jan Ja, vi har kört den, ja, jag vet inte. Vad var det för 
ackord på sticket? 

Jan ger intryck av att vara lite mer positiv efter genomspelningen och foku-
serar intresset på harmoniseringen. Lektionen utvecklas till att bli ett pass 
där harmonik och ackordläggningar blir ett centralt moment för lärande, 
något som Jan initierar genom sina frågeställningar. I intervjun med Jan be-
rättar han hur han genomskådar Runes försök att förändra hans synsätt på 
låten. Han själv har ett indifferent förhållningssätt till låten men inte till un-
dervisningen, något som han också reflekterar över: 

 
Jan Det var kul att se Rune febrilt försöka att få mig att 

tycka om den här hemska låten, men, nej. Jag blev 
förvånad själv att jag hade så starka åsikter om 
den. 

Jan bryr sig fortfarande inte om låten, han tycker den är hemsk. Däremot är 
han intresserad av att lära sig mer och ser till att få fördjupa sina harmoniska, 
teoretiska och vissa speltekniska kunskaper. Han talar också om att han alltid 
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sett upp till Rune som musiker och gitarrist och att han har mycket att tillfö-
ra. 

 
Jan Han är ju ganska hård Rune, eller han har varit det. 

Och det är nog en sådan grej som gjort att jag har 
utvecklats mycket av att just ha honom. 

Genom att förhålla sig indifferent till låten men inte till lektionen och dess 
innehåll tar Jan tillvara på möjligheten att utveckla sina musikaliska kunska-
per, i samarbete med Rune. Exemplet visar på hur en student kan inta ett 
indifferent förhållningssätt till delar av innehåll men samtidigt förhålla sig 
navigerande och anpassande till annat.  

Subtil 
De exempel som hittills beskrivits har observerats och delvis bekräftats med 
hjälp av intervjuer. Det sista exemplet visar på hur ett indifferent förhåll-
ningssätt kan vara svårt att upptäcka. Utan loggboksanteckningar till denna 
lektion hade inte indifferens upptäckts. I detta fall framträder indifferensen 
mer subtilt. Studenten anpassar mycket av sitt spel till lärarens råd som i sin 
tur baseras på generella uttryckskonventioner inom genren. Indifferensen är 
inte hörbar i detta fall utan framträder först efter lektionstillfället.  

Exempel, Fredrik & Urban 
Detta exempel på ett indifferent förhållningssätt hämtar jag från Fredriks 
sista (sjätte) klassiska gitarrlektion tillsammans med Urban i den andra in-
spelningsserien. I avsnittet om anpassning beskrevs några utdrag från samma 
lektion mer utförligt om hur Fredrik anpassar sitt framförande till de råd 
Urban distribuerar i relation till musikaliska överraskningskonventioner. 

Lektionen börjar med att Fredrik koncentrerat spelar igenom hela verket52 
som tar ungefär sex minuter. Det råder en stor koncentration i rummet hela 
tiden när Fredrik spelar. Urban lever med i musiken med olika gester i hän-
der, kropp och med huvudet. Efter att Fredrik har avslutat sitt framförande 
av verket, kommenterar Urban det. Han börjar med att lyfta fram vad han ser 
som positiva kvaliteter i Fredriks framförande av verket.  

 
Urban Okej, nu har du spelat ett av litteraturens mest 

otacksamma verk för vänsterhanden. Du får ta 
ställning till de tillkortakommanden som finns i in-
strumentet och göra val. Vad kan jag? Vad vill jag 
göra? Vad kan jag hålla kvar och så vidare. Det är 

                                 
52 Farewell av J. Dowland (1563-1626). 
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mot slutet av stycket som man märker att du har 
jobb kvar.  

Fredrik Ja precis 
Urban Mot slutet så söker du dig fram, men i början, för-

sta halvan i princip där tycker jag du musicerar bra. 
Du har bra linjer och du har på kuppen lärt dig läsa 
tabulatur, eller hur, bara det är ju en stor vinst, så 
det är ett fantastiskt jobb du har gjort tycker jag 
som du har nytta av inför framtiden. Det här måste 
vila och tas upp, vila och tas upp, vila och tas upp 
innan man får ett flyt på ett sådant här stycke. 

Efter en mer allmänt hållen summering vill Urban höra Fredrik spela takt 
3953 i stycket. När Fredrik framfört musiken kommenterar Urban en förhåll-
ning i den nämnda takten. Fredrik spelar utifrån sin tabulatur och det visar 
sig att den utgåvan troligen inte stämmer överens med originaltabulaturen. 
Urban har på sitt notställ en gitarrutgåva av samma stycke som inte är tabu-
latur. Samtalet handlar om det melodiska fisset skall komma tillsammans 
med sista sextondelen, eller en sextondel före den sista sextondelen i synko-
pen. Fredrik spelar utifrån sin tabulatur varianten där fisset kommer på den 
sista sextondelen i synkopen. Själva rörelsen som de diskuterar är en form 
för ornamentik inom genren och hur det är brukligt att denna skall framföras. 

Fig 11. Utdrag från Farewell, gitarrtranskription av Betho Davezac. Éditions Max 
Eschig. Det övre exemplet är den version som Fredrik framför, den undre notbilden 
är den version som Urban diskuterar som variant. Den undre versionen är också den 
version som förläggaren föreslår som huvudversion i utgåvan. Båda versionerna 
finns angivna i samma utgåva. 

Exemplet visar på problematiken i hur olika utgivningar av verk har olika 
interpretationer inskrivna i notskriften, något som den erfarne musikern har 
större möjlighet att upptäcka och förhålla sig till än den som inte är lika erfa-

                                 
53 Stycket består av 52 takter. 
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ren. Urban berättar att den andra versionen är vanligare för stilen och spelar 
den för honom på sin gitarr (se ex. 2 i fig. 11).  

 
Urban Precis, det är en vanligare figur, jag säger inte att 

det som står är otänkbart men det är heller inte helt 
Fredrik Nej, det är lite konstigt, men det är också, jag hål-

ler ju kvar det där fisset 

Fredrik verkar fundera och spelar sedan en liknande upplösning i synkoperad 
form i takt 35. Skillnaden är att den synkoperingen är enstämmig och inte 
polyfont flerstämmig som exemplet i den takten de arbetar med. 

 
Fredrik [spel] Den upplösningen finns ju, uppe [spel] 
Urban Bara att då är det inte tvåstämmigt på sista slaget, 

det är det som gör mig lite tveksam. Det skulle 
vara intressant att se originaltabulaturet.  

Fredriks kommentar visar att han är medveten om förhållningen och har 
egna tankar och idéer om den. För Urban är det flerstämmigheten som är det 
intressanta, ornamentiken i synkopen och hur tabulaturskrivaren har noterat 
detta händelseförlopp. I loggboksanteckningar från tidigare lektioner fram-
kommer Urbans tankar om att Fredrik behöver utveckla sina stilistiska kun-
skaper inom äldre musik. Med kännedom om dessa tankegångar går det att 
följa hans arbetssätt att reflektera och kommenterar framförandet i relation 
till helhet och stil. Verket har en polyfon karaktär något som också Urban 
framhåller. Han tar upp det polyfona i musiken när de arbetar med verkets 
inledande takter lite senare. 

 
Urban När du har överbindningen i överstämman och det 

börjar klättra kromatiskt i understämman vid första 
genomspelningen av hela stycket så kändes det 
som att du tänkte traditionellt wienklassiskt. Eller 
åtminstone icke-polyfont nämligen att man skulle 
prioritera överbindningen och hålla ner under-
stämman så att säga, men här är tycker jag temat är 
viktigare. Så vi måste höra den uppåtgående figu-
ren lite tydligare.  

Med sin kommentar visar Urban att han är angelägen om att Fredrik själv får 
en fördjupad förståelse för den stil de arbetar med. Urban ber nu Fredrik att 
spela stycket från början och tänka på polyfonin i sitt spel.  
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Fig. 12. Utdrag från de inledande takterna av Farewell, gitarr transkription av Betho 
Davezac. Éditions Max Eschig.  

Under tiden som Fredrik spelar ger Urban kommentarer. Han stannar upp 
spelet och ger råd om hur Fredrik kan använda bland annat vänsterhands-
tummen för att få fram understämman tydligare. Fredrik spelar från starten 
igen. Urban kommenterar, dirigerar och sjunger ibland med i fraserna. Fred-
rik anpassar framförandet till råd han får som innebär en tydligare stämfö-
ring, överstämmans förhållande till understämman. Fredrik får feedback av 
Urban som säger att framförandet nu blir tydligare och bättre. 

Detta utdrag kan uppfattas som att Fredrik till största del anpassar sig till 
de råd som Urban kommunicerar. Det som gör det till ett exempel på indiffe-
rens är vad Fredrik skriver i sin loggbok när han reflekterar över vad den 
genomförda lektionen innebar för honom.54 

 
Urban hade inte så jättemycket att säga… Gav väl inget 
särskilt egentligen men man får ju alltid lite mera med-
vetenhet om vad man gör/egentligen håller på med  

Under lektionen har Urban och Fredrik arbetat med många olika moment där 
musiken varit det centrala. Utdragen i detta avsnitt och i avdelningen om 
anpassning är representativa för hela lektionen. Urban har förebildat och 
förklarat viktiga konventioner för stilen, polyfoni och stämföring, överrask-
ningar och förhållningar. Fredrik har nickat instämmande och även delat 
med sig av sina egna uppfattningar, verbalt sammankopplat till sitt spel. Han 
har också på ett hörbart sätt anpassat sina framföranden av musiken till 
många av de råd som Urban distribuerat. Fredrik har utvecklat sitt sätt att 
framföra stycket av Dowland. Det är hans loggboksanteckningar som öppnar 
för möjligheten att diskutera det indifferenta förhållningssättet, som i detta 
exempel har en subtil karaktär och inte hade gått att upptäcka utan dessa.  

                                 
54 Loggboksanteckningen är återgiven precis med de tecken som han själv har skrivit. 
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5.4. Distribuering av olika kulturella verktyg  
Resultaten som beskrivs i denna avdelning kan förstås som sidoresultat. 
Samtidigt visar de på kulturella skillnader som innebär att olika musikkultu-
rella verktyg fokuseras, vilket har konsekvenser för studenternas musikaliska 
kunskapsutveckling. De enskilda instrumentallektioner som observerats re-
presenterar två större genreområden; västeuropeisk konstmusik och jazz. 
Enskild instrumentalundervisning och de fenomen som studerats har både 
likheter och olikheter med varandra. Studenternas förhållningssätt till kun-
skap visar sig inte som genrebundna. I intervjuer med studenter framkommer 
att flera av dem även musicerar inom andra genrer. 

Analys av data visar dock på kulturella skillnader mellan musikgenrer och 
instrumentgrupper som påverkar vilka kulturella verktyg som distribueras i 
samband med undervisning. I denna avdelning redovisas resultat som är 
instrument-, genre- och lektionsspecifika för de instrument som är represen-
terade i studien. Vissa resultat kan också vara knutna till person. Dessa inter- 
och intrapersonella skillnader är viktiga att beakta och är samtidigt en del i 
det kulturpsykologiska perspektiv som valts.  

5.4.1. Kulturella lektionsvariationer 
De lektioner som har observerats är lika till sin form. Det är enskilda instru-
mentalundervisningssituationer där lärare och student arbetar tillsammans. 
Vid vissa av lektionerna som observerades var det två eller tre studenter och 
en lärare, vilket berodde på att den student vars lektion det gällde tog med 
sig studentkolleger för att framföra musik tillsammans med dem och för att 
få råd från sin lärare. Detta skedde vid flera klassiska gitarrlektioner och vid 
en elgitarrlektion. Alla observerade violin och saxofonlektioner var enskilda, 
det vill säga med en student och en lärare.    

Den enskilda instrumentalundervisningen bygger på en mästarlärarelate-
rad undervisning i den klassiska utbildningen såväl som i jazzutbildningen. 
De studenter som går den klassiska utbildningen studerar ofta för samma 
lärare hela utbildningstiden. Det förekommer dock byten av lärare/student 
beroende på olika omständigheter som till exempel utlandsstudier. En av 
violinstudenterna och en av de klassiska gitarrstudenterna utnyttjade möjlig-
heten att studera en period utomland efter att denna observationsstudie var 
genomförd. Violinisterna har studerat för samma lärare hela sin utbildnings-
tid, förutom den period en av studenterna studerade utomlands. Björn hade 
dessutom en överenskommelse med sin lärare Helen om att även få studera 
för en annan lärare under tiden. Helen berättar att det har varit en god idé 
som varit mycket positiv för Björn. Det har även varit positivt för hennes 
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arbete med Björn då de kunnat fokusera vissa områden och samtidigt veta att 
andra områden var omhändertagna av den andra läraren. De klassiska gitar-
risterna Fredrik och Ola har två gitarrlärare som de studerar för varav lektio-
ner som är observerade är tillsammans med deras lärare Urban. Inom jazzut-
bildningen finns det en uttalad förväntan att studenterna ska studera för olika 
lärare. Nils berättar för mig att de rekommenderar studenterna att byta lärare 
efter sitt första år, detta för att studenterna ska få andra typer av influenser 
för sin musikaliska kunskapsutveckling under sin utbildning. Elgitarristerna 
erbjuds samma möjligheter. Lars som studerade sitt andra år önskade till 
exempel att få studera country för en specialiserad lärare under en fem veck-
ors period. När kontakt togs med Lars och ämnesansvarig inför denna studie 
var det en annan lärare som var aktuell vid den tiden. När det var dags för 
observation av enskild instrumentalundervisning med Lars sammanföll det 
med hans countryspecialisering, vilket innebar att det var dessa lektioner 
som blev dokumenterade. 

Jazzlärarna berättar om hur de ser på de fördelar som studenterna erbjuds 
genom denna undervisningsstrategi. Saxofon- och elgitarrstudenterna i den-
na studie bekräftar lärarnas resonemang och är positiva till undervisnings-
strategin. 

De klassiska lärarna talar om fördelarna av att ha sammanhållen under-
visning över en längre tid. Det innebär möjligheter att lära känna sina stu-
denter och på det sättet också utveckla pedagogik som passar just den en-
skilde studenten. Helen kommenterar den relationella närheten hon får med 
sina studenter: 

 
Helen  Man får ju en väldigt speciell relation till sina stu-

denter, man kommer enormt nära personligheter. 
Det är väldigt spännande att se personligheten i 
spelet. 

Det finns varianter när det gäller lärarnas syn på enskild instrumentalunder-
visning i relation till studenternas musikaliska kunskapsutveckling. Dessa 
skillnader öppnar för en kommande diskussion. 

En annan skillnad mellan instrumentgrupperna som observerats är lek-
tionstiden. Violinisterna har 90-minuterslektioner medan de andra instru-
mentalisterna har 60-minuterslektioner.  

Det sker även olika typer av samspel vid de observerade lektionerna. Vid 
violin- och gitarrundervisningen är det för det mesta studenten som framför 
musik för sin lärare. Det förekommer ofta att student och lärare spelar vissa 
avsnitt tillsammans som då ofta handlar om teknik eller interpretation.  
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Den klassiska gitarren är ett instrument med en stor repertoar för sologi-
tarr. Vid de lektioner som denna typ av verk framförs deltar läraren oftast 
med att på sitt eget instrument visa olika varianter på hur det går att framföra 
musiken. Emellanåt spelar både student och lärare tillsammans, när vissa 
delar i stycket fokuseras.  

Violinundervisningen är oftast solistisk till sin lektionsform. Studenten 
framför musiken för sin lärare som lyssnar. Efter framförandet börjar de att 
arbeta med utvalda delar, valda av antingen studenten eller läraren. Student 
och lärare fokuserar hur stycket kan interpreteras, teknik och ergonomi, 
ibland tillsammans på sina respektive violiner. Violinisterna har möjlighet 
att använda sig av en instuderingslärare. Denna lärare är ibland med vid lek-
tionerna även om det inte skedde vid någon av de violinlektioner som obser-
verats. Om en student önskar att instuderingsläraren skall vara med så måsta 
han eller hon avtala tid med läraren till den tänkta lektionen. Student och 
instuderingslärare arbetar mycket med interpretationsfrågor.  

Vid saxofonundervisningen spelar student och lärare nästan hela tiden till-
sammans. Läraren ackompanjerar på flygeln och studenten spelar på sitt 
instrument. Diskussioner och resonemang sker hela tiden på ett varierat sätt 
mellan samtal och gestaltande på instrumenten. Läraren använder sig också 
av sitt eget instrument när vissa problem fokuseras. Vid någon lektion har 
studenten med sig bakgrundsmusik, då musicerar student och lärare tillsam-
mans på sina respektive instrument. Vid dessa tillfällen följer de också fram-
förandekonventioner. De skiftar i samspelet genom att framföra egna ”solo” 
utifrån de rundgångar som finns implicit i den låt de arbetar med. Denna 
framförandekonvention gäller både saxofonister och elgitarrister vid de till-
fällen som samspelsformen observerats. 

I de observerade elgitarrlektionerna spelar student och lärare tillsammans. 
De medverkande lärarna använder sig av sequenserprogram som student och 
lärare spelar tillsammans med. Vid en lektion hade Jan med sig en kontraba-
sist och slagverkare. Lektionen fick karaktären av en jazz kvartett där tre 
studenter och läraren tillsammans spelade repertoar. Den typiska jazzkon-
ventionen av hur soloimprovisationer avlöser varandra mellan de fyra musi-
kerna observerades i alla de låtar som framfördes. 

 

5.4.2. Kulturella verktygsvariationer - spelteknik och harmonik 
Resultat visar hur det generellt används mycket tid vid violinundervisningen 
på ergonomi. Den fysiska kroppshållningen kräver att musikern har en god 
förståelse för det ergonomiska, detta för att kunna hantera instrumentet. Er-
gonomin för violinisterna är komplex och Helen talar i intervjun om de ut-
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maningar detta innebär: ”det är väldigt svårt att ha fokus på hela ergono-
min”. I arbete tillsammans med Björn och problematik av ergonomisk tek-
nisk karaktär säger Helen: 

 
Helen Men vet du vad jag tror, nu när vi letar efter grun-

den till vad det är som händer. Det viktigaste är att 
du faktiskt har flyttat fram fiolen [Helen tar ett för-
siktigt tag i snäckan på Björns fiol och rör den 
framåt lite till höger medan han har fiolen i spelpo-
sition under hakan]. Det gör att din stråke plötsligt 
kommer för mycket så [Nu visar hon förändringen 
av kroppshållning samt stråkarmens position med 
sin stråke över sin violin]. Efter som du har varit 
van att spela såhär. [Helen visar återigen genom att 
förändra sin kroppshållning till en liknande posi-
tion som Björn har spelat med]. 

Problematiken är instrumentspecifik där små vinkelförändringar mellan in-
strumentet och stråken får konsekvenser för tonbildningen. Arbetet med att 
hitta rätt verktyg tar tid, då problemet är komplext. Helen kritiserar sitt eget 
arbete efter lektionen i sin loggboksanteckning. 

 
Vi fastnade lite på att utröna varför han hade problem 
med ett triol-ställe. Tycker att jag själv tog för lång tid på 
mig att hitta roten till problemet: nämligen att han har 
förändrat fiolhållningen och därmed inte ”följt med” med 
stråkarmen. 

Exemplet är ett av många där speltekniska utmaningar råder och där lärare 
och student arbetar med att utveckla kunskap om verktyg som kan användas 
för framförande. I lektionen där Fredrik spelar Villa-Lobos förkommer det 
annan variant av hur de arbetar med spelteknisk och fysisk problematik. När 
Fredrik framför en snabb nedåtgående musikalisk rörelse uppstår det ”gnis-
sel” i hans tonbildning. Rörelsen bygger på ett barréackord i vänsterhanden 
som förflyttas med en placering från gitarrkroppen på greppbräden med rikt-
ning mot stämskruvarna på halsen. Den snabba rörelsen får även gitarren att 
fysiskt röra sig i en lite upp och ned liknande rörelse.  

 
Urban Ja, det gnisslar ju lite mer, men är den här gitarren 

lite mer övertonsrik? 
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Fredrik Ja 
 
Urban De kanske tar fram gnissel mer, men hur som helst 

jag tycker jag det var väldigt bra, fantastiskt bra. 
En grej som jag skulle vilja kolla, som gäller dom 
nedåtgående sextondelsförflyttningarna och den 
här lilla ackord passagen. När man har det där stö-
det som du har, som är bra på många sätt och också 
det bästa stödet. Jag tycker ändå att instrumentet 
inte sitter fast riktigt på samma sätt som om man 
sitter med fotpall. Om jag skall spela så har jag all-
tid två gummi eller läderlappar som gör att gitarren 
sitter fast.   

Urban och Fredrik arbetar sedan med olika sätt att sitta med gitarren och att 
använda sig av olika fysiska verktyg som fotpall och läderlappar, allt för att 
minimera de gnisselliknade ljud som uppstår vid ackordförflyttningarna. 
Även denna problematik kan beskrivas som instrumentspecifik. Urban upp-
märksammar Fredrik på hur speltekniska och fysiska verktyg är med och 
påverkar det musikaliska framförandet. 

Musik inom violintraditionen och den klassiska gitarrtraditionen består 
mycket av redan komponerad musik som skall interpreteras. Kunskap om 
konventioner som är relaterade till notation är viktiga kulturella verktyg för 
den musikaliska kunskapsutvecklingsprocessen. I exemplet om indifferens 
arbetade Fredrik och Urban med utförandepraksis i ett verk av Dowland. 
Urban gav många råd till Fredrik om hur han kan förhålla sig till bland annat 
överraskningar inom genren. I undervisningen i violin och klassisk gitarr 
finns det många liknade exempel på hur lärare erbjuder kunskap om kulturel-
la verktyg  

Ett övergripande resultat i violin- och den klassiska gitarrundervisningen 
är att det ges mycket tid för att ge möjlighet för studenterna att förstå och att 
kunna interpretera den musik de arbetar med. Teknik, musik och interpreta-
tion relateras hela tiden till varandra samtidigt som speltekniska utmaningar 
många gånger är centrala. Björn framhåller i sin intervju att Helen hjälper 
honom med att strukturera kunskap om dessa olika verktyg och att det bidrar 
till att han utvecklar sin personlighet i sitt spel. 

Inom jazzutbildningen fokuseras verktyg som är harmoniskt relaterade i 
större grad än speltekniska utmaningar och notation. En viktig övergripande 
konvention inom jazzutbildningen är improvisation. Vanligt förekommande 
vid de lektioner som observerats framför studenterna ett tema på en låt som 
de sedan improviserar över.  
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Utmaningen ligger sedan i att kunna improvisera över temat i låten. Det 
får konsekvensen att harmoniken är viktig att förhålla sig till. I alla de obser-
verade lektionerna läggs det mycket tid på att studenterna ska ges möjlighet 
till att förstå och utforska hur de kan använda sig av dess konventioner vid 
sina framföranden. Här kommer ett av flera möjliga utdrag när Erik och Nils 
arbetar med Coltranes låt ”Naima”. 

 
Nils Då är det liksom [Nils spelar på pianot, Amaj/Eb, 

Gmaj/Eb, Ebmaj] Alltså jag hör det klingande Ass-
maj ackordet som något slags joniskt [Nils spelar 
skaltonerna g, ass, bess, c1, dess1, ess1,f1, g1, ass1 
bess1, c2 upp och ner på pianot, Erik orienterar sitt 
spel och spelar samma toner med sin saxofon]. 
Gmaj över Ess är på nåt sätt en förhållning till Ass-
maj, där har du redan ett D, alltså klingande D 
[Nils spelar ackordet Gmaj/Eb] så kan jag förändra 
det [Nils spelar medan han talar och löser upp ac-
kordet Gmaj/Eb till Ebmaj] 

I denna undersökning visar det sig att i det inom jazzutbildningen läggs det 
mycket tid på att utforska och utveckla kunskap om kulturella verktyg som 
är harmoniskt relaterade. Arbetssättet kan beskrivas som mer jazzkulturellt 
än instrumentspecifikt. Det visar även att deltagande jazzmusiker i denna 
studie förhåller sig också till noter men på ett annat sätt än de klassiska mu-
sikerna.  

 
Nils Men i grunden brukar jag alltid tänka sådär, oav-

sett om jag kollar in en låt som är gjord i nutid, ny-
ligen eller i modern tid. Eller om det är en standard 
låt, evergreen eller nånting annat, så är jag alltid 
intresserad av att ta reda på hur det är tänkt i grun-
den. Så, original harmonsering och original tanken, 
det är ju inte alltid säkert att den är det optimala, 
men jag vill åtminstone känna till hur jag kan bena 
ut ungefär hur det troligen är tänkt. Om du ser på 
melodin där [Nils spelar Amaj/Eb] så ser du att 
[Nils spelar Gmaj/Eb och markerar meloditonerna 
fiss1 - ess1 och löser sedan upp harmoniken med 
Abmaj]. Det är egentligen bara att man ser det som 
ett förslag eller en föruttagning av Abmaj [Nils 
spelar tonerna fiss1 - ess1]. 
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Detta arbetssätt kan jämföras med den praktisk-empiriska undervisningstra-
ditionen (se 2.2.2.). Som den erfarne musiker Nils är inom den genre de ar-
betar med visar han att han tillåter sig att interpretera självständigt men han 
relaterar till konventioner och den kännedom han har om musiken han arbe-
tar med.  

Ett annat sätt som jazzmusiker använder när det gäller noter som kultu-
rellt verktyg framkommer i observationerna av David. Noter och tabulatur är 
något som David själv arbetar med och de är viktiga verktyg för honom. 
Både för hans egen förståelse av den musik han undervisar i, samt som verk-
tyg för att erbjuda studenterna möjlighet att utveckla sina musikaliska kun-
skaper. Han förklarar i intervjun varför han bland annat anser att det är vik-
tigt att tillverka sitt eget undervisningsmaterial. 

 
David  För det är det som gör en till en bra lärare. Att man 

verkligen har tänkt igenom saker och ting. 

David menar att detta arbete är lärandeprocesser för honom som musiker och 
lärare. Genom att skriva ner sitt material innebär det att han själv fördjupar 
sin kunskap med det han arbetar med. Detta är också något han erbjuder sina 
studenter. Lars berättar i sin intervju att just dessa redskap, att sätta ord på 
och skriva ned det han spelar och skapa sitt eget undervisningsmaterial är 
verktyg han erbjudits från David. Dessa verktyg har kommit att betyda 
mycket för hans egen musikaliska kunskapsutveckling. De kulturella verkty-
gen kan beskrivas som ett reflekterande i och över kunskapsprocessen.  

5.5. Sammanfattning 
Kunskapsutveckling är ett centralt tema i denna avhandling. I detta arbete 
har jag observerat hur studenterna förhåller sig till kunskap som distribueras 
i samband med enskilda instrumentallektioner. Resultatet visar att alla delta-
gande studenter på ett övergripande plan, intar tre huvudsakliga förhåll-
ningssätt.   

REFLEKTERANDE NAVIGERING som förhållningssätt kan beskrivas som ett 
sätt för studenterna att hitta nya vägar för sin musikaliska kunskapsutveck-
ling. Denna typ av reflekterande navigering kommer till uttryck i studenter-
nas egen kreativitet såväl som i deras dialog med sina lärare. Resultaten visar 
att lärarna respekterar studenternas idéer om hur de kan använda sig av kul-
turella verktyg för sina framförande. Lärarna bekräftar även explicit att stu-
denternas framföranden är på en hög nivå både vad det gäller interpretation 
och spelteknik. Vid vissa tillfällen menar lärarna att studenterna själva har 
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kunskap om och kan variera användandet av sina verktyg på ett så skickligt 
sätt att de inte har något speciellt att tillägga.  

Studenternas reflekterade navigering som förhållningssätt till kunskap om 
kulturella verktyg inbjuder bland annat till att de reflekterar tillsammans med 
sin lärare i form av en ömsesidig dialog. Lärarnas strategi kan beskrivas som 
student orienterade. Det betyder att det finns en förväntan hos både studenter 
och lärare att bli respekterade. Reflekterad navigering kan i denna studie ses 
som ett centralt förhållningssätt till kunskap om kulturella verktyg som dis-
tribueras vid lektionerna.  

Resultaten visar att det finns överlappning av flera förhållningssätt. I ob-
servationer av reflekterad navigering som förhållningssätt tar studenterna 
egna initiativ som har med deras egna önskemål för sin kunskapsutveckling 
att göra. Ett exempel är studenten Mats som berättar i intervjun om hans mål 
att få större bredd och djup inom vissa musikstilar som finns representerade i 
repertoar för det instrument han spelar. Han väljer därför själv musikstycken 
som innehåller kunskap om kulturella verktyg han vill utveckla. Detta är ett 
av flera exempel som har observerats i denna studie. Studenterna som repre-
senterar denna typ av handling informerar inte läraren innan lektionen om 
vilket musikaliskt verk de kommer att arbeta med. Lärare förhåller sig stu-
dentorienterade och löser lektionsproblemen ad hoc, det vill säga att de ge-
nom sin erfarenhet distribuerar kunskap om olika kulturella verktyg som kan 
användas i det specifika stycke studenten arbetar med. Lärare är inte enig om 
att studenten gör rätt val, men respekterar deras val. Det bör påpekas att re-
pertoarval sker generellt som en dialog mellan lärare och studenter. 

Studenternas reflekterande förhållningssättet överlappar med ett till dels 
omedvetet indifferent förhållningssätt. En konsekvens som studenter riskerar 
med detta förhållningssätt är att de inte ger läraren chans att distribuera för-
djupade kunskaper inom det område som studenten är ute efter. I sitt reflek-
terande navigerande väljer de omedvetet bort att få tillgång till kunskap om 
kulturella verktyg för deras egen kunskapsutveckling.  

Detta förhållningssätt har beskrivits utifrån det som observerats i denna 
studie. Val av repertoar sker oftast i dialog mellan lärare och studenter, vil-
ket framkommer i intervjuer med deltagarna. Det finns även obligatorisk 
repertoar i kursen som studenterna skall arbeta med.   

ANPASSNING som förhållningssätt är på ett sätt ett väntat resultat. Resul-
taten i denna studie visar att musikerstudenterna många gånger anpassar sig 
till råd som deras lärare distribuerar. I sitt anpassande förhållningssätt arbetar 
musikerstudenterna med att internalisera kunskap om kulturella verktyg som 
erbjuds. Det kan beskrivas som att studenterna erbjuds att ”låna” kulturella 
verktyg av sina lärare för sina framföranden. Studenterna visar dessutom att 
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de många gånger kan externalisera nya kulturella verktyg inom en relativt 
kort tidsperiod.  

Genom att studenterna anpassar sig till kunskap som lärarna distribuerar 
får de tillgång till olika kulturella verktyg. Resultat visar även att studenterna 
erbjuds kunskap om musikkulturella verktyg de kan behöva på en komman-
de arbetsmarknad. Detta visar sig bland annat när lärare distribuerar kunskap 
om konventioner som är specifika för den kultur de studerar.  

Studenternas skicklighet att anpassa sig till kunskap som distribueras kan 
å andra sidan vara problematisk då resultat visar att studenter ger intryck av 
att ha internaliserat kunskap genom att framföra musik med hjälp av de nya 
verktyg som erbjudits dem. Men i denna process har de uteslutit eller inte 
tagit till vara på viss kunskap. Detta kan beskrivas som att anpassning och 
indifferens överlappar varandra. 

INDIFFERENS är det tredje förhållningssättet som har observerats i denna 
studie. Detta förhållningssätt varierar och överlappar med de två andra för-
hållningssätten, reflekterande navigering och anpassning.  

Resultat visar att indifferens kan uppfattas som uttalad från studenterna. 
Det innebär att de inte bryr sig om en del av den kunskap om kulturella verk-
tyg som lärare distribuerar. Detta förhållningssätt till kulturella verktyg kan 
beskrivas som att de väljer bort kunskap om dem. Förhållningssättet kan 
också beskrivas som att studenterna är koncentrerade på att internalisera 
vissa verktyg så att andra verktyg inte beaktas. Andra former för indifferens 
kan beskrivas från en observerad lektion som ger intryck av ett tillfälle där 
studenten anpassar sig till de kulturella verktyg som erbjuds honom. Lektio-
nens innebörd får en annan mening efter det att studenten skrivit sin uppfatt-
ning om densamma i sin loggbok. Detta visar hur komplex en och samma 
undervisningssituation kan vara. 

Det indifferenta förhållningssättet kan inrymma både positiva och negati-
va konsekvenser för studenternas musikaliska kunskapsutveckling. Förhåll-
ningssättet innebär bland annat att bryta konventioner i den egna identitets-
skapande processen. I kompletterande samtal ger lärare i studien uttryck för 
svårigheter som denna process kan innebära för studenten samtidigt som de 
också ser den positiva skapandekraften som finns i denna brytning.  

Det finns också sidoresultat som är viktiga att beakta vad det gäller en-
skild instrumentalundervisning som kulturella mötesplatser. Kulturella varia-
tioner kan beskrivas som genremässiga och instrumentspecifika. En skillnad 
som observerades var fokus på speltekniska verktyg och harmoniska verktyg 
för framförande av musik. Inom den klassiska traditionen läggs det mer tid 
på att utveckla speltekniska verktyg än vad som observerats inom jazztradi-
tionen. Det finns en koppling till notation som kulturellt verktyg för de klas-
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siska musikerna vilket får konsekvenser att de förhåller sig till redan färdig-
komponerad musik som i sig har sina utmaningar. För jazzmusikerna som 
observeras i denna studie har inte en notbild samma funktion, de utvecklar 
istället kulturella verktyg för sin improvisationskonst. I de observerade lek-
tionerna läggs det mycket tid på att utforska och utveckla kunskap om har-
moniska verktyg för dessa studenter. 

Andra variationer som observerats är att det förekommer mer samspel 
tillsammans mellan student och lärare inom jazzutbildningen. Detta verkar 
delvis vara kulturella skillnader som kan kopplas till vad de olika musikgen-
rerna erbjuder. Inom jazz använder lärare och studenter sequenserprogram 
och inspelad musik som komplement till egna framföranden. Det innebär att 
deltagarna i stor utsträckning arbetar med en musikalisk helhet under stor del 
av lektionerna. Studenterna erbjuds dessutom midifiler så att de kan öva till 
dessa mellan lektionstillfällena. De klassiska violinisterna erbjuds en instu-
deringslärare inom kursen som de själva avtalar repetitionstider med. I denna 
studie observerades inga lektioner där instuderingslärare deltog. De klassiska 
gitarristerna arbetar till största del med solorepertoar för gitarr men när de 
arbetar med kammarmusik tar de ofta med sig studentkolleger till dessa lek-
tioner. 
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6. Diskussion 

 
 

I denna avhandling har mitt syfte varit att observera musikerstudenters för-
hållningssätt till kunskap som distribueras i enskild instrumentalundervis-
ning inom högre musikutbildning.  

Undersökningens resultat visar på tre övergripande förhållningssätt som 
studenterna representerar: REFLEKTERANDE NAVIGERING, ANPASSNING och 
INDIFFERENS. Dessa förhållningssätt varierar såväl interpersonellt som intra-
personellt. Detta bekräftar Bruners (2002) tankegångar om den lokala situa-
tionens betydelse för individers lärande. De tre förhållningssätt som observe-
rats inbjuder till diskussion. Jag vill i denna inledning betona att de förhåll-
ningssätt som varje enskild student intar kan överlappa eller växla. 

I det här kapitlet diskuteras inledningsvis undersökningens resultat i rela-
tion till det kulturpsykologiska perspektiv som valts samt till refererad tidi-
gare forskning. På detta följer en diskussion av studenternas förhållningssätt 
i relation till viktiga undervisningstraditioner i högre musikutbildning och till 
kulturella variationer. Därefter diskuteras undersökningsresultaten på en mer 
övergripande nivå i relation till högre musikutbildning, Bolognaprocessen 
och gällande regelverk för högre utbildning i Sverige. 

6.1. Avhandlingens resultat i relation till tidigare 
forskning 
Detta avhandlingsarbete är avgränsat till enskild instrumentalundervisning 
inom högre musikutbildning och är ett forskningsbidrag till ett område som 
behöver studeras vidare (Koopman, 2007; Zhukov, 2007; Gaunt, 2010). Un-
dersökningens resultat visar på likheter med tidigare forskning men belyser 
också nya aspekter. I följande textavsnitt visar jag på några av dessa nya 
aspekter.  

Seddon & Biasutti (2009) såväl som Rostvall & West (2008) visar att ge-
nerella kommunikationsmönster inte skiljer sig i någon större utsträckning 
mellan individer som arbetar med västeuropeisk konstmusik eller jazz-, pop- 
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och rockmusik. Detta stämmer även med resultat i denna undersökning. 
Kommunikationsmönster som observeras i arbete mellan studenter och lära-
re är på ett generellt plan liknande oavsett instrumentgrupp och musikgenre. 
Med det menar jag lektionernas utformning och deltagarnas sätt att agera i 
den lokala situationen. Däremot har den kulturella kontexten betydelse för 
vad som fokuseras under lektioner. Det finns skillnader mellan kulturella 
verktyg som används beroende på musikgenrer och instrumentens karaktär.  

Oavsett musikgenre är enskild instrumentalundervisning en etablerad un-
dervisningsform inom högre musikutbildning. En bidragande orsak till att 
jag har kunnat observera kommunikationsmönster som liknar varandra oav-
sett genre kan ha vara historiskt grundad. Bland annat på grund av att de 
flesta av lärarna som deltog i undersökningen själva har varit studenter i 
enskild instrumentalundervisning inom en västeuropeisk konstmusiktradi-
tion. I min undersökning har dessutom flera lärare oavsett genretillhörighet 
erfarenheter av att studera för lärare i måndagsgruppen och har även egna 
erfarenheter när det gäller genomförandet av OMUS-reformen. 

Tidigare forskning visar att mycket lektionstid läggs ned på studenters 
spelteknikrelaterade problemlösningar i samband med enskild instrumental-
undervisning (2.3.4.). När det gäller instrumenten violin och klassisk gitarr 
stämmer detta även i denna undersökning.  

Inom instrumentgrupperna saxofon och elgitarr i föreliggande studie äg-
nas mer tid åt att utforska harmonik. Speltekniska genomgångar förekom-
mer, men inte i samma utsträckning som vid violin och den klassiska gitarr-
undervisningen. Detta resultat är inte något som framkommer i den tidigare 
forskning som jag har tagit del av. Kulturella skillnader mellan olika instru-
mentgrupper syns tydligt i undersökningens resultat.  

De speltekniska utmaningar som många gånger finns i västeuropeisk 
konstmusik finns bland annat representerad i den skrivna notationen, något 
som låg till grund för utvecklingen av den instrumental-tekniska metoden 
(2.2.2.). Det innebär att en utövande musiker behöver kunna hantera många 
teknikrelaterade verktyg för att framföra noterad musik på ett meningsfullt 
sätt både för sig själv och för dem som lyssnar.  

Notation förekommer inom de båda musikgenreområden som studeras i 
denna undersökning men har olika funktioner för de utövande musikerna. I 
specialisering inom ett ämnesområde ligger det implicit att kunskap om vissa 
kulturella verktyg utforskas, förfinas och utvecklas samtidigt som andra kul-
turella verktyg inte fokuseras eller ingår i samma utsträckning i det område 
som specialiseras. När vi diskuterar musikalisk kunskapsutveckling är det 
intressant att reflektera över huruvida kulturella verktyg som används i olika 
kulturella situationer skulle kunna bidra till att utveckla kunskap inom en 
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specifik kultur. En central tanke hos både Vygotskij (2005b) och Bruner 
(2002) är att kunskapsutveckling bygger på en kulturell inramning samtidigt 
som individens egen kreativitet medverkar i processer som innebär att skapa 
nya verktyg. Detta kan liknas vid kunskapsutvecklingstanken inom högsko-
lan, där undervisning skall vara baserad på forskningsresultat (Graabræk 
Nielsen, 2008). Forskning kan vara ett sätt att synliggöra kunskap om kultu-
rella verktyg och deras olika användningsområden i enskild instrumentalun-
dervisning. Synliggjord kunskap som öppnar för möjligheter att reflektera 
över kulturella verktyg och även en möjlighet att utforska dem i nya kontex-
ter. Ett tydligt resultat i denna undersökning är hur användningen av kultu-
rella verktyg utvecklas olika beroende på instrumentspecifika skillnader. 
Även Nerland (2004) visar på hur instrumentspecifika skillnader påverkar 
lärares förhållningssätt i sin undervisning.  

Kaladjev (2000) beskriver problematik kring ergonomi och violinspel 
bland annat vad det gäller fysisk belastning för kroppen. Denna undersök-
ning genomförs med barn under en tvåårsperiod. Något som framkommer i 
föreliggande undersökning är problematiken kring ergonomi och fysik och 
hur det påverkar musikerns framförande både vad det gäller det speltekniska 
och interpretation. Något som kan refereras till Bruners (2002) diskussion 
om individers olika biologiska förutsättningar. Till exempel erbjuder violi-
nen ergonomiska utmaningar på ett annat sätt än till exempel saxofon och 
gitarr, vilket framkommer i resultatet. För violinister är det viktigt att utveck-
la kunskap om kulturella verktyg för att kunna lösa ergonomiska problem. I 
exemplet med Björn och Helen arbetar de med att utforska hur dessa verktyg 
kan användas i Björns musicerande. Björn anpassar sig till kunskap som 
Helen distribuerar samtidigt som problemet är komplext. Olika instrument 
erbjuder sina utövare olika områden för musikalisk kunskapsutveckling. 
Dessa skillnader är viktiga att ta hänsyn till när vi diskuterar studenters mu-
sikaliska kunskapsutveckling i enskild instrumentalundervisning. Utifrån en 
musikpedagogisk diskussion är det intressant att se på de olika kvaliteter 
som finns inom de olika instrumentspecifika områden som är representerade 
i denna studie.  

Studenternas förhållningssätt ANPASSNING, REFLEKTERANDE NAVIGE-
RING och INDIFFERENS växlar och överlappar i varierande omfattning. Dessa 
förhållningssätt skall ses i relation till de undervisningsstrategier som lärarna 
representerar. Lärarna som deltog i denna studie kan beskrivas som mästare 
samtidigt som undersökningens resultat visar att lärarna har ett övergripande 
studentorienterat förhållningssätt. Studenternas reflekterade navigering som 
förhållningssätt kan beskrivas som centralt i de observerade lektionerna. I 
förhållningssättet reflekterad navigering inryms det implicit en ömsesidighet 
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där lärarna bemöter studenterna med respekt. Hekinheimo (2009) beskriver 
detta som att ”a competent teacher can afford openness” (pp. 15) i relation 
till sina studenter. Detta kan sammanfattas som att enskild instrumentalun-
dervisning som observeras i denna undersökning många gånger föregår un-
der seminarieliknande former där en ömsesidig respekt råder mellan de del-
tagarna.  

Tidigare forskning visar att relationer mellan studenter och deras lärare i 
grunden många gånger är goda (Reid,2001; Mills & Smith, 2003; Koopman, 
2007; Gaunt, 2010; Hultberg, 2010a). Studenterna anser att enskild instru-
mentalundervisning är viktig för deras egen kunskapsutveckling. Det innebär 
inte att maktpositioner är upphävda. I studenternas anpassande förhållnings-
sätt till kunskap som distribueras blir lärare rådgivare som experter och sak-
kunniga.  

Rostvall & West (2008) beskriver utifrån sina resultat hur lärare i sin roll 
som mästare kan uppfattas som ett levande facit. Detta stämmer dock inte 
överens med de observationer jag har gjort i den här undersökningen (5.1.1.). 
Det skall tilläggas att Rostvall & Wests studie har gjorts med elever och 
studenter på gymnasie- och högskolenivå. Studenterna som studerar i högre 
musikutbildning i deras studie är antagna på instrumentallärarutbildningen 
vars utbildningsprogram och antagningsförfarande skiljer sig mot de studen-
ter som studerar kandidatprogrammet i musik. Studier i kandidatprogrammet 
i musik innebär att studenter fokuserar instrumentala och konstnärliga egen-
skaper för en kommande profession som musiker. Medan instrumentallärar-
studenter fokuserar pedagogiska aspekter inför sin kommande profession. 
Lärarna i min studie erbjuder kunskap om hur problem kan lösas, de är er-
farna experter inom sitt område. Samtidigt är studenterna skickliga i att 
snabbt internalisera kunskap de erbjuds för att sedan framför musik med 
hjälp av nya verktyg de blivit erbjudna.  

Förhållningssättet indifferens kan uppfattas som en maktposition som 
studenterna intar, även om denna maktposition delvis kan vara dold och svår 
att upptäcka. Maktpositionen kan beskrivas som att studenterna inte tillmäter 
läraren kunskap inom vissa områden. Studenter så att säga distanserar lärare 
inom vissa områden samtidigt som de erkänner lärares kompetens inom 
andra. De tre olika förhållningssätt som studenterna intar kan överlappa var-
andra. En student kan, som undersökningsresultaten visar, inta både ett an-
passande och indifferent förhållningssätt vid samma lektionstillfälle. Detta 
kan liknas vid det som Hekinheimo (2009) beskriver som en ”intensified 
learning zone, with multilayered tensions” (s. 19).   

Resultaten visar att studenterna i denna undersökning anser att det är vik-
tigt att deras musikaliska framföranden skall uppfattas som något personligt. 
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Detta stämmer med Seddons & Biasuttis (2009) beskrivning av både jazz-
sextetten och stråkkvartettens medlemmar, deras ambitioner att berätta55 
något nytt varje gång de framför ett stycke. Musikerna arbetar med att 
genomföra en ny story telling vid varje framförande. Ett resultat i förelig-
gande undersökning som anknyter till detta är att studenter explicit uttrycker 
att deras lärare är viktiga för dem i processen när de utvecklar sin egen per-
sonlighet i musikaliska framföranden.  

I det indifferenta förhållningssättet finns det en inneboende spänning där 
studenter söker nya sätt att uttrycka sina ”verk”, som Bruner beskriver till 
dels som identitetsskapande (3.1.2). Indifferens som förhållningssätt kan 
relateras till resultat som Gaunt (2008) presenterar i sin undersökning med 
lärare i högre musikutbildning. Hon lyfter fram att det är en paradox att lä-
rarna önskar att deras studenter skall bli fria och utveckla sin personlighet i 
sina musikaliska framföranden samtidigt som deras undervisningsstrategier 
hämmar studenternas utveckling. Här är en problematik vad det gäller stu-
denters egna personliga utveckling i förhållande till råd de erbjuds från sina 
lärare. Om lärare representerar i större grad det som Hultberg (2000) beskri-
ver som a teacher-oriented view (2.3.2) skulle denna undervisningsstrategi 
kunna vara hämmade för studenters musikaliska kunskapsutveckling. Stu-
denternas indifferenta förhållningssätt kan då få en viktig funktion för deras 
egen utveckling.  

Problematiken kring vissa delar av studenters indifferenta förhållningssätt 
belystes något av lärare i min undersökning. Det framkom i ett komplette-
rande samtal efter genomförda observationer. Läraren menade att studenter-
nas arbete med att finna personliga uttryck kan vara problematiskt. Detta 
gäller speciellt när de upplever att studenter går i en riktning som innebär att 
de kan få svårt att bli förstådda av lyssnare och företrädare inom det specifi-
ka musikområde de arbetar med. Läraren är inte kritisk till studenternas ny-
fikenhet och drivkraft att utveckla egna personliga uttryck, däremot beskrivs 
det som en svårighet att hantera denna problematik.  

Lärarna i denna undersökning är också erfarna musiker och har genom 
många års arbete utvecklat musikalisk kunskap. De beskriver att de själva 
aktivt arbetar med att ständigt utforska nya interpretationsmöjligheter för 
sina musikaliska framföranden (5.1.; jfr Landgren, 1997). Lärare säger ex-
plicit att de försöker ta sig an ett stycke de spelat eller känner till sedan tidi-
gare på ett helt nytt sätt när de börjar sin instudering. När studenter tar egna 
repertoarinitiativ utan att upplysa sina lärare innan lektioner kan de därför gå 
miste om kunskap som deras lärare skulle kunna distribuera. I exemplen med 
studenterna Ola och Mats (5.1) gick mycket av lektionstiden åt till finger-
                                 
55 Seddon & Biasutti (2009) använder sig av begreppet ”story telling”. 
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sättningsarbeten. Båda lärarna ger uttryck för att detta blir problematiskt då 
de inte får chans att förbereda lektionen. 

Ovanstående exempel visar att förhållningssätten reflekterad navigering 
och indifferens överlappar varandra. Studentens reflekterande navigering 
kan förstås som att de önskar fördjupa kunskaper om kulturella verktyg som 
de behöver utveckla, i dessa fall i relation till ett visst musikaliskt verk som 
de själva har valt. Det indifferenta förhållningssättet kan beskrivas som 
omedvetet eller oreflekterat till möjlighet att få ta del av kunskap som gäller 
fler kulturella verktyg i det musikstycke de önskar arbeta med.  

Lärare kan tack vare sin rika erfarenhet ge goda råd även när de är mindre 
förberedda på ett musikstycke. De kan undervisa ”ad hoc”, något som även 
Koopman (2007) beskriver i sin studie. Lärare i föreliggande studie uttrycker 
att de kan erbjuda mycket mer kunskap till studenter om de själva är väl 
förberedda på den musik som studenterna arbetar med. Studenters reflekte-
rande navigering som förhållningssätt kan alltså i detta avseende innebära 
begränsningar för deras egen kunskapsutveckling. 

Diskussion kring föreliggande studie behöver förstås i ljuset av att det en-
dast är åtta studenter och deras fem lärare som ingick som undersökningsdel-
tagare i denna studie. Dessutom kan de genomförda observationerna ses som 
korta nedslag i händelser som sker över en längre tid. Det är problematiskt 
att med få deltagare dra för stora slutsatser enligt Koopman (2007), Barry 
(2007) och Gaunt (2010), vilket även gäller min undersökning. Men med fler 
studier inom området ökar kunskapsbidraget om händelser och relationer 
som kan vara av betydelse för att få en djupare förståelse för studenters för-
hållningssätt till kunskap som distribueras i enskild instrumentalundervis-
ning.  

6.2. Lärare, gesäller, studenter 
Mästarlära har en lång tradition och löper enligt Nielsen & Kvale (2000) en 
risk att demoniseras likväl som romantiseras. I följande textavsnitt visas hur 
undersökningens resultat kan bidra till att synliggöra olika aspekter av mäs-
tarlära som undervisningsform. 

Den enskilda instrumentalundervisning som har observerats i denna un-
dersökning bygger på en mästarläratradition. Lärarna är väl respekterade 
musiker med lång erfarenhet av att framföra musik på hög konstärlig nivå. 
De undervisar med utgångspunkt i sitt yrkeskunnande som musiker och det 
ställs inte explicita krav på pedagogisk utbildning för dessa lärare, vilket 
stämmer överens med resultat från studier av flera konservatorier och kon-
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servatorietraditioner runt om i världen (Mills, 2002; Gaunt, 2008; Smilde, 
2009; Hultberg, 2010b).  

6.2.1. Studenters förhållningssätt till råd från sin lärare som 
mästare  
Anpassning som förhållningssätt kan beskrivas som en form av lärande ut-
ifrån Vygotskijs (2005a) resonemang om att låna verktyg. Studenterna er-
bjuds kunskap om kulturella verktyg som distribueras av deras lärare. När 
studenter anpassar sig till råd och internaliserar kunskap om hur de skall 
använda sig av dessa verktyg ökar möjligheten att undvika misstag som 
andra har gjort, vilket stämmer med Rolfs (1995) beskrivning av mål för 
utbildning (3.4). Resultat i denna studie visar hur råd distribueras till studen-
terna på olika sätt: ibland kan de liknas vid uppmaningar, till exempel ” Ja 
det är ganska knepiga ackord alltså, och har man inte kollat in dem, då är du 
rökt i princip” (5.1.2). Ett sådant råd från läraren innehåller flera dimensio-
ner. Om studenten inte kan relatera de kulturella verktyg som i detta fall 
handlar om harmonik och att strukturera musikaliska konventioner i den låt 
de arbetar med, kan studenten få svårt att bli accepterad i sina framföranden 
när denne kommer att musicera inom en specifik musikalisk kontext. En 
konsekvens för studenten om han anpassar sig, det vill säga lånar kunskap 
om verktygen för att sedan med sin nya kunskap använda dem. Innebär det 
att han troligen inte kommer att vara ”rökt” i vissa arbetssammanhang. Sna-
rare ökar förutsättningarna för studenten att bli accepterad som musiker. 
Detta resonemang kan även jämföras med Bruners (2002) beskrivning av hur 
viktig en kulturell miljö är för deltagares kunskapsutveckling inom denna.  

Om anpassning som förhållningssätt skall fungera för studenten innebär 
det att denne accepterar läraren som mästare och tar till sig råd som erbjuds. 
Anpassning som förhållningssätt kan då få funktionen av att fungera som en 
kunskapsutvecklande process från reproduktion till produktion. En sådan 
process som kan liknas vid progymnasmataövningar (2.2.3.) vars funktion 
var att den lärande successivt skall utveckla kunskap i att framföra ett verk 
på sitt eget sätt. Denna beskrivning kan liknas vid hur Säljö (2005), Selander 
(2008) och Hultberg (2009) beskriver kunskapsutveckling (3.2.4). Anpass-
ning till kunskap om kulturella verktyg som förhållningssätt innebär att stu-
denter i sina kunskapsutvecklingsprocesser accepterar lärare som rådgivare.  

 I detta resonemang finns en inneboende problematik. Det gäller inte en-
bart för studenten att ta till sig råd som läraren distribuerar. Läraren måste 
distribuera kunskap om hur olika kulturella verktyg kan användas på ett så-
dant sätt att studenten förstår och kan externalisera dessa. Utmaningen för 
lärare ligger i att intressera sig för att förstå och sätta sig in i varje students 
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kulturella bakgrund, som är med och påverkar deras lärande (Biggs, 2003; 
Pettersen, 2008; Hultberg, 2008). 

Denna problematik berörs i Gaunts (2010) undersökning som belyser svå-
righeter studenter kan uppleva när det gäller att ställa frågor till sin lärare 
som av lärarna kan uppfattas som kritik. Om studenter anpassar sig till de 
råd som erbjuds men inte förstår hur verktygen skall användas, samtidigt 
som lärare inte uppfattar detta kan den upplevda diskrepansen i sämsta fall 
uppfattas som hämmande för studenten.  

Fördelen med enskild instrumentalundervisning är småskaligheten i un-
dervisningssituationen. Studenterna i denna typ av undervisning har privile-
giet att ha egen enskild schemalagd tid vilket ger dem möjlighet att samtala 
med sin lärare om olika problemlösningar. Studenters anpassande förhåll-
ningssätt till kunskap innebär att lärare i sin accepterade maktposition utma-
nas i att förstå vad studenten inte förstår och förstår, det som Aureden (2006) 
beskriver som, ”pedagogic of awareness”. 

Även om relationen mellan student och lärare generellt kan beskrivas som 
god i min undersökning innebär det i sig inte att undervisningssituationen är 
problemfri. Det finns resultat i denna undersökning som visar studenter som 
anpassar sig till råd under lektioner men som i sina egna skrivna reflektioner 
värderar dessa som inget särskilt. Detta är en överlappning av studentens 
anpassande och indifferenta förhållningssätt och är ett exempel på svårighe-
ten att upptäcka denna typ av överlappning. Studenterna är skickliga hant-
verkare som många gånger tar till sig kunskap om nya verktyg som erbjuds 
och snabbt kan externalisera användandet av dessa på ett sådant sätt att en 
lärare kan uppfatta bruket av de nya verktygen som meningsbärande. Detta 
kan formuleras som att studenterna har mycket god anpassningsförmåga 
(Hultberg & Holgersson, 2010).  

En frågeställning att reflektera över är, om och hur ofta studenters för-
hållningssätt anpassning och indifferens sker på ett liknande överlappande 
sätt. Om studenter inte ger uttryck för att de anser att visst innehåll på lektio-
nerna inte är givande mer än i sin egen tankevärld är de omöjliga att upp-
täcka för lärare. Genom att uppmärksamma denna problematik kan efterföl-
jande diskussioner bidra till att utveckla verktyg för att upptäcka denna typ 
av överlappande förhållningssätt. En möjlighet skulle kunna vara att lärare 
och studenter tillsammans reflekterar över innehåll i en lektion och vad de 
uppfattat av innehåll som är viktigt. Barry (2007) reflekterar över hur musi-
kerstudenter tar till sig en del av de verktyg de erbjuds i samband med lek-
tioner. Detta ser hon genom att även observera hur studenterna övar mellan 
lektionstillfällen där de bara använder en dela av de verktyg de blivit erbjud-
na i samband med lektioner. Heikinheimo (2009) beskriver hur student och 
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lärare uppfattar olika moment som viktiga vid lektionstillfällen. Deltagarnas 
olika förväntningar kan förstås som att olika områden fokuseras olika i sam-
band med en lektion  

Chaffin & Imrehs (2001) visar i sin undersökning att en musiker använder 
många fler verktyg i sina framföranden än den själv medvetet beaktar. Verk-
tyg som är självklara uppmärksammas inte, de befinner sig inom området för 
tyst kunskap. Om det även sker i undervisningssituationer när lärare distri-
buerar kunskap kan det försvåra för studenter att uppmärksamma vissa kul-
turella verktyg som används. Enskild instrumentalundervisning kan beskri-
vas som en lokal kultur med ett komplext innehåll av olika kulturella verktyg 
som distribueras i undervisningssammanhanget.  

6.2.2. Studenter i dialog med sina mästare 
I studenternas reflekterande navigering som förhållningssätt kan mästarens 
roll beskrivas som mer dialogcentrerad. Vid flera tillfällen visar resultat hur 
studenter och lärare för samtal på ett mer kollegialt sätt om de musikkultu-
rella verktyg som används i den musik som framförs. 

Efter en stunds arbete med framförandet av en passage i etyd nummer 12 
av Villa Lobos (5.1.) avslutar läraren momentet med kommentaren ”Jag 
tycker överhuvudtaget att dina löpningar låter bra vad du än spelar”. Studen-
ten har vid detta tillfälle visat hur han har reflekterat över hur en viss passage 
i stycket kan framföras. Reflektionen kan beskrivas som studentens reflek-
tion över sitt eget handlande. Det som Mead (1962) talar om som I (jag) och 
Me (mig). I sitt eget arbete med kulturella verktyg och utprovande av dessa 
har studenten reflekterat över sitt eget framförande med hjälp av olika spel-
tekniska varianter som får olika konsekvenser för hans interpretation. Med 
sitt eget reflekterande förhållningssätt som utgångspunkt samtalar student 
och lärare tillsammans över vilka olika kulturella verktyg som kan användas 
och vilka som kan passa bäst för framförandet. Lektionsmomentet blir mer 
av en dialog där läraren reflekterar över vilka interpretationskonsekvenser 
olika speltekniker får för framförandet. I och med att studenten också reflek-
terat över detta blir deras gemensamma konklusion att studenten själv be-
stämmer sig för vilken av de olika speltekniker med dess tillhörande inter-
pretationsutmaningar som är att föredra i framförandet. Detta exemplifierar 
lärares undervisningsstrategier då de önskar att studenterna skall bli själv-
ständiga musiker i sina framföranden, något som ovanstående exempel visar 
på och som även Gaunt skriver om (2008).  

Ovanstående exempel kan jämföras med hur stråkkvartettens medlemmar 
arbetar tillsammans i Seddon & Biasuttis (2009) studie. Musikerna i deras 
studie reflekterar i ord och handling över vilka kulturella verktyg de ska 
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använda sig av i framförandet av den musik de arbetar med. Genom att stu-
denterna i min studie befinner sig på en avancerad nivå och att lärarna re-
spekterar dem som individer och musiker innebär det att de tillsammans på 
en mer kollegial nivå utvecklar kunskap om hur olika verktyg kan användas 
för framföranden. På ett liknande sätt som stråkkvartettens medlemmar gör i 
Seddon & Biasuttis (2009) studie.  

I exemplet med Villa Lobos handlar det om speltekniska verktyg i rela-
tion till hur de kan användas i framförandet, vilket bland annat handlar om 
att strukturera konventioner. I detta fall hur betoningar i den snabba sexton-
delspassagen skall struktureras. Läraren samtalar med studenten om de olika 
spelteknikernas fördelar och nackdelar i relation till uppförandepraxis. De 
arbetar tillsammans inom en given musikalisk kontext och inom denna dis-
kuterar de tillsammans olika kulturella verktyg och vad användandet dessa 
får för olika konsekvenser för framförande.  

Dialogen har likheter med det deliberativa samtalet som grundar sig på en 
demokratisk värdegrund, vilket innebär att varje individ har rätt att få ut-
trycka sina meningar och respekteras för dessa (2.2.4.). När en enskild in-
strumentallektion får en dialogliknande karaktär kan en sådan gemenskap 
utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv beskrivas på följande sätt. ”Genom 
att träda in i en sådan gemenskap har man inte bara tillägnat sig vissa kon-
ventioner vad gäller praxis, utan man har också tillägnat sig ett sätt att utöva 
intelligens” (Bruner 2002, s. 183). Genom deltagarnas ömsesidiga förhåll-
ningssätt till kunskap i den lokala situationen, överskrider denna varje en-
skild individ. Något som Bruner beskriver som en praxis som är beroende av 
den gemensamma distributionen för att över huvud taget fungera. I det ovan-
stående exemplet ger läraren uttryck för att oavsett vilka verktyg studenten 
använder så låter löpningarna bra. 

Som en del av dialogens betydelse går det att ana en skiljelinje mellan in-
dividers reproduktion och produktion. Vygotskij (2005b) skriver att det som 
skapas av en individ ”utgår från de behov som skapats före honom, och stöd-
jer sig på de möjligheter som, återigen, existerar utanför honom själv” (s. 
37). När till exempel en student kommer med egna genomarbetade idéer på 
hur ett stycke kan interpreteras handlar det om dennes musikaliska kunskap 
att framföra musik inom en given kontext. Balansen mellan det förväntade 
och det oförväntade, mellan konventioner och det som bryter mot konven-
tioner kan emellanåt vara hårfina. Det dialogliknande seminariet kan beskri-
vas som ett slags laboratorium där studenter prövar sina egna kreativa idéer 
med sin lärare som samtalspartner.  

Schön (1987) visar detta på ett liknande sätt när han beskriver hur arki-
tektstudenten och läraren tillsammans reflekterar över ritningen som studen-
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ten arbetar med. I dialogen med studenten blir läraren mer en intresserad 
kollega där de tillsammans på ett reflekterande sätt kan bidra med idéer för 
utveckling av kulturella verktyg i det kreativa arbetet och samtidigt utveckla 
kunskap om sina egna kulturella verktyg. Det dialogliknade seminariet blir 
en kulturell plats där kunskapsutveckling av en ömsesidig karaktär sker mel-
lan deltagarna, vilket är centralt i Bruners (1990; 2002) såväl som i Rolfs 
(1995) beskrivningar av utbildning och lärande. 

Studenters reflekterande förhållningssätt till kunskap som distribueras kan 
förstås som den process Åberg (2010) belyser genom pianoprofessor Hallha-
gens reflektioner. Det verkliga målet för studentens studium är att musik inte 
är några engångslösningar utan något ofantligt mycket större.   

6.2.3. Studenters kreativitet i relation till råd från mästare 
Studenternas indifferenta förhållningssätt är det resultat som överraskade 
mig mest i arbete med denna studie. Detta förhållningssätt varierar på olika 
sätt, precis som de två andra förhållningssätten, beroende på inter- och intra-
personella skillnader i olika lokala kulturer. Indifferens som förhållningssätt 
inbjuder till en spännande diskussion då mästarlära som undervisningsform 
kan belysas på ytterligare sätt.  

Studenter är olika individer som bär med sig olika innehåll i sina kulturel-
la verktygslådor. Det vill säga kunskap om kulturella verktyg. Resultat visar 
på olika variationer i studenternas indifferenta förhållningssätt. Det förkom-
mer att studenter inte bryr sig om att förbereda vissa uppgifter till lektioner 
eller att de tar med sig repertoar på ett sätt som lärarna har uppfattat att de 
inte har avtalat. Vid dessa tillfällen kan relationerna utifrån studenters för-
hållningssätt uppfattas som att läraren som auktoritet har en mindre betydel-
se. Studenternas indifferenta förhållningssätt kan även förstås som att de har 
egna agendor för vad de förväntar sig i samband med lektioner. I exemplet 
med Sven (5.3) framkommer det i intervjun att han ser tvådelat på musik. 
Han använder enskild instrumentalundervisning som en lokal situation för att 
få ta del av kunskap om kulturella verktyg som handlar om improvisations-
teknik. När det gäller kunskap om kulturella verktyg som handlar om konst-
närliga aspekter är det något han får tillgång till utanför den formella utbild-
ningen. En möjlig tolkning är att i studentens indifferenta förhållningssätt till 
kunskap som distribueras inom utbildningen så finns det en drivkraft till att 
skapa något nytt, något som inte kan erbjudas inom den formella utbildning-
en. 

Detta kan ses i ljuset av Drotners (1999) beskrivningar av hur ungdomar 
utvecklar sina egna identiteter genom estetiska processer. Det kan också 
belysas utifrån studenternas bakgrund där grund- och gymnasieskolans un-
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dervisning kan finnas med som en grund för studenternas uppfattning om 
undervisningskultur inom musikämnet. Eriksson (2002) visar på hur 
skolungdomar ges utrymme för att själva välja innehåll av vad de önskar 
inom musikundervisning i grundskolan. Liknande händelseförlopp visar 
Jedemark (2007) på när det gäller lärarutbildningen på högskolenivå. Hon 
lyfter fram problematiken i lärarstudenters valfrihet att själv forma sin ut-
bildning. Denna valfrihet har lett till att många studenter får en utbildning 
utan struktur och fördjupning. Ju större valfrihet studenter får desto större 
ansvar får de själva, och detta innebär att det ställs stora krav på studenternas 
egen förmåga att tillgodogöra sig undervisning. 

I föreliggande studie visar resultat hur en student med ett indifferent för-
hållningssätt kan se lektionstillfällen som en möjlighet för egen musikalisk 
kunskapsutveckling inom områden som denne själv fokuserar. Detta förhåll-
ningssätt kan begränsa studentens möjlighet att förstå vad läraren fokuserar 
vid olika lektionstillfällen. Även om Hekinhemo (2009) inte beskriver indif-
ferens som förhållningssätt visar han på fenomenet som sådant. Resultat från 
hans studie synliggör en diskrepans av vilka moment som student respektive 
lärare anser är viktiga inom ett lektionspass. Genom sin studie visar han att 
student och lärare har olika fokus av vad som är viktigt i samband med lek-
tionstillfällen. Förhållningssättet kan innebära att studenten omedvetet eller 
medvetet bortser från viss kunskap som skulle kunna vara väsentlig för den-
nes egen musikaliska kunskapsutveckling.  

Indifferens som förhållningssätt kan eventuellt begränsa kunskapsutveck-
ling, som i exemplet med gitarrstycket av Dowland (se s.139). Studenten 
anpassar sig till sin lärares råd under lektionen men ger intryck av att han 
inte tar med sig en del av den kunskap som läraren distribuerar. Han lämnar 
en del av de kulturella verktyg som hans lärare erbjuder honom därhän. Det-
ta resultat visar på hur komplext det är för en student att värdera och interna-
lisera alla de kulturella verktyg som läraren distribuerar.  

Den form av indifferens som nämnts ovan kan vara mycket svår att upp-
täcka för en lärare. Studentens skicklighet i sina framföranden och i sitt an-
passande förhållningssätt kan få läraren att uppfatta det som externaliseras är 
något som den utövande studenten behärskar. Studenten dokumenterar sina 
handlingar i sin externalisering (Bruner, 2002), men när studenten senare 
reflekterar över innehållet i lektionen menar denne att den inte gav något 
speciellt. Studenten i exemplet har dessutom en egen uppfattning om hur 
musiken kan förstås och interpreteras och håller inte med sin lärare i allt som 
denne distribuerar. Detta kan förstås som en distansering till läraren som 
mästare och kan även kopplas till Drotner (1991) som skriver att ungdomar 
tillhör de kulturellt mest sökande och nyskapande i moderniteten. 
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Det som även bör problematiseras i denna diskussion är det kulturpsyko-
logiska perspektivets syn på att lärande sker i processer. Det beskrivna resul-
tatet om Dowland stycket kan innebära att en internaliseringsprocess har 
satts igång i studenten, det öppnar för ett resonemang att ett lärande har ägt 
rum i individen. Om och när studenten kan externalisera kunskap som distri-
buerats vid lektionen i ett senare skede och i andra kontexter, då kan vi tala 
om att kunskapsutveckling har ägt rum. Studenten kan då använda sig av den 
kunskap han har internaliserat under en längre tid och använda sig av de nya 
kulturella verktyg som han i ett tidigare skede blivit erbjuden.   

En students indifferenta förhållningssätt till kunskap som distribueras i 
undervisningen kan innebära att läraren tilldelas en svagare position som 
mästare utifrån studentens egna uppfattningar. Då detta förhållningssätt kan 
ske outtalat mellan student och lärare kan det förstås som ett dolt rollspel.  

Indifferens kan också förstås som ett förhållningssätt inom områden där 
studenten prövar sina egna kreativa idéer. I denna del av ett indifferent för-
hållningssätt till kunskap får läraren ingen bestämmande roll i och med att 
studenten själv bestämmer vad denne vill. Detta kan bland annat kopplas till 
estetik där utveckling och även brytande av konventioner är central för ut-
veckling av konst (3.2.3.). Att bryta eller utveckla konventioner på ett tro-
värdigt sätt är många gånger historiskt grundat (3.2.3). Kreativiteten bygger 
delvis på att bryta konventioner på ett sådant sätt att något nytt uppstår som 
ger mening. Exemplet med Esbjörn Svensson och distorsionsboxen får anses 
som ett lyckat sätt att bryta flygelklangkonventioner inom den kultur där 
hans framföranden av musik representeras. Det som bekräftar det lyckade i 
den nyskapande flygelklangen är beroende av att bedömare inom den situe-
rade kulturen accepterar det nya. Studenters indifferenta förhållningssätt i 
denna studie kan vara ett viktigt förhållningssätt för deras eget kreativa ska-
pande. Utmaningen för studenterna är innan de blivit legitima deltagare 
(Lave & Wenger, 1991) inom en viss kultur. De kan då ha en längre väg att 
gå för att bli accepterade med musikaliska framföranden som kan förstås 
som nya.  

En förutsättning för att studenter skall kunna tillföra något nytt är att de 
utvecklar sin självständighet. Något Gaunt (2008) menar att lärare anser som 
viktigt angående deras studenter men samtidigt motverkar genom sina un-
dervisningsstrategier. Det är därför viktigt att beakta indifferensens positiva 
sidor när vi diskuterar denna problematik. Ett indifferent förhållningssätt kan 
innebära en grund för musikalisk kunskapsutveckling. Samtidigt öppnar det 
även för möjligheter att diskuterar delar av ett indifferent förhållningssätt 
som innebär att studenterna inte tar till sig kunskap som kan vara viktig för 
deras musikaliska kunskapsutveckling.  
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6.2.4. Kulturella variationer i enskild instrumentalundervisning 
Resultat i denna studie visar på många likheter vad det gäller mästarlära 
oavsett instrumentgrupper och genrer. Men det finns också kulturella skill-
nader vilket jag till viss del belyste i inledningen. Varje kultur som represen-
teras av olika musikgenrer och instrumentgrupper påverkar utformningen av 
den lokala situationen. Bruner (2002) skriver att kulturella verktyg bestäm-
mer individers handlingar (3.2 1.), vilket i denna studie innebär att enskilda 
instrumentallektioner förstås som olika lokala musikkulturella situationer. 

Kulturella skillnader kan även beskrivas mer på en institutionell nivå men 
som får betydelse för den enskilda instrumentalundervisningen. De studenter 
som studerar jazz erbjuds enskild instrumentalundervisning för ämnesansva-
rig det första läsåret. Efter detta år ges studenterna möjlighet att välja lärare. 
Jazzutbildningens erbjudande kan liknas vid gesällvandring. Inom musiker-
utbildningens ram för jazzmusiker söker studenterna själva upp mästare för 
att få ta del av deras råd och kunnande. Resultaten visar att de val av lärare 
som studenterna gör är en del av deras egen utbildningsstrategi för att bli 
anställningsbara. Det förekommer även bland de klassiska studenterna att de 
gör en sorts gesällvandring under sin utbildningstid. Två av studenterna i 
denna studie har genomfört utlandsstudier efter deltagande i föreliggande 
studie. Samtidigt visar resultat från denna studie att klassiska studenter arbe-
tar tillsammans med sin lärare under sin studietid. Vilket de menar är viktigt 
för deras personliga utveckling som musiker. 

I de retoriska progymnasmataövningarna förekommer lärande i en kultu-
rell inramning där lärande individer lär av varandra. Enligt Lebler (2007) är 
peer-to-peer lärande en viktig faktor för studenters musikaliska kunskapsut-
veckling inom ”contemporary music” i högre musikutbildning. Hans resultat 
visar att lärare får en funktion av en ”coach” där studenterna utvecklar 
mycket av sitt kunnande genom att samarbeta med varandra. Hultberg 
(2010a) beskriver resultat där studenter framhåller lärande av varandra som 
ett viktigt led för deras egen individuella kunskapsutveckling.  

Inom olika kulturer finns det olika syn på lärande som får olika konse-
kvenser för studenters musikaliska kunskapsutveckling. Detta är viktigt att 
beakta i ett kulturpsykologiskt perspektiv när det gäller synen på kunskap 
och kunskapsutveckling. Det finns inte bara ett sätt att lära när det gäller 
kunskapsutveckling.   

 Genom att få ta del av kunskap om kulturella verktyg som används i oli-
ka kulturer öppnar det för reflektion. Jørgensen (2009) uppmärksammar 
kulturella skillnader som förekommer i enskild instrumentalundervisning 
inom olika musikgenrer. När det gäller utveckling av enskild instrumental-
undervisning kan forskning bidra med kunskap om kulturella skillnader som 
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inbjuder till diskussion och reflektion. Det gäller att inte dra förhastade slut-
satser om olika kulturella kvaliteter utan att öppet reflektera över dess olika 
innebörder. Reflektioner och diskussioner av sådant slag kan leda till nya 
perspektiv och utveckling inom enskild instrumentalundervisning. Denna 
diskussion är intressant utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv då Bruner 
(2002) beskriver individers kulturella gemenskaper som viktiga för kun-
skapsutveckling.  

 

6.2.5. Mästarlära – en undervisningstradition i utveckling 
Resultat i föreliggande studie visar hur mästarlära som undervisningsform 
kan ta sig uttryck inom enskild instrumentalundervisning i högre musikut-
bildning. De olika förhållningssätt som studenterna visar till kunskap om det 
som distribueras vid de observerade lektionerna kan förstås som en konse-
kvens av hur deras lärare förhåller sig till dem.  

Lärarna växlar också mellan olika förhållningssätt i sin roll som mästare. 
Detta kan de troligen göra bland annat på grund av att de har ett rikt innehåll 
i sina kulturella verktygslådor vilket medför att de har många alternativa 
lösningar till olika problem. De är väl förtrogna med konventioner vilket kan 
beskrivas som att de har ett stabilt förhållningssätt till den musik de framför. 
Chaffin och Imreh (2001) visar att erfarna musiker använder sig av fler kul-
turella verktyg än de själva uttalar att de använder. Det finns alltså en 
diskrepans mellan de verktyg som används och de verktyg de själva uttalar 
att de använder, vilket med stor sannolikhet kan överföras till lärarna i denna 
studie.  

I sin roll som mästare visar lärarna i denna studie att de respekterar stu-
denterna. Det innebär inte att de alltid anser att studenternas val är riktiga, 
vilket också framkommer av råd som de distribuerar till sina studenter. Lä-
rarna har rollen som mästare, den som vet, men intar också rollen som den 
intresserade och kollegialt reflekterande samtalspartnern i seminarieliknande 
diskussioner.  

Resultat i denna studie kompletterar andra forskningsresultat vad det gäll-
er mästarlära och hur den tar sig uttryck idag. Nielsen och Kvale (2000) me-
nar att ju fler empiriska undersökningar som görs, desto bredare bild ges av 
hur mästarlära fungerar i utbildningssammanhang. Därför måste mästarlära 
som begrepp fortsätta att problematiseras och undersökas från studentper-
spektiv såväl som lärarperspektiv. Det är också viktigt att komma ihåg att 
mästarlära förekommer som Liedman (2001) påpekar, i alla typer av utbil-
dande sammanhang.  



Per-Henrik Holgersson – Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning 
 

 168 

6.3. Reflektioner över högre musikutbildning  
Jag vill i denna avdelning reflektera över några utmaningar som högre mu-
sikutbildning befinner sig i. En av utgångspunkterna för utveckling inom 
högre musikutbildning är diskussionen om forskningsbaserad undervisning 
(Graabræk Nielsen, 2008). Jag kommer utifrån Bolognaprocessen att ta upp 
lärandemål i relation till resultat från denna undersökning på en mer över-
gripande nivå. 

6.3.1. Vem äger lärandet? 
Resultat visar att studenter genom sina förhållningssätt tar olika ansvar för 
sitt eget lärande. En övergripande reflektion efter att ha observerat ett antal 
lektioner i arbetet med denna studie är huruvida det reflekterande samtalet 
mellan student och lärare skulle kunna utvecklas som ett pedagogisktverk-
tyg. Hekinheimo (2009) för också en diskussion om reflektionens olika be-
tydelser i relation till resultat från hans studie om hur studenter och lärare 
uppfattar olika moment som viktiga i en lektion.  

En gemensam avslutande reflektion mellan student och lärare i samband 
med ett lektionspass skulle kunna innebära att de tillsammans kan strukture-
ra vad som är viktigt i lärandeprocessen. Det skulle även kunna innebära att 
de utvecklar förståelse för varandra och vad de uppmärksammat som viktigt 
under lektionen. Resultaten i denna studie visar att studenter och lärare 
många gånger för dialog på en kollegial nivå. Detta bör innebära att det även 
finns möjlighet för att utveckla en reflekterande dialog i samband med en 
lektion som kan innebära att studenter erbjuds möjligheter att internalisera 
fler av de verktyg som distribuerats under lektionen. Samt att de själva ut-
vecklar kunskap i att värdera verktygens kvalitet och hur de önskar att an-
vända sig av dessa i sin egen musikaliska kunskapsutvecklingsprocess.  

I den utveckling som sker inom högre musikutbildning förväntas att både 
lärare och studenter är medansvarliga till undervisningen. Detta diskuterar 
Graabræk Nielsen (2008) med utgångspunkt i en högre musikutbildning som 
baseras på konstnärligt utvecklingsarbete, forskning och pedagogiskt utveck-
lingsarbete. Det som i Sverige benämns som att högre utbildning vilar på 
vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet.   

I forskningsrapporten Att nå målet (2.3.1.) framkommer kursplanens be-
tydelse för studenters kunskapsutveckling. Vid genomläsning av kursplaner 
för de kurser som studenterna går i denna studie kan de beskrivas som mer 
generellt skrivna. När HSV (2010) granskar kursplaner vid KMH, vilket 
bland annat gäller kursplaner inom kandidatprogrammet i musik kritiseras 
dessa och HSV utgår från att kursplanerna revideras efter de normer för vad 
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en kursplan skall innehålla. Styrande verktyg kvalitetsgranskningen som 
genomfördes av HSV är bland annat synen på kursplaners formuleringar av 
lärandemål. Kursplaner inom högre utbildning kan beskrivas som ett tydlig-
görande dokument för hur lärandemål skall uppnås och examineras. Kurs-
planen torde vara ett viktigt dokument för både studenter och lärare när de 
lärandemål som en student förväntas uppnå skall bedömas. 

Hultberg (Hultberg & Holgersson, 2010) visar med ett exempel hur lärare 
inom i enskild instrumentalundervisning i högre musikutbildning informerar 
en student om att instudera två olika interpretationer av ett musikstycke. Den 
ena interpretationen skall framföras för att få godkänt på kursen av dem som 
bedömer studentens framförande och den andra interpretationen av samma 
musikstycke är avsedd för en kommande konsert. Problemet som kan disku-
teras i ett sådant fall är inte att en student arbetar med två olika interpretatio-
ner utan att examinationen av lärandemålen kan uppfattas som så otydliga att 
studenten inte själv kan avgöra hur denne kommer att bli bedömd. Utveck-
ling av kursplaner som verktyg skulle kunna innebära att både student och 
lärare på ett tydligare sätt kan arbeta med de kunskapsutvecklande processer 
som är viktiga inom kursen. 

I ovanstående diskussion finns det samtidigt en problematik som jag ser 
det när det gäller konstnärliga utbildningar. En av konstens hörnstenar är att 
skapa något nytt (Lilja, 2007). Därför måste frågan om kursplaners utform-
ning hanteras varsamt. Utbildning inom konstnärliga ämnen skiljer sig mot 
mer akademiska ämnen (Jørgensen, 2009). Bruner (2002) framhåller konst-
närers förmåga att bidra med brytningar och överskridanden som något vik-
tigt. Något han kallar för att ”främmandegöra det alltför välbekanta”. Sand-
berg (2007) skriver ”Kunskaper i musik kan inte mätas som en slutprodukt – 
det är en processartad verksamhet där olika former av musikaliskt och este-
tiskt lärande sker” (s. 47). Detta är viktigt att reflektera över när det gäller 
arbete med kursplaners utformning. I värsta fall kan en alltför snävt skriven 
kursplan hämma och begränsa studenters musikaliska kunskapsutveckling.   

I diskussionen om kursplaner vill jag framhålla att det gäller att formulera 
musikaliska och konstnärliga kunskapskvaliteter som lärare representerar. 
Utbildning av musikerstudenter i högre musikutbildning har genom åren 
bidragit till att många erkända musiker gjort karriär i Sverige och internatio-
nellt. Detta innebär att utbildningen har en hög kvalitet. Samtidigt är det en 
utbildning i förändring som måste förhålla sig till de formella krav som Bo-
lognaprocessen innebär vilket kan beskrivas som en utmaning. 

Ett sätt att bli mer forskningsbaserad i undervisning kan vara genom sam-
arbete mellan studenter, lärare och forskare. Detta ämne diskuterar Graabræk 
Nielsen (2008) som en möjlighet när der gäller utveckling av ett forskarbase-
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rat lärande inom högre musikutbildning. Hultberg (in progress) arbetar just 
nu med ett forskningsprojekt där forskare och aktiva musiker samarbetar.  

6.3.2. Högre musikutbildning i utveckling 
Jag vill avsluta detta diskussionskapitel med några reflektioner. I den utveck-
ling som nu pågår inom högre musikutbildning är det viktigt att klara den 
balansgång som finns implicit i en kulturhistorisk kunskapstradition och de 
förordningar och förändringskrav som föreligger. Det är en utmaning och 
som Smilde (2009) påpekar viktigt att alla företrädare inom högre musikut-
bildning engagerar sig i detta utvecklingsarbete. Dialog, reflektion och ett 
deliberativt förhållningssätt anser jag som viktigt i detta arbete. Högre mu-
sikutbildning har bidragit till att många begåvade musiker utvecklat musika-
liska kunskaper och genom sin utbildning blivit anställningsbara. Det finns 
inom denna tradition kunskap och erfarenheter som är viktiga för utveckling 
av högre musikutbildning. Det är samtidigt viktigt att konstnärligt utveck-
lingsarbete och forskning föregår, presenteras och diskuteras mellan deltaga-
re i högre musikutbildning.  

En forskningsbaserad högre musikutbildning innebär bland annat att kun-
skap synliggörs för fler deltagare. Ansatsen i föreliggande studie har varit att 
belysa studenters förhållningssätt till kunskap som distribueras i enskild 
instrumentalundervisning. En förhoppning är att resultaten kan fungera som 
ett diskussionsunderlag och utgöra ett forskningsbidrag för en högre musik-
utbildning i utveckling. 
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7. Epilog 

Efter diskussionskapitlets övergripande diskussion om studenternas förhåll-
ningssätt till kunskap som distribueras i enskild instrumentalundervisning i 
högre musikutbildning följer detta avslutade kapitel med reflektioner över 
den genomförda undersökningens olika styrkor och svagheter. Detta sker 
med fokus på den egna undersökningens valda metod och på andra metoder 
som använts i annan forskning om instrumentalundervisning. Denna epilog 
avslutas med förslag till möjliga vägar för fortsatt forskning. 

7.1. Reflektion över metod 
Graabræk Nielsen (2008) skriver om hur undervisning inom högre musikut-
bildning kan vara forskningsbaserad. Hennes artikel såväl som annan tidiga-
re forskning kring enskild instrumentalundervisning inom högre musikut-
bildning som jag nämnt bidrar till att fördjupa och bredda förståelsen för 
detta ämnesområde.  

Dokumentation av forskning har flera funktioner. Förutom att presentera 
olika forskningsresultat gäller det även diskussion och utveckling av forsk-
ningsmetoder. Genom att forskare väljer olika metoder för insamling och 
analys av data, bidrar resultaten av dessa till olika typer av kunskap. Det är 
särskilt intressant när resultat från olika forskningsrapporter samstämmer 
såväl som varierar. När det gäller skillnader mellan olika resultat är det där-
för viktigt att se på vilka metodologiska såväl som teoretiska val som gjorts.   

Flera forskare som studerat enskild instrumentalundervisning har genom-
fört intervju- och enkätundersökningar för insamling av data (Reid, 2001; 
Mills, 2002; Mills & Smith, 2003; Gaunt, 2008; Gaunt, 2010). Dessa insam-
lingsmetoder innebär bland annat att deltagares uppfattningar och berättelser 
kan kartläggas och analyseras. Mills (2002) fick in enkätsvar från 182 stu-
denter i sin undersökning. Genom att analysera alla svar gavs det möjlighet 
att se tendenser på likheter och variationer mellan deltagarnas uppgifter. En 
fördel med denna typ av forskning är att rapporterna kan innehålla ett stort 
antal deltagare. Begränsningar är att det endast är deltagarnas svar som ana-
lyseras. Det finns inga lektionsobservationer som kan ge kompletterande 
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information om på vilka sätt deltagarnas berättelser stämmer överens med 
det som sker. 

Andra forskare har valt att använda sig av observationer för insamling av 
data (Persson, 1994; Nerland, 2004; Aureden, 2006; Koopman, 2007; Zhu-
kov, 2007; Barry, 2007; Rostvall & West, 2008; Heikinheimo, 2009; Hult-
berg & Holgersson, 2010). Forskare med observation som empiriinsam-
lingsmetod kompletterar ofta dessa med intervjuer av deltagare som deltagit 
i studien. Det finns exempel på forskare som tycker detta är problematiskt 
(Ericsson & Lindgren, 2010) på grund av att det enligt dem ger disparat data.  
Några forskare använder sig även av loggböcker i sin insamling av data. 
Heikinheimo (2009) kompletterar även med ”stimulated recall”, där lärare 
och elever ombeds kommentera lektioner som är inspelade.  

Deltagarna i enskild instrumentalundervisning i högre utbildning har en 
hög musikalisk kunskapsnivå. Lärare kan ha viktiga positioner inom kultur-
livet i kraft av sitt yrkeskunnande. Detta kan innebära utmaningar för hur 
forskning med erkända musiker blir möjlig att genomföra. Aureden (2006) 
väljer att ta med delar av lärarens biografi i sin avhandling. Läraren är en 
världskänd musiker inom sitt område och väl respekterad. En fråga som är 
viktig att ställa är vilka hänsynstaganden forskaren tar till läraren i den studi-
en i samband med forskningsförfarandet. Den etiska hanteringen och bias-
förhållanden är viktiga att ta hänsyn till. Detta för att kunna visa på forsk-
ningsresultat som är viktiga att diskutera men som inte skall uppfattas som 
personliga.  

Det förekommer också olika metoder när det gäller observationer. Zhukov 
(2007) och Rostwall och West (2008) väljer att analysera en lektion per 
elev/student. Forskarna får med denna observationsmetod tillgång till ett 
lektionstillfälle. De har dock inte tillgång till data från lektioner som skedde 
före eller efter den inspelade lektionen. Dessutom valde dessa forskare att 
inte fysiskt närvara i de rum där de observerade lektionerna föregick. Detta 
för att inte påverka eller störa deltagarna som deltog i deras studier. Dessa 
studiers teoretiska perspektiv och forskningsmetoder generar resultat som är 
intressant att förhålla sig till då de tar upp liknande forskningsområde som 
föreliggande studie. 

En utmaning för forskare som är etnografiskt inspirerade, är den stora 
mängd information som insamlad data kan innehålla. För de forskare som 
även är longitudinella i sin forskningsansats, är tidsaspekter viktig att beakta.  

Föreliggande studies longitudinella karaktär har gett mig möjlighet att ob-
servera distribuering av kunskap i serier av lektioner under längre tid. Detta 
har gjort det möjligt för mig att kunna följa delar av de utvecklingsprocesser 
som förekommer hos de studenterna som observeras. I samband med obser-
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vationerna visade det sig att studenterna arbetade med flera musikaliska verk 
samtidigt. Det innebar vid flera tillfällen att studenterna inte arbetade med 
samma stycke i den serie av lektioner som dokumenterades. Då studenter vid 
vissa tillfällen även tog med sig studentkolleger för kammarmusicerande fick 
dessa lektioner annan karaktär. Sammantaget innebär det alltså att olika kul-
turella verktyg fokuserades vid olika lektioner. Detta till skillnad mot de 
lektioner där samma musikstycke följdes upp i en efterföljande lektion och 
studenterna gavs möjlighet till att fördjupa sina kunskaper om de kulturella 
verktyg de arbetade med i det specifika musikstycket.   

En utmaning vad det gäller analysen i denna studie har varit att hantera 
den stora mängd data som har samlats in. I mitt arbete har jag strävat efter att 
välja utdrag som på visar variationer av de övergripande förhållningssätt 
som framkommit i den insamlade empirin. Urvalen kan beskrivas som ett 
nödvändigt urval (Ericsson & Lindgren, 2010).  

Jag har genom observationer av lektioner fått ta del av klingande musik, 
deltagarnas handlingar och verbal information i den lokala situationen, vilket 
är viktigt mot bakgrund av det kulturpsykologiska perspektiv som jag valt. 
Genom att ta del av lokala situationer har jag fått kännedom om kulturella 
skillnader på olika nivåer, till exempel genrenivå, instrumentnivå och delta-
garnivå. Användningen av en kulturpsykologisk modell för musikaliskt 
lärande (3.2.) har inneburit att studenternas förhållningssätt till kunskap som 
distribueras om musikkulturella verktyg och användandet av dessa har foku-
serats i analys av data.  

I undersökningen genomfördes intervjuer med deltagarna. De halvstruktu-
rerade intervjuerna gav mig information som var en hjälp till att förstå delta-
garna bättre än vid att bara observera lektioner. I resultatkapitlet är korta 
intervjuutdrag redovisade som visar hur deltagarnas handlingar kan tolkas i 
den undervisning som observeras. För att pröva mina egna beskrivande tolk-
ningar av observerade lektioner, intervjuer och loggboksanteckningar om-
bads deltagarna i studien läsa och kommentera resultatkapitlet när avhand-
lingsarbetet var i sin slutfas. Detta kan beskrivas som att resultatbeskrivning-
arnas rimlighet prövas mot eventuella tolkningskonflikter (Kristensson Ugg-
la, 2004). Deltagarna ansåg resultatbeskrivningarna och med dem mina 
tolkningar som rimliga. Detta kan beskrivas som ett kvalitetskriterium enligt 
Starrin (1994). Beroende på vilken teoretisk utgångspunkt som finns i en 
forskningsansats kan ovanstående tillvägagångssätt diskuteras. Föreliggande 
studie är deskriptiv ur ett kulturpsykologiskt perspektiv, vilket innebär att 
förståelse är central för händelser i den lokala situationen. Som i denna stu-
die fokuserar studenters lärande och utveckling av musikaliskt kunnande i 
relation till enskild instrumentalundervisning.  
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Det finns andra begränsningar i den metod som valts. Loggbokens funk-
tion i denna studie anser jag som viktig, även om den också medför begräns-
ningar eftersom den var svår att samla in från deltagarna. Jag upplevde inte 
det som att deltagarna inte ville skriva dem utan snarare att de glömde det, 
trots att jag påminde dem. Jag redovisar en del loggboksanteckningar i resul-
tatkapitlet. Även om det var svårt att få in dessa med koppling till samtliga 
lektioner anser jag att de som lämnades in gav viktig information om den 
lektion som observerades. Observationer av lektioner kunde analyseras och 
förstås på ett sätt, men genom deltagarnas loggboksanteckningar kunde även 
en annan tolkning göras av situationen. Detta är en av orsakerna till att sam-
ma lektion i resultatkapitlet kan redovisa förhållningssätt som överlappar 
varandra.  

Valet av metod i denna studie har föregåtts av överväganden i relation till 
det kulturpsykologiska teoretiska perspektiv som valts. Vid val av ett annat 
teoretiskt perspektiv så hade det fått konsekvenser för val av forskningsme-
tod och med största sannolikhet genererat andra resultat. Det finns i förelig-
gande studie som jag ser det fördelar såväl som begränsningar med den me-
tod som valts.  

Det är alltför få deltagare för att med säkerhet dra generella slutsatser från 
denna undersökning. Men allteftersom fler studier genomförs ökar kun-
skapsunderlaget vad gäller enskild instrumentalundervisning i högre musik-
utbildning. En utmaning för kvalitativ forskning är tillförlitlighet. Det ställer 
krav på att forskare inom fältet hela tiden utvecklar och förbättrar sina forsk-
ningsmetoder. Tidigare forskning såväl som denna undersökning, bidrar med 
kunskap till fortsatta diskussioner om vilka teoretiska perspektiv och forsk-
ningsmetoder som används och hur de kan utvecklas vidare. 

7.2. Fortsatt forskning 
Detta avhandlingsarbete hoppas jag skall utgöra ett viktigt bidrag till fortsatt 
diskussion för utveckling av enskild instrumentalundervisning inom högre 
musikutbildning. För vidare forskning inom området finns flera möjliga 
alternativ. 

Kommande forskningsprojekt skulle kunna observera studenters musika-
liska kunskapsutveckling i flera ämnen inom rådande utbildningsprogram. 
En sådan typ av forskning skulle kunna bidra med viktig kunskap om utbild-
ningsprogrammens utformning och även kunna vara med i utvecklingen av 
dem. 

 Ett annat framtida forskningsområde skulle kunna vara att utveckla inne-
börder av begreppet mästarlära. Denna undersökning har visat på variationer 
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i mästarläratradition jämfört med tidigare forskning. Samtidigt kan vidare 
forskning bidra till ökad kunskap om hur olika mästare undervisar, vilket i 
sin tur kan fungera som underlag för diskussion och fortbildning. Vi vet 
ännu förhållandevis lite om hur denna undervisningsform fungerar inom 
olika instrumentgrupper och musikgenrer. Därför är det viktigt att fler genrer 
som till exempel folkmusik och rock finns med i kommande forskning. 

Mer forskning bidrar till djupare förståelse av kunskap som finns och ut-
vecklas inom högre musikutbildning. När kunskap synliggörs kan nya kom-
binationer av kulturella verktyg prövas vilket förhoppningsvis bidrar till att 
kunskapsutveckling äger rum. 

Mitt intresse i detta avhandlingsarbete grundas i ett genuint intresse för 
musik. Musik är för mig en av flera konstarter som är viktig, både personli-
gen men som jag också menar är viktigt i samhället. Bruner (2002) skriver 
om konstnärers viktiga roll där han menar att företrädare för litteratur och 
teater ”ger utrymme för överskridanden” och är till ”för att hjälpa oss att se 
med fräscha ögon igen” (s. 124). Detta anser jag även gäller musik. Musik är 
en konstart och ett kunskapsområde som kan hjälpa oss att se med nya frä-
scha ögon just för att den som konstform inte är statisk och inte låter sig 
fångas inom givna normer. 
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Summary 

Musical learning and development in higher music education: A 
cultural-psychological study of performance students’ ways of relating 
to one-to-one tuition 

1. Introduction 

The research area for this thesis is one-to-one tuition in higher music educa-
tion (HME). There has been a significant growth in research relating to in-
strumental and vocal tuition in HME in recent years (Persson, 1994; Reid, 
2001; Mills, 2002; Mills & Smith, 2003; Nerland, 2004; Gaunt, 2006; 2008; 
2010; Aureden, 2006; Nielsen, 2006; Hultberg, 2007; Koopman, 2007; 
Barry, 2007; Jørgensen, 2009). Still, a great many areas remain to be ex-
plored concerning, for example, research methods, research questions and 
the results of research.  

The students represented in this thesis are in the performance program, 
which concludes with a Bachelor of Arts degree in music. They also repre-
sent two main genres: Western classical music and jazz and contemporary 
music. This thesis is a contribution to the field of research reports on one-to-
one tuition in HME. 
 
The aim of this thesis is to obtain a deeper understanding of students’ ap-
proaches to one-to-one instrumental tuition. With this aim, the following 
question has been raised: 
 
 

How do the students relate to knowledge distributed in instrumen-
tal tuition?  

 
The results were expected to map out students’ ways of relating to attitudes 
toward one-to-one tuition that could then be further discussed and related to 
questions regarding knowledge development in HME.  
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2. Background 

The Bologna process (1999) posed challenges for universities and institutes 
of higher education in Europe in terms of further development of education 
and curriculum, including the educational programs in music education. 
According to Smilde (2009) it is important that representatives of HME in-
stitutions in Europe become involved in discussions of how to develop music 
educational programs. There are many questions to be answered, not at least 
because HMEs represent different cultures, both from one school to another 
and between countries. 

The Swedish National Agency for Higher Education (HSV) is the organi-
zation that follows up quality in higher education in Sweden. They look into 
the quality processes of institutes of higher education, and their ways of im-
plementing the content of the Bologna Declaration in terms of, for example, 
learning outcomes and employability. The new way of thinking about cur-
ricula and teaching in higher education (HSV2009:25) is described as going 
from being teacher driven to student centered. The focus is changed, from 
the teacher’s activity, to what the students are expected to accomplish. This 
change of focus requires, for example, new ways of writing syllabi. 

The process begins with a written syllabus stating the learning outcomes, 
after which examination forms are established, and schedules and content 
planned. This is different from the earlier tradition of writing a syllabus by 
planning the course from the beginning to the end (HSV, 2009:25). This 
shift of focus impacts on HME, with the long historical tradition of conser-
vatoire education, and other ways of thinking and planning curriculum and 
syllabus (Dahlstedt, 2007).  

In higher education Biggs (2003) described two types of students, which 
he calls academic and non-academic. Pettersen (2008) added a third type, the 
strategic minimalist. In their discussions, Biggs (2003) and Pettersen (2008) 
show that ‘academic’ students spontaneously theorize, generate new ideas, 
reflect and solve problems in learning-related activities, while ‘non-
academic’ students (who are in the majority according to Biggs) need more 
support in order to carry out these higher-level activities. According to Pet-
tersen (2008), strategic minimalists reflect and make changes on their own, 
rationally, on the basis of what they value as most important in relation to 
the subject being studied. Pettersen emphasizes that one student can have all 
these characteristics, depending on the subject being studied. Hultberg 
(2008) and his research team show that students’ first year in higher educa-
tion is crucial to their development of knowledge. It is important that stu-
dents are given opportunities to learn to develop strategies for their own 
learning processes during their higher education.   



Summary 
 

 179 

Research on one-to-one tuition in HME is a relatively new field that has 
attracted increasing interest during the latest decade. Research reports de-
scribe various methods for collecting data such as questionnaires, interviews 
and observations. Different methods generate different kind of data, all of 
which are valuable for the discussion and understanding of one-to-one tui-
tion as well as for opening up for discussions regarding research methods 
and their development. 

The conservatoire tradition in HME has a long tradition of apprenticeship, 
where the teacher is the master. In HME, teachers are often asked to be edu-
cators on the basis of their musical knowledge and experience as artists, 
although they have not necessarily been trained as teachers (Mills, 2002; 
Gaunt, 2008; Hultberg, 2010b). According to Gaunt (2008), teachers in 
HME describe themselves as isolated in their practice. One consequence of 
the conservatoire tradition of apprenticeship is that the teachers inherit edu-
cational traditions from their own masters as teachers, and then go on to 
develop their educational and pedagogical strategies. Nerland (2004) found 
three different teachers’ strategies, which she also related to different in-
struments. She illustrated different instruments as representing different cul-
tures, which impacted on the instrumentalists’ actions.  

Relationships between teachers and students in one-to-one tuition are de-
scribed in different ways; by Gaunt (2008) as parental, friendly, collabora-
tively curious, doctor/patient and by Barry (2007) as coach, professor or 
conductor. Hultberg (2000) discusses student-oriented views and teacher-
oriented views in the teaching situation, and their consequences for students’ 
learning and knowledge development.  

Several studies show that both students and teachers consider one-to-one 
tuition important in terms of developing musical knowledge (Mills, 2002; 
Mills & Smith, 2003; Gaunt, 2008; 2010) but also point to power-related 
problems between students and teachers (Gaunt, 2008; Hanken, 2008; Smil-
de, 2009).  

Koopman (2007) describes a student strategy where the students expect 
the teachers to teach music of their choice, even when they had not told the 
teacher in advance what they were planning to play. According to Koopman, 
this results in a kind of teaching that can be characterized as ‘ad hoc’.  

Researchers who focus on students’ learning show that students develop 
their technical skills in the beginning of their studies and then go on to de-
velop their skills in expressing music over time (Reid, 2001). Others show 
that the interaction between the student and the teacher affects the focus on 
different activities during the lesson. What the student considers important is 
sometimes less important to the teacher, and vice versa (Heikinheimo, 2009).  
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All research reports describe one-to-one tuition in HME as an area that is 
complex in nature, and as a field where more research is needed.  

 

3. Theoretical considerations 

The theoretical approach in this thesis is the cultural psychological perspec-
tive according to Bruner (1996). This perspective takes its inspiration e.g. 
from the Russian culture historical tradition represented by the work of Vy-
gotsky.  

According to Bruner (1996), the local situation is important to an individ-
ual’s development, in terms of both inter-personal and intra-personal aspects. 
He also discusses knowledge development as taking place over time. An 
individual internalizes knowledge before the knowledge can be externalized. 
Bruner discusses distributed intelligence as something that does not just exist 
in the subject’s mind or in texts, documents and tools. Distributed intelli-
gence is available to all participants in a situated culture, as knowledge per-
meating and surrounding the local situation. Bruner exemplifies this by say-
ing that ‘the chances of winning a Nobel Prize increase enormously just by 
the virtue of the fact that you have worked in a laboratory of someone who 
has already won one’ (p. 154).  

Knowledge is distributed by participants in texts and documents or by 
other cultural tools in a local situation. ‘By entering such a community, you 
have entered not only upon a set of conventions of praxis but upon a way of 
exercising intelligence’ (p. 154). One consequence of participating in a local 
culture and exercising the knowledge that has been distributed is that at the 
same time as individuals gain experience they are also spared making mis-
takes that have already been made by others in the community. According to 
Rolf (1995), this is what education and learning are all about. 

According to Vygotsky, human learning processes are socially and his-
torically related (sociogenous), as well as being individually psychologically 
(ontogenous) and physically related (physiogenous). In processes of knowl-
edge development, learning can be seen as both inter-related and intra-
related. These are complex processes, and Vygotsky (1978) discusses how 
an individual in different ways internalizes knowledge of tools and signs in 
the processes of learning. Tools and signs are described as both psychologi-
cal and physical. 

Bruner (1996) develops the concept of tools and signs and describes how 
individuals develop their personal cultural toolboxes: When individuals in-
ternalize their knowledge of handling tools, their cultural toolboxes expand, 
and the use of new tools can be explored. By externalization, individuals 
then document their knowledge in action. 
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The discussion of Bruner can be compared to those of Säljö (2005), Se-
lander (2008) and Hultberg (2009), all of whom describe knowledge devel-
opment when an individual manages to externalize knowledge in new con-
texts outside a learning context. This can be understood as an individual 
being able to use his or her new cultural tools in new settings.  

Vygotsky (2005b) goes on to discuss how individual creativity is related 
to inter-personal and intra-personal processes. Creativity can be understood 
as a person’s ability to internalize the knowledge of tools and signs and then, 
through externalization, combine them in new ways. When creativity is seen 
in this way it becomes clear that all individuals have the potential to be crea-
tive.   

In music education research, Hultberg (2009) has constructed a cultural-
psychological model for describing processes of knowledge development in 
the context of music. The model is inspired by Bruner’s (1996) thoughts on 
cultural tools but in a musically framed setting. Bruner emphasizes that indi-
viduals externalize experiences by creating cultural ‘works’ (Bruner, 1996 p. 
22). Those cultural ‘works’ are to be understood as activities in daily life that 
become artistic artifacts or short narratives. ‘Works’ presented by an indi-
vidual must have a shared meaning for the participants in a group, implying 
that the participants need to relate to cultural conventions in which the pres-
entations take place. In the present study, this means that music perform-
ances in the lessons are seen as ‘works’ created by students or teachers by 
means of using cultural tools (Hultberg & Holgersson, 2010). Cultural tools 
framed in a context of music could be described as instruments, techniques, 
and notation as well as conventionalized ways of structuring and expressing 
music. In music, cultural framing is the combination of the musician’s indi-
vidual knowledge and the local context. The musician’s prerequisites, expec-
tations and strategies also have to be taken into account. This model is of 
importance in analyzing and understanding students’ processes of learning 
and knowledge development in the cultural framing of one-to-one tuition 
studied here. 

4. Method 

This study applies a qualitative methodology and can be described as ethno-
graphically inspired. As a researcher I refer to the role of a privileged ob-
server, as described by Wolcott (2005). This is related to the problematic 
area referred to by anthropologists as emic, an inside, and etic, an outside 
perspective (Headland et al., 1990). A privileged observer has an inside per-
spective in the area that is being observed. In this study my role is not ex-
actly the same as that of the participants. My role is not that of a teacher in 
the Bachelor’s program, nor have I been a student in the Bachelor’s pro-
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gram. I work as a professional musician, often in collaboration with teachers 
in the Bachelor’s program, although I have never worked with the partici-
pants in this study, with the exception of one teacher. The role of a privi-
leged observer has both positive and negative potential consequences in a 
research project. In this study I have tried to remain aware of negative con-
sequences, and I feel that the positive consequences have outweighed them.  

The project was designed as a longitudinal study of one-to-one tuition in 
HME. This corresponds to the way of understanding development of knowl-
edge in a cultural psychological perspective, where the internalization and 
externalization of knowledge are seen as processes that vary in time for 
many reasons. Eight students in the Bachelor’s program in classical music 
and jazz music at the Royal College of Music in Stockholm (RCM) were 
followed for two semesters. The students had one-to-one tuition on the fol-
lowing instruments: violin, classical guitar, saxophone and electric guitar, 
two students on each instrument. The teachers are five high-ranking and 
prominent musicians.  

The study was planned as consisting of observations of three consecutive 
lessons per semester and student. In reality, this plan sometimes had to be 
changed because of the participants’ schedules. The data was collected as 
observations of the one-to-one tuition, and the lessons were all videotaped. 
There were also semi-structured interviews with all participants. The partici-
pants were asked to keep diary notes in relation to the lessons that were ob-
served. I made notes of what was said in the short conversations after the 
meetings and also in some cases obtained further informal information from 
the participants after the lessons.  

In the process of analyzing the data I was inspired by the method of As-
pers (2007), where the researcher creates themes based on the analysis. I 
watched all the videos and made descriptions and comments of what was 
being observed. I also transcribed all the interviews with the participants. I 
collected the diary notes during the process. During the analysis, I was able 
to relate the lesson observations to the information from the interviews and 
diary notes. All comments on gathered data - observed lessons, interviews 
and diary notes - are my own. This way of working can be understood as 
ordering data in a first degree. According to the method, I then ordered the 
data in a second degree by arranging my comments into themes. 

Patton (2002) describes ethnographic research as demanding, because so 
much data is usually accumulated. The researcher has to make choices con-
cerning what sequences to be study in greater depth. This is what Ericsson 
and Lindgren (2010) refer to as ‘necessary selection’. In this study there was 
a great deal of data, so, after due consideration, a ‘necessary selection’ proc-
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ess was undertaken, after which I studied chosen parts, which is described by 
Aspers (2007) as a recapture analyze. 

There were also ethical considerations. All students’ and teachers’ names 
have been made anonymous. My research field is in a limited geographical 
area where teachers and students are often acquainted, and the anonymity is 
to protect their privacy.  

Quality aspects of this study are ensured through critical peer reviewing 
by senior researchers and doctoral student colleagues. I have also presented 
preliminary findings from this study at music education research confer-
ences, and received comments from other researchers.  

5. Results 

The results of this study show that students use three main approaches in 
relation to their one-to-one tuition: adaptation, reflected navigation and in-
difference. The results show that the students’ approaches vary and overlap. 

ADAPTATION is a very common strategy, and was an expected finding. 
The students listen and play, and then internalize the knowledge of the cul-
tural tools that is being disseminated by the teacher. This approach presup-
poses the student’s trust in the teacher’s knowledge, experience and exper-
tise. The students also very quickly show their own expertise in internalizing 
knowledge, which was seen here in their externalization during the observed 
lessons. 

REFLECTED NAVIGATION is a strategy by which the student and the 
teacher reflect together, and each presents his or her own ideas at the lessons. 
This mutual strategy means that the student and teacher discuss in a more 
collegial way, and thus a lesson could be described as a one-to-one seminar. 
The teacher’s approach to the student is reciprocal, in addition to the knowl-
edge that is being disseminated. When this strategy is used, students are also 
experts and teachers respect their knowledge.  

Results also indicate that students plan for the coming lesson although 
they do not always communicate the content of this planning to the teacher. 
In this study, this applies, for example, to chamber music and repertoire. The 
students assume and take for granted that the teacher is able to advise them, 
even when they don’t give the teachers a chance to prepare for the content of 
the lesson. Teachers’ diary notes indicate that the students’ own actions and 
decisions concerning the content of the lessons sometimes irritate them. Stu-
dents’ diary notes also indicate that, in fact, the lesson may have a less posi-
tive outcome if they have not communicated in advance to the teacher what 
they wanted to work on at the next lesson. 

In the interviews, the students described their choice of repertoire as their 
own way of internalizing the knowledge they consider important for their 
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futures as professional musicians. Teachers often stated in their interviews 
that they tried to prepare a piece of music they were going to teach as if it 
were a new piece, even though they had played and performed it many ti-
mes. 

The third strategy is INDIFFERENCE, not to be understood as lack of inter-
est, concern, or sympathy, but in a broader sense. In this study, the results 
show that students display indifference consciously as well as unknowingly. 
The results indicate that some students appear to have their own agendas in 
relation to the teacher and the content of the lesson.  

I found some very subtle forms of indifference. During one lesson there 
appeared to be mutual understanding with regard to the use of cultural tools 
in action as well as in discussions between student and teacher. The teacher 
disseminated knowledge about the use of cultural tools, e.g. techniques and 
interpretation, and the student externalized new understanding in his per-
formance, which was observed as adaptation. Results from this study show 
that while the student externalized new knowledge in his musical perform-
ances at the lessons, in the diary notes the same student reflected negatively 
on the content, writing that the lesson did not give him anything new. As a 
skilful musician, the student was able to use his new cultural tools in chang-
ing his techniques and interpretations in relation to what he learned at the 
lesson. The teacher observed the changes and had the impression that the 
student understood the use of the new music cultural tools, in spite of the 
fact that the student did not reflect, in his diary notes, on the knowledge that 
was disseminated at the lesson. This kind of indifference is not possible for a 
teacher to explore, since the teacher is never fully aware of it, but it was of 
great interest in this study that the student diary notes contradicted what had 
apparently been going on at the lesson. The student gave the impression that 
he valued the teacher’s advice, and changed his performance of the music at 
the lesson.  

The results also show, however, that teachers sometimes become aware of 
students’ indifference. Some teachers stated that they noted indifference on 
the part of the students in terms of communication about the content of les-
sons. They tackled it both in discussions with the students and by using in-
strumental and other musical tools to convince the student that it was neces-
sary to use other perspectives to understand the music that was being worked 
on. Teachers discussed this problem with me and referred this behavior on 
the part of some students to their development of their identities as musi-
cians, with their own sound and expression. The problem with this indiffer-
ence, as it has been observed and according to the teachers, is that students 
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sometimes choose to not internalize some knowledge about music cultural 
tools that could be important for their future as professional musicians.  

The results also show cultural differences by instrument and genre. My 
observations during the lessons indicate that teachers of violin and classical 
guitar focus more on problems of technique and ergonomics, while teachers 
of saxophone and electric guitar focus more on harmony. This could be un-
derstood as different instruments and genres having different traditions and 
contents, implying different means of disseminating musical knowledge. 

6. Discussion 

In this study the different strategies used by the students are discussed in 
relation to apprenticeship in higher music education. Students who use adap-
tation also trust their teachers as musicians and thus have confidence in the 
distributed knowledge in the environment. Adaptation can be seen as repro-
duction of knowledge but, according to Vygotsky (2005b), it can also be 
described as the student being offered cultural tools by the teacher. The stu-
dent borrows these tools from the teacher, so to speak, and then explores 
them in his or her own performance of music. 

My observations indicate that the teachers generally showed respect for 
their students and their knowledge, and at times their discussions were more 
like a dialogue between colleagues. Thus, apprenticeship as seen in this stu-
dy is dependent on a mutual respect between the participants. Similarly, a 
mutual respect for the knowledge in the community is necessary distributing 
intelligence (Bruner, 1996).  

The occurrence of some indifference indicates that some students may 
change their way of externalizing music at the same time as they fail to con-
sider how they are using the cultural tools the teachers share with them.  

Adapted learning and indifference can occur at the same time. These pro-
cesses can be understood as elements of the learning process, when there is 
no knowledge development at the specific time. Still, the knowledge dis-
seminated by the teacher may have triggered a process of internalization that 
will eventually be externalized by the student. 

According to my findings, it is possible for a student to use the strategies 
of adaptation and indifference simultaneously, although this is difficult to 
explore further. In my opinion, reflection is a tool for knowledge develop-
ment for both student and teacher, which could be further developed be-
tween them, for instance by concluding each lesson by summarizing the 
important knowledge disseminated during the lesson, and they could also 
reflect together on the distributed knowledge in the community of HME, 
which could benefit the student’s learning. This issue is also discussed by 
Heikinheimo (2009). 
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Indifference can be both positive and negative in relation to the student’s 
musical development. It allows the students to explore their own expression 
and creativity and to test their own relationships to, for example, conventions 
and aesthetics in the music that is being studied and performed. It could also 
be described as important to the students’ development of their personalities 
as musicians. This problematic area is touched on by Gaunt (2008), who 
describes how teachers’ intentions to help their students develop their indi-
vidual artistic voices may sometimes also in fact inhibit the students’ expres-
sion.  

The results of this study are interesting to discuss in relation to the Bolo-
gna process and the development of syllabi in HME. In a recent study, stu-
dents in a teacher training program in HME were interviewed and several 
students expressed the importance of syllabi for their own development of 
knowledge (Hultberg, 2010a). In general, higher education syllabi can be 
seen as important tools for the development of knowledge. When a syllabus 
is written in an open context, the interpretation of the content can be very 
personal, and the teacher’s responsibility for the student’s musical develop-
ment then comes into focus. The drawing up of syllabi demands discussions 
of learning outcomes. Describing this in text is a challenging task, not the 
least since syllabi for instrumental teaching often cross the borders of con-
vention in the search for new expressions. 

One way ahead in this area could be joint projects where teachers and re-
searchers with special competences in different areas write syllabi together. 
An important feature of the Bologna process is that all education and teach-
ing should be research-based. As discussed by Graabræk Nielsen (2008), this 
might be achieved in HME through the collaboration between musicians, 
teachers and researchers. 

7. Implications for future research 

In this study, I have focused on performance students’ musical learning and 
development in one-to-one instrumental lessons. The results show that stu-
dents’ approaches vary and overlap.  

The methods that were used have strengths as well as weaknesses. For 
example, complementing the observations with diary notes opened up for a 
deeper understanding of how the participants reflected on the observed les-
sons, but it was sometimes difficult to obtain these diary notes. Furthermore, 
the amount of data and the following ‘necessary selection’ presented chal-
lenges. Still, the methods for analyzing the use of cultural tools in HME that 
were developed during this project is a contribution to a field which can be 
described as relatively new in music education research.  
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Likewise, while the findings in this study describe strategies implemented 
by a small group of instrumentalist students in HME and will need to be 
replicated in future studies, they enhance our understanding of this as yet 
under-researched area of music education.  

Further research routes could include studying other genres and instru-
ments in one-to-one tuition. Other possibilities are investigations of students’ 
ways of developing their musical knowledge by studying other subjects in 
music, and the relationship of these subjects to one-to-one tuition. My meth-
ods could be further developed, for instance in terms of collaboration be-
tween teachers and students in new ways. At the Royal College of Music in 
Stockholm, there are ongoing projects in which musicians and researchers 
collaborate (Hultberg, in progress). I agree with other researchers who de-
scribe one-to-one tuition and musical knowledge development in HME as an 
important area in need of further exploration. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Datum för videodokumenterade lektioner och insamling av 
loggböcker 
 
Student: Björn 
Lärare: Helen  
Violin 

2/10 
 

16/10 23/10 
L 

1/4 28/4 6/5 

Student: Mats  
Lärare: Helen  
Violin 

17/10 23/10 
L 

14/11 
L 

9/4 29/4 6/5 

Student: Fredrik 
Lärare: Urban 
Klassisk gitarr 

2/10 23/10 
S, L 

20/11 1/4 
L 

7/4 
S, L 

29/4 
S 

Student: Ola   
Lärare: Urban 
Klassisk gitarr 

2/10 23/10 
S, L 

20/11 - - - 

Student: Erik   
Lärare: Nils 
Saxofon 

8/10 22/10 
S 

19/11 26/3 19/5 - 

Student: Sven  
Lärare: Nils 
Saxofon 

8/10 22/10 19/11 29/4 
S 

(19/5)56 
S 

- 

Student: Lars  
Lärare: David 
Elgitarr 

2/4 
S, L 

9/4 
S, L 

23/4 
S, L 

- - - 

Student: Jan   
Lärare: Rune 
Elgitarr 

10/4 21/5 21/5 - - - 

 
Datum för videodokumentationer läsåret 2007/2008 och inkomna loggboks-
anteckningar till respektive tillfälle. Benämningarna S (studentens loggboks-
anteckningar) och L (lärarens loggboksanteckningar) visar de tillfällen som 
loggboksanteckningar inkommit. 

                                 
56 Vid detta tillfälle kom jag för att dokumentera den avtalade lektionen vid avtalad tid. 
Studenten och läraren hade då flyttat lektionen en timme tidigare utan att informera mig. 
Detta innebar att jag kom när lektionen var i sitt slutskede. Jag hann inte spela in lektionen 
men kunde vara med under de sista minuterna av lektionen.  
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Bilaga 2: Datum för genomförda intervjuer och kompletterande samtal.  
 
 Intervju Kompletterande 

samtal 
Ok. Efter gen-
omsläst resultat-
kaptiel 

Björn 7/11 2007  19/10 2010 
Mats 14/11 2007 16/9 2009 18/10 2010 
Fredrik 13/11 2007 14/4 2010 13/10 2010 
Ola 14/11 2007  31/1 2011 
Erik 20/11 2007  12/10 2010 
Sven 27/11 2007 18/11 2008 1/11 2010 
Lars 2/6 2009  20/10 2010 
Jan 3/6 2009  2/11 2010 
Helen 7/12 2009  11/10 2010 
Urban 28/11 2007 19/8 2010 7/10 2011 
Nils 28/11 2007 19/10 2009 7/10 2010 
David 22/2 2007 16/2 2010 30/10 2010 
Rune 23/4 2010  31/1 2011 
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Bilaga 3: Intervjuguide - studenter 
 
Hur uppfattar du din egen kompetens? 

Dina starka sidor i praxis – kunnande 
Som instrumentalist 
Som musiker 

 
Dina starka sidor på teoretiskt plan – kunskaper 
 
Utöver musikområdet  

Vad vill du utveckla för egen del? 
 

Vad anser du vara väsentligt i din högre musikutbildning? 
 

Tänker du utveckla din kompetens vid sidan av/efter musikutbildningen? 
Om ja hur? 

Genom ytterligare utbildning 
Genom professionell verksamhet 
Genom annan verksamhet 
 

Annat som du vill tillägga 
 

Hur ser du på ditt framtida professionella verksamhetsfält? 
 

Innehållsmässigt 
När det gäller musiktraditioner 
När det gäller musikerroll och/eller andra roller 
 

Organisationssmässigt 
Tror du att du kommer att vara tills-vidare-anställd? 
Tidsbegränsad anställd? 
Egen företagare? 
 

Vilken relation har din professionella verksamhet till din musikutbildning 
och din examen? 

 
Vad tror du kommer att göra ditt kommande arbeta meningsfullt? 
Annat som du vill tillägga om din professionella framtid? 
Vad betyder musik för dig? 
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Bilaga 4: Intervjuguide - lärare 
 
Hur uppfattar du din egen kompetens? 

Dina starka sidor i praxis – kunnande 
Som instrumentalist 
Som musiker 

 
Dina starka sidor på teoretiskt plan – kunskaper 
 
Utöver musikområdet  

Vad vill du utveckla för egen del? 
 

Vad har du uppfattat som väsentligt i din högre musikutbildning (avlagd 
examen)? 

 
Hur har du utvecklat din kompetens vid sidan av/efter musikutbildningen?  

Genom ytterligare utbildning 
Genom professionell verksamhet 
Genom annan verksamhet 
 

Vad vill du utveckla? 
 
 

Annat som du vill tillägga? 
 

Hur uppfattar du ditt professionella verksamhetsfält? 
 

Innehållsmässigt 
 

Musiktraditioner 
 

Musikerroll och/eller andra roller 
 

Organisationssmässigt 
Är du tills-vidare-anställd? 
Tidsbegränsad anställd? 
Är du egen företagare? 
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Vilken relation har din professionella verksamhet till din musikutbildning 
och din examen? 

 
Hur uppfattar du arbetets meningsfullhet? 

 
Hur uppfattar du arbetets socioekonomiska trygghet? 

 
Hur ser du på din professionella framtid? 

 
Annat som du vill tillägga om din professionella verksamhet? 

 
Vilka intentioner har du som lärare vid musikerutbildningen? 

 
Vilka förväntningar har du på studenter som går kursen/utbildningen? 

Förhållningssätt 
Engagemang 
Resultat 
 

Hur uppfattar du studenternas kompetens? 
 

Annat som du vill tillägga? 
 

Vad betyder musik för dig? 
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Bilaga 5: Loggbok – student 
 
Anteckningar 
 
Vecka:  Lektion/kurs/ämne: 
 

Inför lektionen: Mina förberedelser;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter lektionen: Reflektioner över hur det blev 
 

 
 
 
 
 
 
 

Veckans reflektioner  
(både med anknytning till undervisning och till musicerande vid sidan av 
utbildningen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Namn: 



Bilagor 
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Bilaga 6: Loggbok – lärare 
 

Anteckningar 
 
Vecka:  Lektion/kurs/ämne:  Student: 
 

Inför lektionen: Mina intentioner; mina förväntningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter lektionen: Reflektioner över hur det blev 
 

 
 
 
 
 
 
 

Veckans reflektioner  
 

 
 
 
 
 
 
 
Namn: 
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Bilaga 7: Skriftlig information till deltagarna 

Medverkan i forskningsprojektet ”Musikalisk kunskapsutveckling” 
Detta PM innehåller information till de som medverkar i studien med arbets-
namnet ”Musikerstudenters musikaliska kunskapsutveckling”. Studien 
kommer att presenteras i en musikpedagogisk avhandling vid Kungl. Musik-
högskolan, Stockholm. 
Forskningsprojektet fokuserar på hur musikerstudenter utvecklar sitt musika-
liska kunskapande. Det handlar om musikalisk kunkapsutveckling i en vida-
re bemärkning än enbart rent motoriska och speltekniska färdigheter. För att 
kunna studera delar av den musikaliska kunskapsutvecklingen hos olika 
studenter tar forskningsprojektet sin utgångspunkt i den individuella lektio-
nen. För att kunna kartlägga musikaliska kunskapsutvecklingsprocesser är 
det en önskan att få följa olika studenter och videodokumentera ett antal 
lektioner under ett år. Önskemålet är att få videodokumentera instrumental-
lektioner i två perioder om tre lektioner inom varje period.  
Förutom videodokumentation av lektioner önskar jag också att få spela in 
intervjuer med samtliga deltagare, d.v.s. både studenter och lärare. Utgångs-
punkten är att videoinspela djupintervjuer med varje deltagare, samt uppföl-
jande intervjuer efter att alla lektioner är inspelade vid behov. 
Det är frivilligt för varje deltagare att vara med. I den kommande avhand-
lingen kommer alla deltagares namn att vara fingerade och anonymiteten 
kommer att tas till vara på mest möjliga sätt. Om opponent eller betygs-
nämnd önskar ta del av det inspelade materialet så har de rätt till det.  
Om forskaren vill visa delar av den inspelade dokumentation i samband med 
föreläsningar, konferenser m.m. skall valda avsnitt först godkännas i samför-
stånd med de deltagare som medverkar i de valda avsnitten.   
Samtliga deltagare har blivit tillfrågade muntligt och får också denna skrift-
liga information.  
Jag vill också uttrycka mitt stora tack till att du vill vara med i detta arbete. 
 
Per-Henrik Holgersson (Forskare)   
 




