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Abstract 
 
The intention of my studies is to explore the field of musical learning from the 
pupil's point of view. This master thesis is the second of two Grounded Theory 
studies based on interviews. 

In study no1 Learning of music from the pupils' point of view (Pemsel, 2009) I 
asked ten pupils, soon to be graduates, to express their own experience of musical 
learning. The selection of informants was made after reading a questionnaire an-
swered by a group of 60 pupils attending different programs at a typical Swedish 
upper secondary school. The ten selected informants had all chosen several music 
courses their latest years in school. The questionnaire had two purposes; one was 
to construct musical profiles of the pupils, the other was to select informants for 
the interviews. The pupils were asked how much, and what kind of music educa-
tion they had experienced. They were also asked to describe good and bad memo-
ries of music education. The selected informants had all chosen to attend several 
music courses in their final years at school. They had in the questionnaire shown 
that they could express themselves in terms of learning music, and also that they 
had both positive and negative memories of musical learning environments. The 
most interesting findings in the first study were the personal navigation and the 
different choices the pupils made during their way towards musical learning. 
They learned music in a way that could be compared to the balls movements in a 
"flipper game", changing directions aiming to find knew musical knowledge. This 
was all illustrated in The Map of Musical Learning.   

In study no 2 Music and learning, young adults perspective of music education, I 
interviewed five post pupils 19-25 years old. They had as pupils chosen to learn 
something else other than music in upper secondary school. To select informants 
the so-called "snowball method" was used. A web questionnaire was made in 
purpose to profile the informants. "The Map of Musical Learning" was used to 
create an equal dialogue in the interviews. During the interview the Informants 
were asked to construct their own maps, and explain what that picture symbolised 
in their lives. In study no 2 I've been looking for answers on the following ques-
tions; –What are pupils’ views on music and learning, and on what grounds do 
students select other courses over music? The results showed that not choosing 
music could be an active choice toward other interests. The choice not to continue 
taking music lessons was due to different levels (depending on informant) of neg-
ative experiences. Some informants had good experiences of expressing them-
selves in other art forms, but not in music. Others didn’t need music teachers; 
they were experienced and could learn on their own. From pupil's point of view 
music education could be improved, but the beginner and the experienced music 
pupil expressed different needs of teaching methods. They all felt that they were 
not surveyed how they wanted to learn music. 
 
Keywords: music education, pupil's point of view, lack of communication, experienced music 
pupils.  
 
Nyckelord: musikundervisning, elevperspektiv, bristande kommunikation, erfarna musik elever.  



II 

 
Den kaxiga myran 
 
"– Är du ärkeempirist?" frågade min handledare, i en första kommentar på något 
jag skrivit i mitt allra första uppsatsutkast. "– Nej det har jag väl inte sagt", tänkte 
jag. Men nog såg det ut så vid noggrannare granskning av texten, i det jag skrivit 
påstod jag att bara det som går att läsa i empirin är vetenskap. Vid samma hand-
ledningstillfälle gav han mig en vink om att jag tar min hermeneutiska hållning 
som självklar och glömmer skriva ut den! "– Är jag en hermeneutiker?" tänkte jag 
förvirrat, i så fall måste jag ha glömt bort det i nyare tankar på andra perspektiv. 

Detta är den andra uppsatsen jag skriver i min masterutbildning, och under utbild-
ningen har jag läst och lärt mig mycket begrepp som jag tidigare inte visste vad de 
stod för. Min utmaning i skrivandets stund är att jag nu ska klara av att skriva 
fram vad jag kan, och detta gör mig mer osäker och ödmjukare än jag varit på 
länge. Jag har gått kurs och lärt mig kritiskt granska vetenskaplig text, men bety-
der det att jag självklart kan se kritiskt på min egen text?  

Trubaduren Stefan Demert sjunger i Balladen om den kaxiga myran1; " – Jag upp-
stämma vill min lyra, fast det blott är en gitarr, och berätta om en myra som gick 
ut att leta barr". Jag upplever mig själv tudelad, min gamla kaxighet säger att det 
är väl bara att skriva på och berätta vad jag hittat när jag letade, och min nya osä-
kerhet ifrågasätter hela tiden om det är tillräckligt hög vetenskaplig nivå på texten 
i masteruppsatsen. Uppmaningen som avslutar balladen är; " – Brottas aldrig med 
ett TOY!" Eftersom jag anser mig vara envis som en åsna och flitig som en myra, 
så har jag antagit utmaningen att brottas med denna text.  

Jag vill passa på att här tacka mina nära och kära för det stöd jag fått under arbe-
tet. Ett tack till alla lärare och studiekamrater jag mött under utbildningen på mas-
terprogrammet i musikpedagogik på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Ett 
speciellt tack till min handledare Ronny Lindeborg som delat min envishet. 

 

Jag önskar er alla god läsning! 

Maria Pemsel 
 
 
 
 
  

 
1 Demert (1982). 
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1 Inledning och bakgrund 

När jag samtalade om mina resultat av studien med en före detta kollega, 
numera skolledare så berättade hon att för ca tio år sedan hade skolledning-
en organiserat samtal där eleverna tillfrågats vad de tyckte om undervis-
ningen. Lärarna förändrade mycket efter att ha lyssnat på vad eleverna hade 
att säga. Hon trodde att det bättre resultat de uppnått efter att ha frågat ele-
verna var anledningen till att skolan idag är så bra. Nu för tiden finns det 
inte tid i skolan för den typen av kvalitetsarbete, det kommer för mycket 
ålägganden från nationell nivå, sa hon. Lärares stress med många nya upp-
gifter, ökade krav på dokumentation, ny stofftyngd läroplan, fler nationella 
prov och stora undervisningsgrupper tar upp tid. Effekten blir bristande 
muntlig kommunikation med eleverna.  

I två studier har jag genom samtal med unga vuxna studerat deras syn på 
musik och lärande. Mitt övergripande syfte har varit att grunda teori som 
kan utveckla undervisningen i både musik och musikdidaktik. I den första 
studien2 belyste resultaten elevers val av musikaliskt lärande och de följs här 
upp av en studie som ställer följdfrågor till dem som valt att sluta ta lektion-
er i musik. I intervjuer beskriver unga vuxna som avslutat sina gymnasiala 
studier sina erfarenheter av musikundervisning i uppväxten och hur de ser 
på musik och lärande. Urvalet för båda mina studier är gjort bland de gym-
nasieelever som har valt att gå studieförberedande program3, ingen av in-
formanterna har sökt till yrkesinriktat musikestetiskt program4. I min magis-
teruppsats5 var eleverna musikaliskt aktiva, deltog i gymnasieskolans pro-
jekt och gick valbara musikkurser. I min nya studie intervjuas de som har 
valt bort olika former av musikundervisning under sin skolgång. Mitt mål är 
att belysa vad som ligger bakom att de inte valt musik.  

Min masteruppsats i musikpedagogik är en följdstudie av magisteruppsat-
sen. I denna studie (studie 2) utgår jag från resultatet i min första studie 
(studie 1). Jag använder mig av en modell från studie 1 samt återanvänder 
empiri, men med nya frågeställningar till materialet. Resultatet i studie 2 blir 
en modifiering av den tidigare grundade teorin. Modifieringen innebär att 
masteruppsatsen också blir en samlande rapport. I kapitlet som behandlar 
teorigenerering sammanskriver jag data från de båda studierna.  

 
2 Pemsel (2009). Elevers syn på sitt musikaliska lärande, intervjuer med tio vuxna gymna-
sieelever. 
3 studieförberedande program De program som är riktade mot högskolestudier kallas 
studieförberedande, NV, SP, TE, MP i Lpo 94. 
4 Estetiska Programmet ES har i Lpo 94 beskrivits som yrkesinriktat, det innebär att 
kompletteringar krävs om elever vill studera något annat på högskola än just det ämne som 
studerats på estetiska programmet. 
5 Pemsel (2009).  
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Uppsatsens struktur har påverkats av att jag använder grundad teori6, fram-
för allt formen på metod-, analys- och resultatkapitel. I det inledande kapit-
let av uppsatsen redogör jag för mina förkunskaper som musiklärare och 
masterstudent i musikpedagogik samt litteratur som berör studien. Littera-
turavsnittet ska inte förstås som en vetenskaplig positionering utan en be-
skrivning av min förförståelse inför studien. Slutligen görs en sammanfatt-
ning av resultatet från studie 1 och hur denna studies empiri påverkat och 
genererat nya frågor. Kapitlet avrundas med den föreliggande studiens syfte 
och frågeställningar. I kapitel 2 förtydligar jag min syn på grundad teori som 
en hermeneutisk metod och hur jag i studie 2 förhåller mig till "kunskap-
ande" genom intervju, samtal och dialog. Jag redovisar sedan metod för ur-
val och insamlande av empiri. I kapitel 3 presenterar jag intervjuerna i form 
av narrativ. I fem berättelser sammanfattar jag samtalen som handlar om 
informanternas syn på sig själva som musikelever och hur de ser på musik 
och lärande. I kapitel 4 får du som läsare följa mitt analysarbete med exem-
pel på kodning och kategorisering. I kapitel 5 redovisar jag resultaten i form 
av en modifierad grundad teori och ett nytt begrepp samt tankar kring me-
todutveckling. Jag avslutar med en diskussion kring resultaten i kapitel 6. 
Där diskuterar jag vad modifierad teori kan få för konsekvenser för mitt och 
andras sätt att se på musikundervisning och hur det i sin tur kan påverka 
didaktikundervisningen i musiklärarutbildningen.  

I uppsatsen används kursiv stil för att lyfta fram begrepp och titlar i löpande 
text. Det finns två sorters fotnoter, ordförklaringar och referenser. All litte-
ratur har en fotnot och återfinns i alfabetisk ordning i referenslistan. Första 
gången referensen förekommer i uppsatsen skrivs i fotnoten författarens 
efternamn, årtal för publikation samt titel. När referensen återkommer skrivs 
bara efternamn och årtal, och när samma referens återkommer på samma 
sida utan andra referenser emellan används ibid. 

1.1 Musiklärare och masterstudent 

I den skolvärld där jag befunnit mig som musiklärare har jag genom åren 
gjort ställningstaganden som nu färgar mitt synsätt som lärare i didaktik på 
musikhögskolan och i detta sammanhang som forskande student i musik-
pedagogik. Mina didaktiska erfarenheter från skolans vardag är en viktig del 
i mitt vetenskapliga arbete i musikpedagogik, men det är komplicerat att 
hålla vetenskaplig distans till den egna skolerfarenheten i studierna. Efter 25 
år som musiklärare i grundskola och gymnasium ser jag tillbaka på det som 
format mig som masterstudent.  

 
6 grundad teori Den svenska benämningen på Grounded Theory. Teori och metod lansera-
des av Barney B. Glaser och Anselm L. Strauss (1967), i The Discovery of Grounded The-
ory: Strategies for Qualitative Research. 
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Ett barn av OMUS-reformen7 och Lgr 808, så kan man se min musikpeda-
gogiska utbildningsbakgrund, kort sagt "den nya musiklärarutbildningen" 
handlade om att storstäda, lyfta ut den dammiga "skol-musiken" och lyfta in 
den nya "musiken i samhället" i skolornas musikundervisning. Eleverna 
skulle enligt Lgr 80 fostras i demokrati och undervisningen skulle genomfö-
ras i tematiska former. Klassrummen och musiklärarna utrustades med 
"rock-och-pop-instrument" och undervisningen skulle genomsyras av det 
nya medialt och kommersiellt påverkade kultursverige.  

Fjorton år senare, fyra år efter att den svenska skolan kommunaliserats, kom 
nya läroplaner för grundskola och gymnasium. Lpo949och Lpf 9410 innebar 
genomförandet av en decentraliserad, individanpassad skola, med målrela-
terade betyg, där IT-baserat lärande och estetiska lärprocesser stod högt i 
kurs. Kunskapsbegrepp förtydligades i de "Fyra F:en" fakta (information), 
förståelse (meningsskapande), färdighet (utförande) och förtrogenhet (erfa-
renhet). Lärare på gymnasienivå fortbildades till att kunna skapa och kon-
kretisera kurser, kursplaner och därtill hörande betygskriterier, som skulle 
kunna läsas och förstås av de så kallade "kunderna". Elever och föräldrars 
valfrihet växte, det fanns möjlighet att välja skolor, profiler, program och 
kurser i större utsträckning. Skolorna, såväl grundskolor och gymnasier, 
skapade därför säljande inriktningar och profiler. Det var på många sätt en 
guldålder för musiklärares möjligheter att utveckla kultur i skolan, men 
också en period där kommuners politiska ledning och ekonomiska situation 
blev medaktörer i skolans prioriteringar. I kommunen där jag arbetade fick 
gymnasieskolans lärare ett direkt uppdrag att i undervisningen prioritera att 
alla elever uppnådde betyget G. Detta fick stora konsekvenser för upplägget 
av undervisningen och man skulle kunna säga att urvalet för individanpass-
ningen styrdes från kommunhuset. I konflikt med detta betygspåbud skulle 
gymnasieskolan för ekonomins skull också värva fler elever, skolans rektor 
önskade då att välklingande musicerande elever visade upp sig. 

Stora förändringar har skett i skolvärlden 2011, och under mitt arbete med 
denna uppsats har nya läroplaner för grundskola11 och gymnasieskola12 in-
förts och en ny lärarutbildning startat13. Det är för tidigt att se vad det kom-
mer att få för effekter på lärares undervisning och elevers lärande. Den em-
piri som mina resultat bygger på berörs inte av denna förändring. Informan-
terna har slutat skolan och de har tillfrågats om den musikundervisning de 
deltagit i under sin uppväxt. Jag lyfter därför förändringarna 2011 först i 
 
7 SOU 1976:33. OMUS betänkande.  
8 Lgr 80. Läroplan för grundskolan, 1980.  
9 SKOLFS 1994:1 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet.  
10 SKOLFS 1994:2. Lpf 94. Läroplan för gymnasieskolan.  
11 SKOLFS 2010:37. Lgr11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011. 
12 SKOLFS 2011:144. GY2011, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011. 
13 2009/10:89 Regeringens proposition. Bäst i klassen – en ny lärarutbildning. 
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diskussionen av mina resultat som tänkbar utvecklingspotential. Mitt syfte 
med studie 2 är att belysa varför vissa elever valt bort musikkurser och 
andra möjligheter till musikaliskt lärande under sina uppväxtår. Jag riktar 
mig i texten till läsare i det musikpedagogiska forskarsamhället, mina studi-
ekamrater i masterutbildningen, och till mina lärarstudenter på musik-
högskolans lärarprogram.  

1.2 Litteratur  

Musikpedagogisk forskning i norden är ung, och har dominerats av forsk-
ning kring lärare och undervisning. Forskning gjord ur elevperspektiv på 
lärande har det varit ont om.14 Men musikpedagogisk forskning om elevers 
lärprocesser ökar, publicerad forskning kring musikelevers lärstilar15 är ett 
exempel. Konferensteman i både Norden16 och Europa17 har de senaste åren 
också kretsat kring musikelevers och musikstudenters ägande av sitt lärande 
och tyder också på ett ökat intresse. Den största insamlade svenska empirin 
av elevers syn på musikundervisning i Sverige är den nationella utvärderin-
gen NU0318, denna empiri är nu mer än tio år gammal. Parallellt med mina 
studier om elevers syn på musik och lärande, har en studie som behandlar 
gymnasieungdomars begreppsliggörande av kunskap och lärande i musik 
genomförts.19 I Nybergs studie vars resultat handlar om kommunikation och 
skoldemokrati säger eleverna att de aldrig tidigare blivit tillfrågade om sitt 
lärande. På ett liknande sätt är bristande kommunikation mellan lärare och 
elever ett återkommande tema i min föreliggande studie. 

Olika bildningssyn20 finns representerade i elevers beskrivningar av sin syn 
på musik och lärande. Lärares undervisning formas utifrån vilken bildnings-
syn de har, men också vilken bildningssyn som genomsyrar gällande kurs-
planer. Politiska partiers olika syn på samhällets och medborgarens behov 
av bildning står att läsa i deras respektive utbildningsprogram, men svenska 
skolans läroplaner har en tradition av att vara en parlamentarisk kompromiss 
mellan kontrasterande syn på bildning. Hur olika synsätt kan komma till 

 
14 Olsson (2008). What kind of Theories dominate research on music education? - A di-
scussion about theories in use.  
15 Calissendorff (2005). ”Om man inte vill spela blir det jättesvårt” en studie av en grupp 
förskolebarns musikaliska lärande i fiolspel. 
16 Örebro 2010: Music and Human Beeings, Stockholm 2010: Students ownership of le-
arning, Copenhagen 2010: Power Relations in Music Eduaction. 
17 Gdansk 2011: Music in Schools: Teaching and learning processes 
18 Sandberg, Heiling & Modin (2005). NU03 Musik Ämnesrapport 253 Nationella utvärde-
ringen av grundskolan.  
19 Nyberg (2010). Man kan aldrig kunna allt om musik – det känns verkligen stort. En 
pragmatisk studie om gymnasieungdomars begreppsliggörande av kunskap och lärande i 
musik.  
20 bildningssyn Syn på vad som anses bildat, detta påverkas och förändras av samhället och 
tiden. Gustavsson (red) (2007)., Gustavsson, B. (1991). Bildningens väg: Tre bildningsideal 
i svensk arbetarrörelse 1880-1930. 
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uttryck hos dem som sysslar med undervisning beskrivs med hjälp av be-
greppen essentialister21 och existentialister22 i Lindeborgs avhandling om 
folkbildning.23 I linje med denna studie menar jag att enskilda elevers syn på 
vad de vill lära sig och hur de bäst gör det, kan krocka radikalt med andras 
förväntningar på deras utbildning och dess resultat.  

Lärande är en generell och sammansatt företeelse, något som sker genom 
aktivt deltagande och uppstår inte nödvändigtvis i skolor hävdar Säljö, en av 
förespråkarna för ett sociokulturellt perspektiv.24 Han menar att begreppen 
undervisning och lärande inte bör blandas ihop, man ska inte se undervis-
ning som en självklar orsak till lärande. Lärande är lika naturligt som att 
andas och äta, det är processen där människan tar till sig ny information, 
tolkar den, omformar den med hjälp av sina egna förkunskaper, gör den 
förståelig och användbar.25 Lärandets beroende av det sociala samman-
hanget lyfts fram med begreppet situerat lärande26. Individens konfrontat-
ioner med sin omgivning leder till nytt lärande genom att nya frågor ställs 
som ger upphov till ny kunskap. I enlighet med Säljö tror jag att skolan, 
lärarna och deras undervisning kan betyda mycket för barns lärande, men 
det betyder inte att det är så för alla barn. 
 
Dialogens betydelse för lärande har studerats av Olga Dysthe27 som är 
språkvetare och skolforskare. Hon är inspirerad av språkfilosofi28 och kul-
turpsykologi29 och har med hjälp av begrepp om samtalets polyfoni bedrivit 
språkstudier av lärares samtal med elever i klassrum. Enligt Dysthe kan 
undervisning vara dialog eller monolog och ge utrymme för olika typer av 
svar från elever och skapa olika elevbeteenden. Lärande sker i individens 
dialog med sin omgivning, och även när en elev är tyst och lyssnar så pågår 
i tanken en dialog med omvärlden. Hon vänder sig mot en monologisk, pre-
senterande förmedlingspedagogik med skolboken och auktoriteter som vik-
tiga beståndsdelar, samt hörande som elevers viktigaste förmåga. Hon fram-
håller vinsterna av dialogisk pedagogik som innefattar utvecklande av per-
sonlig kunskap genom samtalande, omvandling av förståelse, tolkning och 
egna erfarenheter. Dialog har studerats som metod för personalutveckling 
vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där både musikhögskolelärare och 
musikerstudenter har inspirerats att samtala om lärande och undervisning i 

 
21 essentialister Ämnesföreträdare med en lärarstyrd förmedlingspedagogik som följd. 
22 existentialister Förespråkare för ett holistiskt tänkande i undervisningen som främjar den 
individuella lärprocessen 
23 Lindeborg (2006). Örats skolning, Radiokonservatoriet och musikbildningsarbetet. 
24 Säljö (2005). Lärandets kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet.  
25 Lave & Wenger (1991). Situated Learning. Legitimate Peropheral Participation.  
26 situerat lärande Benämning på det lärande som sker i en kontext och är situationsbun-
det. 
27 Dysthe (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Dysthe (red.) (2003). Dialog, samspel 
och lärande.  
28 Bachtin (1991). Det dialogiska ordet.  
29 Lindquist (red.) (1999). Vygotskij och skolan. Texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psy-
kologi kommenterade som historia och aktualitet.  
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dialogseminarier. 30 Detta har i sin tur inspirerat mig att utveckla intervjuer-
na i mina studier till dialoger. Det finns forskning kring interaktion i kultur-
skolans undervisning som visar på att mycket kommunikation mellan lärare 
och elev är ogenomtänkt och bristfällig.31 I enlighet med dessa studier så 
menar jag att i instrumentalundervisning kan spelboken skapa en förmed-
lingspedagogik som är monologisk till sin natur, där elevens uppspel av 
läxan blir målet och inte elevens lärande. 
 
Individen har makt över sitt lärande och kan besluta om hur den egna kun-
skapen används. I dagligt tal kallas det utnyttjande av sin begåvning eller 
talang.32 Som människor kan vi också sätta oss i försvar mot nytt lärande på 
olika sätt. I dagligt tal säger lärare om elever som visar motstånd eller oin-
tresse att de är omotiverade. Detta menar jag är en för enkel tolkning och tar 
stöd av Holgersson som i sin avhandling tar upp indifferenser i instru-
mentalundervisning.33 Med begreppet indifferens beskriver han skillnaden 
mellan vad professorn upplever att studenten tagit till sig som ny kunskap 
och vad studenten sedan säger sig ha användning för i sitt musicerande utan-
för undervisningsrummet. Elever kan beskriva kunskapsstoff som påtvingat 
i obligatoriska skolformer, men Holgerssons studie visar att detta även kan 
förekomma i frivilliga studier på högskolenivå. Både begreppet talang och 
musikalitet ses av många som på förhand givna gåvor att förvalta på bästa 
sätt. Jag vill se det som utvecklingsbara förmågor hos alla människor och tar 
stöd i musikpsykologisk forskning som länge har intresserat sig för hur de 
förmågor som sammanfattas i uttrycket musikalitet utvecklas. Det finns stu-
dier som säger att tidig exponering av musik i hemmet utvecklar musikalisk 
förmåga, ett konkret exempel är absolut gehör som utvecklas hos barn före 
nio års ålder.34 I dessa studier om musik i barndomen vittnar kända musiker 
om hur släktingar varit viktiga förebilder som påverkat dem att tidigt vilja 
satsa på en musikerkarriär, men också om stora musikupplevelser i barn- 
eller ungdomsåren som varit viktiga milstolpar i utvecklingen.35 Det har 
gjorts studier kring vad som krävs för att utvecklas till att bli musikstudent 
på expertnivå, och hur de utvecklas i konservatoriemiljö.36 McPherson beto-
nar att studenterna måste vilja ta sig dit de själva vill, inte dit deras lärare 
vill.37 Jag instämmer i detta men menar att alla elever och studenter måste få 

 
30 Åberg (2008). Spelrum, om paradoxer och överenskommelser i musikhögskole-lärarens 
praktik.  
31 Rostvall & West (2001). Interaktion och kunskapsutveckling. 
32 talent Begreppet används i Nya Testamentet Matt 25:14-30 och är dels ett viktmått och 
dels en summa pengar. Liknelsen berättar om individens rätt att välja att bevara kunskap 
genom att gömma den eller utveckla nytt lärande genom att omsätta den i handling 
33 Holgersson (2011). Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning – en kultur-
psykologisk studie av musikstudenters förhållningssätt i enskild undervisning.  
34 Hargreaves (2005). The Developmental Psychology of Music. 
35 Gabrielsson (2001). Emotions in strong experiences with music.  Gabrielsson (2010). 
Starka musikupplevelser. Musik är mycket mer än musik.  
36 Williamon (Ed.). (2003). Musical Excellence. Strategies and techniques to enhance per-
formance.  
37 Parncutt & McPherson (2002). The Science & Psychology of Music Performance. 
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hjälp av sina lärare att ta kontroll över sitt lärande och fatta självständiga 
beslut om hur den egna kunskapen ska förvaltas. 

Undervisning innebär samspel enligt de amerikanska pragmatikerna John 
Dewey38 och George Herbert Mead39. De menar att det är i samspelet med 
det omgivande samhället lärande uppstår. I relation mellan den upplevande 
individen och den upplevda världen, och i mötet mellan olika perspektiv 
uppstår lärande. Genom sina texter har de haft stort inflytande på den nuva-
rande svenska grundskolans utveckling från katederstyrd förmedling av in-
formation, till en mer praktisk undersökande undervisning och en mer de-
mokratiskt fostrande dialog i klassrummet. Läroplanerna Lgr80 och Lpo94 
har en mycket stark betoning på demokratisk fostran och den nya läroplanen 
Lgr1140 inleds: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-
ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 
att lära. […] Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grund-
läggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska ar-
betsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska ut-
veckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och ut-
värdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och ak-
tiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 
(SKOLFS 2010:37 Lgr 11. Kap.1, s.7-8.) 

Musikämnet i svenska skolan är starkt färgat av pragmatismen och har idag 
en genomgående praktisk utformning där elevens möte med musiken i sam-
hället är utgångspunkten. Den nationella utvärderingen i musik NU0341  
gjorde klart att spela och sjunga görs idag i skolan, men elevers skapande 
och kreativitet är i de flesta klassrum eftersatt. Elever behöver mer kreativ 
musikundervisning där de genom skapande kan känna sig motiverade, säger 
flera svenska forskare som studerat olika skolformer och stadier men kom-
mit till liknande resultat.42 Undervisningsmetoder och bedömning påverkas 
mer av musiklärares personlighet och bildningssyn än av kursplaner och be-
tygskriterier för musikämnet visar flera olika svenska studier om lärare.43 
Jag tolkar dessa studier som om musikundervisning i realiteten är indivi-
danpassad för musiklärarna snarare än för eleverna. 

 
38 Dewey (1997). Demokrati och utbildning.  
39 Mead (1962). Mind, self and society: from the standpoint of a social behaviorist.  
40 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  
41 Sandberg, Heiling & Modin (2005). 
42 Karlsson (2002). Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas 
bakgrund, studiegång och motivation. Sandberg (1996). Musikundervisningens yttre villkor 
och inre liv. Några variationer över ett läroplansteoretiskt tema. Strandberg (2007). Varde 
ljud, om skapande i skolans musikundervisning efter 1945. 
43 Hemming (2005). Berättelsen under deras fötter. Fem musiklärares livshistorier. Ti-
venius (2008). Musiklärartyper: En typologisk studie av musiklärare vid kommunal musik-
skola. Zandén (2010). Samtal om samspel Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger 
om ensemblespel på gymnasiet. Ericsson (2006). Terapi, upplysning, kamp, och likhet till 
varje pris. 
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Projektarbetens betydelse för stora musikupplevelser belyses i en musik-
pedagogisk studie inspirerad av musikpsykologi.44 Eleverna som i studien 
beskriver hur de fått starka ”jag-kan-upplevelser” i samband med egna 
framträdanden vid konserter i skolan, påstår sig aldrig ha fått några wow-
upplevelser45 i ordinarie musikundervisning. Hon ger exempel där eleverna 
beskriver hur de känner samhörighet och gemenskap men också belåtenhet 
över den egna prestationen. I överensstämmelse med dessa resultat poängte-
ras i en global undersökning om undervisning i kreativa ämnen, att under-
visning bör bedrivas i kvalitativa konstberikade projekt för att wow-effekten 
av lärande ska kunna uppnås.46 Projektarbeten ger en möjlighet till holistiskt 
lärande och är populära inslag i skolans verksamhet för det ger elever frihet. 
Men projektarbeten ger inte nödvändigtvis stora upplevelser hos elever och 
projektmetoder innebär inte per automatik att elever lär sig det som är tänkt 
att de ska. I en österrikisk studie om lärande i musikprojekt framhålls vikten 
av att skolan ger elever goda erfarenheter av att arbeta i projekt.47 För att 
projektarbete ska vara lärorikt är efterarbete i form av egen reflektion och 
utvärdering viktig för såväl elever som lärare. För att grupparbeten ska bli 
produktiva och lärorika behövs en tydlig handledning, målstyrning, och 
struktur säger en studie om högskolestudenter och deras dialog i grupparbe-
ten.48 Liknande resultat finns i studier om musikundervisning i grundskolans 
senare åldrar som visar att lärarstödet är viktigt, för när elever lämnas utan 
lärarstöd i samspelsundervisning, lär de sig inte musik.49 Jag tycker detta 
resultat framställs onyanserat, jag menar att vissa elever lär sig mer utan 
lärarstyrning, medan andra måste få mycket stöd för att lära sig något alls.  

Musikundervisning måste beröra ungdomars musikaliska rum annars kan 
ingen dialog i undervisningen uppstå hävdar Ståhlhammar i sina studier om 
hur ungdomar använder musik i sina liv i skolan och på fritiden.50 Han visar 
att ungdomar rör sig mellan olika musikaliska rum; det individuella rummet 
där tonåringen är ensam, det interna rummet där tonåringar bildar gruppe-
ringar för att stänga ute omvärlden och det imaginära rummet som är offent-
ligt synligt för alla med hjälp av attribut. Bergmans studie visar liknande 
resultat; musik och sång används av elever både för att kommunicera och 
för att förstärka identiteten, men hennes studie visar också att musik an-
 
44 Ray (2004). Musikaliska möten man minns. Om musikundervisningen i årskurserna sju 
till nio som en arena för starka musikupplevelser.  
45 Wow-upplevelser En översättning av begreppen Peak experience och Flow. Privette 
(1983) Peak experience, peak perfomance, and flow: A comparative analysis of postive 
human experiences. 
46 Bamford (2006). The Wow Factor: global research compendium on the impact of the arts 
in education.  
47 Malmberg (2011). Projekmethode und Musikunterricht. Didachtisch-methodische Per-
spektiven der Projektmetode für Lehr- und Lernprozesse im Musikunterricht.  
48 Malmbjer (2007). Skilda världar. En språkvetenskaplig undersökning av gruppsamtal 
som undervisnings- och lärandeform inom högre utbildning. 
49 Ericsson & Lindgren (2009). Musikklassrummet i blickfånget, Vardagskultur, identitet, 
styrning och kunskapsbildning. Ericsson (2002). Från guidad visning och förströdd tilläg-
nelse, moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande. 
50 Stålhammar (2004). Musiken – deras liv.  
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vänds för att obstruera mot sina lärare i allmänna ämnen i grundskolan.51 I 
en studie om musikalisk identitet och ungdomars livsprojekt ur musikaliskt 
perspektiv tydliggörs att livsprojekt är något personligt och seriöst att för-
hålla sig till som lärare.52 Scheid säger i studien att det är viktigt att respek-
tera den enskilda elevens innersta drömmar och visioner och att inte se det 
som någon tillfällig oseriös trend. Jag instämmer med Scheid att det är vik-
tigt att respektera människor för vem de är oavsett ålder, och jag håller med 
Ståhlhammar om att dialog är viktig i musikundervisning, däremot tror jag 
inte att dialog uppstår per automatik för att elevers musik används i musik-
undervisningen.  

Individens val tas upp i fenomenografisk forskning om lärande som hävdar 
att den bästa lärsituationen innehåller variation och valmöjlighet.53 Lärande 
sker i världen men genom en förändring inifrån säger Marton och framhåller 
att allt lärande är individuellt och uppstår i en kontext som inte är konstant. 
Han beskriver lärsituationer som elastiska, elever gör bildningsresor54 med 
variationer som ger erfarenheter och kunskapsinhämtningen förändrar ele-
vers världsbild. Jag tänker att det finns mycket som påverkar ett barns 
världsbild och ett barns valfrihet. Hur hemmen i olika hög grad påverkar 
elevens val av skolor, yrken och fritidsaktiviteter tas upp i två diskursanaly-
tiska studier. I Hofvanders studie intervjuas föräldrar med utländsk bak-
grund och akademisk utbildning.55 Hennes resultat visar att föräldrarnas 
höga ambitioner, drömmar och krav överförs på barnen och styr barnens val 
av musikstudier. Målet för flera av föräldrarna i studien var att barnen i en 
framtid ska kunna försörja sig som klassiska musiker eller dirigenter för att 
få respekt i samhället, det handlade om att via musiken aktivt påbörja en ny 
klassresa. I Rosales studie om maskulina normer i förorten har pojkar i en 
mellanstadieklass observerats och intervjuats om framtidsdrömmar och yr-
kesambitioner.56 Pojkarna i studien vill göra karriär, tjäna pengar och få 
status i samhället och vägen går via fotbollsträning och drömmen är att bli 
fotbollsproffs. Yrkesalternativen de beskriver är att stanna i förorten och 
liksom pappa bli egen företagare och försörja sin familj genom att städa, 
köra taxi eller baka pizza. Rosales drar paralleller till glesbygdspojkar i sin 
studie och menar att de tillsammans med förortspojkar har sämst förutsätt-

 
51 Bergman (2009). Växa upp med musik, Ungdomars musikanvändande i skolan och på 
fritiden. 
52 Scheid (2009). Musiken, skolan och livsprojektet. Ämnet musik på gymnasiet som en del i 
ungdomars identitetsskapande. 
53 Marton & Booth (2000). Om lärande., Marton, Dahlgren, Svensson, & Säljö. (1977). 
Inlärning och omvärldsuppfattning. 
54 bildningsresor Begreppet används för att beskriva lärande i ett livslångt perspektiv an-
vänds bl.a. av Gustavsson (1991). Bildningens väg: Tre bildningsideal i svensk arbetarrö-
relse 1880 - 1930. 
55 Hofvander (2010). Musikaliskt lärande som social rekonstruktion, Musikens och ur-
sprungets betydelse för föräldrar med utländsk bakgrund.  
56 Rosales (2010). Vid framtidens hitersta gräns: Om maskulina elevpositioner i en multiet-
nisk skola. 
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ningar för högre utbildning. Barns fria val är med andra ord väldigt styrda 
av olika saker som de kanske inte ser och inte kan påverka. 
 
I det globala samhället57 är skolans främsta uppgift inte att förmedla kun-
skap utan att hjälpa elever att välja, värdera och skapa mening i information 
för att finna en användning för den. Hur globalt lärande har tagit över besk-
rivs i en artikel som också beskriver hur en förskjutning från lärare till lä-
rande har skett, författaren menar att lärande måste uppfattas som livs-
långt.58 Uggla menar att genom den globala samhällsstrukturen, som kräver 
ständig anpassning och förändring, är dagens människor dömda till ett livs-
långt lärande. Ett livslångt lärande är därför inte ett erbjudande om indivi-
dualisering, utan det globala samhällets krav på individens anpassnings-
förmåga och anställningsbarhet. Detta stämmer överens med resultat från 
studier kring olika typer av europeiska musikhögskolestudenters livslånga 
lärande, som visar att musikstudenter inte kan anses färdigutbildade när de 
slutar sin utbildning utan de fortsätter att utveckla sina yrken och karriärer 
hela livet.59 Ett samhälle som kräver musiker som kan anpassa sig till stän-
dig förändring formar nya musikstudenter, en form av portfoliostudenter 
med beredskap för att gå in i musiker-, entreprenörskaps- eller pedagogrol-
len. Kravet på ständig förändring i kombination med snabb teknikutveckling 
får också konsekvenser för relationer mellan lärare och elever. I en svensk 
avhandling om undervisning i musikskapande med digitala verktyg sägs att i 
förhållande till millenniebarn60 blir lärares olika tekniska kompetens ett mu-
sikdidaktiskt problem.61 Om barnen behärskar tekniken bättre än sina lärare 
kan lärare känna sig osäkra och otillräckliga. Kommunikation mellan lärare 
och elever kan då påverkas negativt säger studien. Jag menar att musiklärare 
blir allt viktigare som handledare i elevers enskilda lärande på internet och 
då handlar det om datortekniskt kunnande. Musiklärare är viktiga för att 
hjälpa barn förstå och kunna välja i det "mediebrus" de får tillgång till. När 
det gäller genus och könstillhörighet är Lgr 11 tydlig:62 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 
som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (SKOLFS 2010:37. 
Lgr11. s.8.)  

 
Barn behöver vuxnas handledning i att tolka, och förstå musiksamhället och 
de behöver också hjälp att förhålla sig till könsstereotypa bilder av kvinnor 

 
57 det globala samhället en samlande term som inkluderar hela världen och innefattar både 
ett ekologiskt förhållningssätt till tillvaron och kommunikation via Internet. 
58 Uggla (2007). Flexibilitet eller bildning? 
59 Smilde (2009). Musicians as Lifelong learners, Discovery through Biography.  
60 millenniebarn En benämning på de barn som vuxit upp med datorer och tillgång till 
Internet som en självklar del av sin världsbild. 
61 Gullö (2010). Musikproduktion med föränderliga verktyg – en pedagogisk utmaning.  
62 SKOLFS 2010:37. Lgr11 
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och män som förmedlas i musik och film. I en avhandling om genus fram-
hålls vikten av att tjejer får lära sig att kräva sin plats på musikscenen.63 
Lärare som känner sig säkra på sig själva kan fungera som vuxenförebilder 
och aktivt arbeta för en jämställd skola. Deras livserfarenheter och vuxen-
åsikter blir viktiga i dialogen med barn i deras val av musik och lärande i det 
globala samhället. 

1.3 Utgångspunkt i studie 1 

Min magisteruppsats64 (studie 1) fyller flera funktioner för detta före-
liggande arbete. De tidigare resultaten från studie 1 och empiri som inte 
kunde utnyttjas då kommer nu till användning och är min utgångspunkt för 
nya frågeställningar. Min modell (som beskrivs nedan) används för insam-
landet av ny data och för mediering av studie 1:s grundade teori. Här följer 
en kort sammanfattning av studie 1: Elevers syn på sitt musikaliska lärande 
– intervjuer med 10 vuxna gymnasieelever. 
 
Deltagarna i min studie var gymnasieelever från två avgångsklasser på Upp-
lands-Bro Gymnasium läsåret 07/08. Urvalet för mina intervjuer gjordes 
efter att jag genomfört en enkät i klasserna kring deras erfarenheter av mu-
sikundervisning och musikaliskt lärande. Informanterna hade under gymna-
siet valt någon form av estetisk profilering inom sitt studieförberedande 
program, (de läste 50–500 poäng musik av totalt 2500 gymnasiepoäng). 
Ingen av dem hade sökt till yrkesinriktat musikestetiskt program på gymna-
siet. Intervjuerna genomfördes i maj precis innan eleverna tog studenten. 
Alla informanterna hade positiva upplevelser både av musikundervisning 
och av musikaliskt lärande i någon form, i eller utanför skolan. De ombads 
att se tillbaka på alla typer av musikaliskt lärande de upplevt under sin upp-
växt. De olika val de gjorde, som att börja spela ett nytt instrument, gå med i 
ett nytt band eller välja ett annat estetiskt ämne i skolan var alla olika typer 
av kreativa lösningar för att hålla sitt intresse för musik vid liv. De valde 
nya sätt att lära sig musik och de valde bort andra. Ur min analys som ge-
nomfördes med hjälp av grundad teori växte kärnkategorin65 elevens vägval 
fram.  
 
En sammanfattning av resultatet illustrerades i modellen Elevens vägval till 
musikaliskt lärande (se stor bild med text i bilaga 3). I modellen formade 
kärnkategorin bilden av en kompassnål (romben) som visade elevens val av 
lärande. Det som eleverna såg som viktigast för sitt musikaliska lärande 
fanns samlat i de fyra fälten.  

 
63 Björck (2011). Claiming Space, Discourses on Gender, Popular Music, and Social 
Change.  
64 Pemsel (2009). 
65 kärnkategori I grundad teori kallas den sammanfattande och övergripande dimensionen 
på de kategorier som kommit fram vid kodningsarbetet i analysen kärnkategori.  
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VAR sker lärandet – i vilka sammanhang?  
NÄR sker lärandet – i vilka former?  
HUR sker lärande – upplevelse/tolkning av det?  
VAD behövs för att lärande ska uppstå – optimal 
musikundervisning ur elevens perspektiv?  
Elevernas beskrivna lärsituationer, såväl posi-
tiva som negativa, sammanfattades i det rosa 
fältet VAR. När i elevernas utvecklingsprocess  
lärandet upplevdes, i bland annat olika former av Aha-upplevelser som be-
kräftade och förstärkte självkänslan och självbilden av den musikaliska för-
mågan beskrevs i det gula fältet NÄR. Informanterna arbetade på egen hand 
med sitt lärande, men beskrev också att det var lättast eller roligast att lära 
sig i grupp. Detta sammanfattades i det blåa fältet HUR. Nivågruppering, 
individanpassning, samspel, att få musicera med förebilder var några av 
elevernas förslag på förbättringar som fick samlas i det gröna fältet, och ge 
elevernas svar på VAD de behövde för att lärande ska uppstå. 
 
Modellen illustrerade en föränderlig värld där individens lärande måste an-
passas till situationen. Varje elevs karta var unik. Fälten kunde ligga på 
olika sätt och förhålla sig olika till varandra. Varje kompassnåls spets visade 
den enskilda elevens val av lärande och därmed färdriktningen mot ett fort-
satt sådant. När jag skapade modellen tog jag intryck av hur bildning ibland 
beskrivs som en individuell resa, för så framstod elevens val i studien. Där-
för avbildades elevens val som en kompassnål som visar riktning i min mo-
dell. Den påbörjade bildningsresan i musik var för eleverna i studien varken 
linjär eller trappstegsformad. Den liknade snarare ett flipperspel där elevens 
inlärningsfokus snabbt ändrade riktning, plats och mål. De vuxna gymnasie-
eleverna beskrev hur de nu valde och tidigare hade valt sina strategier för 
musikaliskt lärande utifrån sina förutsättningar. På ett individuellt plan 
fanns hos alla informanter rangordningar, prioriteringar och mer eller mind-
re medvetna val. Det som påverkade elevernas val var de vänner och den 
musikaliska grupptillhörighet som eleverna hade. Var, när och hur eleverna 
lärde sig musik berodde inte bara på nuvarande vänner och tillhörighet utan 
i högsta grad på bakgrund och tidigare erfarenheter av musikaliskt lärande, 
musikundervisning och musiklärare, och vad de ansåg sig behöva för sitt 
lärande.  
 
Min ingång i studie 1 var att söka svar på om vissa elever trivdes bättre med 
mästare-lärlingstraditionen i kulturskolans små undervisningsgrupper och 
andra elever i grundskolans storgruppsundervisning. Jag fick inget stöd för 
det i studien. Resultaten visade istället individuella val oavsett skolmiljö. 
Lärarna och deras metoder nämndes väldigt lite av informanterna. Om de 
nämndes var det när eleverna beskrev ett missnöje eller en vilja bort från 
situationen.  
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1.4 Avstamp för studie nr 2  

I föreliggande studie har jag undersökt hur unga vuxna ser på musik och 
lärande i uppväxten. Bakgrund till och avstamp för studien är den informat-
ion kring negativa erfarenheter av musikundervisning som kom fram i enkä-
ter och intervjuer i studie 1. I texten som följer presenteras en sammanfatt-
ning av dessa negativa erfarenheter från studie 1. Utifrån denna samman-
fattning har jag formulerat syfte, forskningsfrågor och gjort ett första urval 
av informanter. 

I enkäternas mycket målande beskrivningar av negativa upplevelser i mu-
sikundervisning kunde man se olika teman:  
 

• frånvaro av lärarstyrning 
• kaotiska lektioner  
• bullrig miljö  
• de andra elevernas ointresse av ämnet  
• spel- eller sångtvång i lektionsmoment  
• meningslösa kunskaper som betonas för prov och betyg 
• upplevda orättvisor;  

läraren favoriserar elever som redan kan sjunga och spela 
• läraren anses vara dålig pedagog;  

är otydlig och kan inte hålla ordning 

Utifrån denna sortens negativa erfarenheter hade det varit förståeligt om 
eleverna inte ville välja musik som estetiskt val på gymnasiet, men detta var 
inte en slutsats jag kunde dra från enkäterna. Det fanns elever som beskrev 
musikundervisningen negativt i grundskola eller i kulturskola, och trots 
detta valde musik på gymnasiet. Negativa erfarenheter kan ha fungerat som 
motivation till bortval för vissa elever, men detta var en hypotes som inte 
prövades. Positiva upplevelser som beskrevs i enkäterna var till exempel hur 
roligt framgångsrika projekt som julshower, luciatåg och spel i grupp var för 
eleverna. I enkätsvaren beskrevs också stora upplevelser av lärande, be-
skrivna i uppsatsen som Aha-, eller Wow-upplevelser.  

I intervjuerna beskrev informanterna negativa upplevelser med fler nyanser. 
Några beskrev att de upplevt obehag i olika undervisningssituationer. Det 
kunde handla om att de utsattes för pinsamma situationer eller ofrivillig ex-
ponering. Flera beskrev att de blivit osäkra på sin kunskapsnivå, att de vid 
olika tillfällen inte känt sig duktiga, någon hade mardrömsliknande minnen 
av att inte kunna läxan vid instrumentallektion. Flera beskrev att de inte känt 
förtroende och respekt för lärares förmågor eller val av kunskapsstoff.  

Informanterna hade många berättelser om bortval, men inte från musikun-
dervisning generellt utan bortval från vissa sammanhang eller under-
visningsformer. Informanterna valde istället för det de ogillade, något annat 
sätt eller någon annan plats att lära sig musik på. De reflekterade över vad 
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negativa undervisningsupplevelser fått för konsekvenser för dem själva som 
individer i sitt musikaliska lärande. Informanternas uttalade anledningar till 
bortval av viss musikundervisning:  
 

• dåliga erfarenheter av lärarbyte  
• ingen motivation till att välja musik 
• undervisningen hade inte upplevts lustfylld 
• ideologiska skäl 
• känsla av utanförskap 
• bortval av kursinnehåll 
• att slippa jobba med något som är svårt 
• känsla av skuld i samband med egna krav på prestation 
• eleven ville verka konsekvent inför både kamrater och lärare 

Anledningar till informanternas bortval av musikundervisning gav en lika 
komplex bild som deras val av lärande gjort. I jämförelse mellan utsagorna 
från intervjuerna med enkätsvaren syntes en markant skillnad. Till skillnad 
från de negativa enkätsvaren uttalade inte de intervjuade musikeleverna att 
de valde bort läraren eller undervisningen. De verkade istället se sina bort-
val som en personlig angelägenhet. Men som en konsekvens av en negativ 
upplevelse av musikundervisning vändes deras inre kompassnål åt ett annat 
håll, de valde en ny miljö där de trodde sig kunna lära sig det de ville.  

Utifrån dessa resultat känns det angeläget att undersöka vad de elever som 
prioriterar något annat i sina liv tänker om musikundervisning och om mu-
sikaliskt lärande. Urvalet i studie 2 är därför gjort bland de elever som mu-
siklärare oftast tappar kontakten med när de inte väljer gymnasieskolans 
musikkurser eller projekt. Informanterna är elever som valt högskoleförbe-
redande gymnasieprogram och som vid flera tillfällen genom uppväxten valt 
bort musikundervisning. Genom deras berättelser och erfarenheter av musik 
och lärande kommer en annan vinkel av elevers vägval att synliggöras i 
denna studie som jag valt att kalla Musik och lärande – unga vuxnas syn på 
musikundervisning. 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Utifrån den avgränsning som jag beskrivit i förra avsnittet är huvudsyftet 
med studien att belysa elevers syn på musik och lärande. Det innebär att 
fokus riktas mot unga vuxnas tillbakablickar på musikundervisning genom 
skolåren och deras skäl till att sluta ta lektioner i musik. Jag söker svar på 
följande frågor: 
 

• Hur ser de som slutat ta musiklektioner på musik och lärande? 
• På vilka grunder väljer elever bort musikundervisning?  



15 

2 Vetenskaplig ansats och metod 

I mina masterstudier i musikpedagogik bedriver jag forskning utifrån ett 
grundläggande hermeneutiskt perspektiv och använder en teorigenererande 
empirinära forskningsmetod – grundad teori. Jag beskriver hur min herme-
neutiska grundsyn är kopplad till grundad teori och hur jag använder mig av 
metoden grundad teori i studien. Ett längre mer detaljerat kapitel om grun-
dad teori finns i min magisteruppsats.66 Jag förklarar hur jag använder mig 
av begreppen kunskapande samtal, dialog och intervju och redovisar metod 
för insamling av data, urval samt forskningsetiska ställningstaganden. 

2.1 Hermeneutik i förhållande till grundad teori 

Det finns flera samband mellan hermeneutik och grundad teori, något som 
en av skaparna av grundad teori påpekat. 

För att bli erkänd för vad den verkligen är, måste Glasers metod ses i en vidare ram 
än den han ger den, "en struktur för metodisk hermeneutik". (Glaser 1998/2010, 
s.56) 

 
Barney Glaser67 tar i Att göra grundad teori – problem, frågor och diskuss-
ion68 upp denna rekommendation till sig själv som är hämtad från en veten-
skaplig artikel och han argumenterar inte emot beskrivningen.69 I likhet med 
Glaser ser jag grundad teori som en struktur för metodisk hermeneutik och i 
denna text lyfter jag fram likheter mellan hermeneutik och grundad teori. 

Forskning med hermeneutisk ansats beskrivs som en ständig rörelse. Den 
hermeneutiska processen pendlar mellan närhet och distans, mellan förkla-
ring och förståelse. I tolkningarna lägger forskaren fram sin förståelse, så 
som förklaringarna modifierat den, gjort den tydligare och utlöst den. Tolk-
ningar blir på detta sätt en syntes mellan förklaring och förståelse, och för-
förståelsen utgör grunden för den hermeneutiska processen.70 Det går runt i 
en kretsgång och därför beskrivs hermeneutisk forskning som en cirkel71 
eller spiral72. En helhet består av delar som forskaren granskar, analyserar 
och fogar samman till en ny helhet. På ett liknande sätt fragmenteras helhet-

 
66 Pemsel (2009).  
67 Barney Glaser En av skaparna av Grundad Teori, och Grounded Theory Institute 
[www.groundedtheory.com] hämtat 2012-04-24 
68 Glaser (1998/2010). Att göra grundad teori – problem, frågor och diskussion. 
69 Vancouver 1995: Objectivity and Relativity In Grounded Theory analysis. Pragmatism 
considered. Glaser (1998/2010). 
70 Ödman (2004). Hermeneutik och forskningspraktik.  
71 hermeneutisk cirkel Den klassiska bilden av förståelseprocessen är en cirkel.  
72 hermeneutisk spiral Bilden av en spiral gjordes av Radnitzky (1970) han menar att den 
bättre fångar förståelsen som process.  
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en i grundad teori för att sättas ihop till en användbar teori. Det sker ett kon-
tinuerligt jämförande i kodande, kategoriserande och grundande av teori. 
Gång på gång går forskaren tillbaka och jämför hur det hon senast hittat hör 
ihop med något hon såg tidigare och vilka delar som bildar en ny helhet. I 
processen pendlar forskaren mellan olika nivåer av kodande i sin analys, på 
detaljnivå och på övergripande kategoriserande nivå. Ibland beskrivs dessa 
nivåer som dimensioner av analysen.73 
 
En viktig förutsättning för att människan ska kunna tolka är enligt hermene-
utiken att hon har en förförståelse som kan användas för att förstå och för-
klara.74 Den ständigt tolkande människan kan inte bortse ifrån sin förförstå-
else. Den är nödvändig för att vi ska kunna förhålla oss till ny information 
och göra den till vår egen. En hermeneutiker erkänner denna mänskliga 
förmåga och utnyttjar den som en positiv kraft i analys av empiri. På ett 
liknande sätt betonar Glaser att forskaren ska förlita sig på sin egen förmåga 
att grunda teori.75  
 
Det är emellertid viktigt att forskare är vaksamma på sin egen förförståelse 
så att de inte använder sina studier för att bekräfta sina fördomar. De fördo-
mar som ockuperar tolkares medvetande står inte fritt till förfogande. Fors-
kare kan inte själva på förhand skilja de produktiva fördomar som ger möj-
ligheter till förståelse, från dem som hindrar förståelse och leder till missför-
stånd.76 Glaser rekommenderar därför att en forskare som använder grundad 
teori inte beforskar ett område där forskaren själv har egen erfarenhet och 
därmed fördomar.77 Om forskaren ändå ger sig i kast med det kan en inter-
vju med sig själv vara ett sätt att använda sin egen erfarenhet som data. En 
litteraturöversikt kan också fungera som en förförståelsebeskrivning som 
sedan kan användas som data enligt Glaser. Men han framhåller att grundad 
teori gör mest nytta på outforskade områden där man saknar litteratur. 

Förståelse är en grundläggande egenskap hos människor, eftersom vi dagli-
gen måste orientera oss i vår tillvaro för att kunna leva.78 Emellertid behöver 
vi vara empatiska och känna in vad andra vill förmedla, för att kunna förstå 
och göra en egen tolkning av det vi hört.79 Forskare behöver i arbete med 
datainsamling genom samtal försöka förstå, men också vara medvetna både 
om det maktspel som finns i samtal och de fördomar som hindrar förstå-
else.80 I en forskningsintervju är den primära texten informantens utsaga, 
den blir sedan forskarens tolkade text, som slutligen beskrivs som resultat. I 
 
73 Ståhlhammar (1999). Grounded Theory och musikpedagogik. 
74 Kjørup (1999). Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras veten-
skapsteori. 
75 Glaser (1998/2010). 
76 Gadamer (1997) Sanning och metod.  
77 Glaser (1998/2010).  
78 Alvesson & Sköldberg (2007). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod.  
79 Ibid.  
80 Kvale (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
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en jämställd dialog ägs emellertid texten och tolkningen på ett annat sätt av 
båda deltagarna.81 Vem som är delaktig i såväl skapande av text som tolk-
ningsprocess beror på vilken samtalsmetod som valts för insamlande av 
data.82 

En text omskapas vid varje ny läsning och därför används i hermeneutik 
begreppet rörliga förståelsehorisonter.83 En text kan för såväl forskare som 
läsare vara en potential för en förnyad horisont. I arbete med en text, tolkar 
och förklarar en hermeneutiker för att någon annan ska förstå, som i sin tur 
läser och utifrån sin förförståelse, tolkar och förstår.84 I grundad teori pre-
senteras i resultatet en ny teori eller modell, för att tolkas och användas av 
forskaren och andra läsare. 

Att förklara är en retorisk handling enligt hermeneutiken. Det betyder att när 
en forskare vill få någon annan att förstå berättar hon på ett tydligt och klar-
görande sätt vad hon menar. När jag förklarar hur jag har genomfört studien 
och redovisar resultaten i texten bjuder jag in läsaren till att göra sin egen 
tolkning av min forskning utifrån sin förförståelse.  

2.2 En teorigenererande metod  

Grundad teori är en teorigenererande empirinära metod.85 Den praktiska 
nyttan av resultatet för såväl fältet som fortsatt forskning betonas av grun-
darna Glaser och Strauss.86 Den grundade teorin ska vara relevant och be-
röra deltagarna i den praktik där studien genomförts.87 Målet för forskning 
som använder grundad teori är att förstå och förklara en social process ge-
nom att upptäcka en kärnkategori.88 Kärnkategorin är den grundläggande 
faktorn bakom det mesta som kan ses och berättas om inom ett område. Den 
lyfter fram deltagarnas huvudangelägenhet.89  

I grundad teori förenas en induktiv och deduktiv ansats till en abduktiv slut-
ledningsform.90 Det betyder att forskaren rör sig mellan teori och empiri och 
låter förståelsen succesivt växa fram och skapa en teori. I insamlandet av 
empiri gör forskaren ett teoretiskt urval som är en väl grundad deduktion 
utifrån en induktiv kategori eller hypotes om vart man ska vända sig i nästa 
steg för att samla data att jämföra. I analysen söker forskaren i ett öppet ko-
 
81 Gadamer (1997).  
82 Gustavsson (2004). Personligt kunskapande: intervjuer, samtal och dialoger. 
83 Gadamer (1997). 
84 Ödman (2004). Hermeneutik och forskningspraktik.  
85 Thornberg & Frykedal (2009). Grundad Teori. 
86 Glaser & Strauss (1967). 
87 Glaser (1998/2010).  
88 Guvå & Hylander (2003). Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv. 
89 Glaser (1998/2010).  
90 Guvå & Hylander (2003).  
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dande av data efter kategorier.91 Efter det öppna kodandet, där all data ko-
das, genomförs succesivt ett selektivt kodande där det empiriska materialet 
lyfts till övergripande kategorier. Kodandet är selektivt även på det sätt att 
forskaren kan åsidosätta ovidkommande data i studien. I de övergripande 
kategorier som lyfts ur kodandet genereras till slut en kärnkategori.  

I arbete med grundad teori är PM-skrivande en väsentlig del. Under hela 
studien skrivs PM för att fånga, spåra, och bevara begreppsliga idéer. Dessa 
idéer ska ge forskaren stöd att lyfta fram teoretiska begrepp och forma en 
grundad teori. I ett teoretiskt kodande uppstår en teoretisk modell som be-
skriver den grundade teori som genererats i studien. PM kan också bestå av 
illustrationer och enligt Glaser ska inte PM skrivas enligt styrande mallar.92 

Analytikern kanske dessutom vill illustrera idén för senare användning i 
sammanskrivningen, även om illustrationer inte är nödvändiga för minnesan-
teckningarna och inte ska ses som bevis. Eftersom det inte är nödvändigt att 
illustrera så se det som en doseringsfråga. Det är OK i små doser. Viktigare 
är att forskaren i sina minnesanteckningar är uppmärksam på vad han/hon 
gör för induktioner från data och för grundade deduktioner för det teoretiska 
urvalet. Man kan göra noteringar om hur man blandar det induktiva och de-
duktiva. (Glaser, 1998/2010, s.196) 

I grundad teori ska forskaren gå in i studien med en öppenhet och inte dis-
kutera sin studie med andra för att inte påverkas i sitt teorigenererande. Un-
der analysen ska forskare så ostört som möjligt arbeta med analys av data 
och lyssna till sin egen tolkning av materialet.93 Även kritik på forskarens 
arbete bör räknas som data menar Glaser, men han rekommenderar forska-
ren att inte utsätta sig för onödigt prat:  

Det bästa råd jag kan ge till den som vill berätta om sitt forskningsprojekt är ”låt 
bli”. […] Prat blir bara läckage som slösar bort den energi som forskaren behöver 
för att fullborda sitt projekt. Forskaren behöver denna energi för att skriva, särskilt 
under den drogfria trippen, efter flera dagar av till synes torr datainmatning. (Glaser, 
1998/2010, s.81) 

Efter att ha arbetat så ostört som möjligt ska användaren av grundad teori 
slutligen berätta om sin analys och teori för läsaren på ett sätt som gör den 
grundade teorin lättförståelig och användbar för fortsatt forskning eller di-
rekt i praktiken. 

I denna studie använder jag modellen från studie 194 i ett medierande95 syfte. 
Det betyder att jag genom modellen och informanternas omskapade modell 
söker efter en gemensam förståelse. I dialog kring deras musikaliska lärande 
kommer därigenom tidigare resultats teori och modell att kunna prövas och 

 
91 Gustavsson (2004). Grundad Teori. 
92 Glaser (1998/2010). 
93 Ibid.  
94 Pemsel (2009). 
95 Glaser (1998/2010). 
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modifieras. I grundad teori betonas vikten av att en teori är relevant, funkt-
ionell och modifierbar. 

En teori måste kunna modifieras, det vill säga genomgå små förändringar. Detta be-
ror på två saker. För det första kan ny data göra detta nödvändigt, och det leder till 
att verkligheten blir bättre beskriven. För det andra så kan verkligheten förändras, 
och en teori om något som ständigt är under förändring, som samhället, måste i sig 
själv vara modifierbar. Teorin måste rätta sig efter data. Det är bara genom en modi-
fiering som en teori kan förbli relevant, anpassad efter data, och därmed fungera. 
Modifierbarhetskriteriet är det som stödjer objektivitet i grundade teorier – teorin 
skall anpassa sig efter verkligheten, något som är nödvändigt om teorierna beskriver 
en verklighet i förändring. (Hartman, 2001, s. 55) 

Glaser och Strauss menade att en teori alltid kan förändras, när den grun-
dade teorin förstås eller ifrågasätts av andra sker en modifiering.96 Min teori 
och min modell modifieras när den i denna studie möter en ny urvalsgrupp 
som ger mig ny data, modifieringen redovisas i kapitel 5. 

Glaser betonar att i grundad teori är det viktigt att kunna ändra urvalet av 
data under arbetet, när det som kommer fram inte är intressant för studien. 
Därför rekommenderar han forskare att inte spela in eller att noga transkri-
bera sina intervjuer. Han menar att detta är en arbetsam och onödig process 
som påverkar forskarens frihet negativt.97 Detta har jag tagit till mig. Mina 
narrativa presentationer av intervjuerna som finns i kommande kapitel är 
sammanfattningar av innehållet, och på så sätt i linje med Glasers rekom-
mendationer. Emellertid har jag inte följt hans rekommendation i inled-
ningsskedet utan först spelat in och transkriberat intervjuer i detalj. Jag upp-
lever att jag som forskare kan vara mer närvarande i dialogen om jag inte 
antecknar under själva intervjun. Dessutom ger arbetet med transkription 
mig möjlighet att memorera mitt material. 

I grundad teori rekommenderas forskaren att presentera studien i rapport-
form. I början av rapporten ska kärnkategorin redovisas och sedan ska stu-
dien beskrivas kronologiskt. Läsaren ska kunna följa processen genom kod-
ning fram till grundad teori. Motståndarna till att redovisa grundad teori som 
kronologiska rapporter menar att för dem som är vana vid en viss uppsats-
tradition blir detta sätt svårläst. Läsare behöver känna igen sig.98 Uppställ-
ningen av min uppsats följer i stort akademisk praxis, men har en kronolo-
gisk rapportdel där metod och resultat beskrivs. I tre delar beskriver jag hur 
jag grundat min teori; datainsamling, kategoribildande och teorigenerering.  

Grundad teori ställer krav på att forskaren inte använder en färdig veten-
skaplig ansats eller fastnar i en viss filosofisk fålla. Så när jag i 2.1. beskri-
ver hur grundad teori kan ses som en metod för en forskare med en herme-
neutisk grundsyn så menar jag inte att man måste vara en påläst hermeneu-

 
96 Hartman (2001). Grundad teori – Teorigenerering på empirisk grund. 
97 Glaser (1998/2010).  
98 Ibid. 
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tiker för att kunna göra en grundad teori. Jag gör inte heller anspråk på att 
just min framlagda studie skulle vara synbart hermeneutisk och jag menar 
att en renodlad hermeneutisk studie blir det först när jag ställt mig bakom en 
uttalad hermeneutisk ansats och lägger upp min studie utifrån denna ansats. 

Litteraturens plats i grundad teori är en fråga utan självklart svar. Det finns 
väldigt strikta regler, om att inte läsa och påverkas av litteraturen, men Gla-
ser säger ”gör det som din fakultet kräver av dig”.99 Jag har inte positionerat 
mig i något tydligt hörn för det går emot grundad teoris principer. Jag har 
använt litteratur i bakgrundsbeskrivningen för att visa min förförståelse 
inom området, och till viss del som utökning av data i slutet av processen. 

Glaser kritiserar de användare av grundad teori som påstår sig ”vara inspire-
rade av” metoden för att de inte vågar säga att de faktiskt grundat sin teori. 
Glaser kritiserar också dem som anser det nödvändigt med handledning av 
en erfaren forskare i grundad teori för att inte metoden ska förenklas. Jag 
har lutat mig mot rådet från Glaser; ”Bara gör så kommer du att lära dig”.100 
Jag har läst mig till hur grundad teori ska göras och användas och i mina 
genomförda studier säger jag mig grunda teori. 

De sociologiska undersökningar som beskrivs i litteraturen om grundad teori 
utgår ofta från ett större material än mitt. Studie 2 är inte stor och jag ser 
därför mina studier som små steg i en generering av en teori som under ar-
betets gång modifieras. Den teori som mina studier genererat kan bli grund 
för en fortsatt forskning. Jag ser gärna att min modell och min teori används 
på andra urvalsgrupper, eller belyses med hjälp av andra teoretiska perspek-
tiv, vilket också beskrivs som ett möjligt nästa led då en kärnkategori eller 
en teori grundats. 

2.3 Kunskapande samtal, dialog och intervju 

Olika former av samtal förekommer i det vi sammanfattande kallar inter-
vjuer. För att visa på skillnader mellan dem, men också för att visa på bred-
den och möjligheten att utveckla samtal till kvalitativ empiri, används be-
greppet personligt kunskapande.101 Bengt Gustavsson skiljer i sin handbok 
om kunskapande metoder på kunskapande genom intervju, samtal och dia-
log. Han menar att huvudmålet i intervjun är att samla data av ett objektivt 
slag, medan huvudmålet i samtalet däremot är att samla subjektiv data. Slut-
ligen menar han att huvudmålet med en dialog är radikalt annorlunda än 
både en intervju och ett samtal, för i dialogen är huvudmålet att försöka för-
stå meningar och betydelser i människors språk och kulturvärld.  

 
99 Glaser (1998/2010). 
100 Ibid. 
101 Gustavsson (2004).  
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Dessa meningar skapas delvis under dialogens gång till skillnad från den faktiska 
kunskap som inhämtas via en intervju och/eller ett samtal. Dialogens idé är alltså att 
skapa ett forum för fortsatt samskapande av den sociala verkligheten i en riktning av 
intresse för kunskaparen. Dess antagande är att all mening är socialt konstruerad. 
(Gustavsson, 2004, s. 240) 

I denna studie har jag valt att utveckla en del av mina intervjuer åt en mer 
jämlik dialog, på det sätt som Gustavsson beskriver, och presentera dem 
som berättelser och inte som citat. I min första studie inspirerades jag hu-
vudsakligen av boken Kvalitativa forskningsintervjuer.102 Jag använde då 
det Steinar Kvale kallar halvstrukturerade intervjuer och intervjumall. Han 
skiljer den professionella forskningsintervjun från vardagslivets spontana 
samtal och det filosofiska samtalet, där de senare har en jämlik struktur till 
skillnad från den professionella forskningsintervjun som har en tydlig hie-
rarkisk maktstruktur.  

Datainsamlingen i denna studie är alltså strukturerad som kunskapande sam-
tal. Det är en blandform av det som Kvale beskriver som halvstrukturerade 
intervjuer och det som Gustavsson beskriver som dialog. Den första delen 
av intervjuerna har en tydlig hierarkisk struktur, intervjuare – informant. 
Med en ganska löst formulerad intervjumall (enligt Kvale) fångas informan-
ternas ibland oväntade svar eller långa berättelser upp och kan bearbetas 
med nya frågor från mig. Den andra delen är en dialog (enligt Gustavsson) 
kring min modell från studie 1 som omskapas av informanten till en person-
lig modell. Allt räknas som data i grundad teori, och interaktionen mellan 
mig och informanten blir en viktig del av empirin. Modellen från studie 1 
används i ett nyskapande, och genom dialogen kring den förändrade mo-
dellen modifieras tidigare grundad teori. 

Intervju-undersökningar är ganska tråkig läsning enligt Kvale, som beskri-
ver dess tröttande intervjuresultat som en otymplig textmassa.103 Han lyfter 
fram olika former för analys och presentationer av intervjuer i uppsatstext. 
Inspirerad av Kvale har jag valt att återberätta intervjuerna som narrativ.104 
Det blev ett sätt att närma mig Glasers tankar kring vikten av att samman-
fatta intervjuer för att se deltagarnas huvudangelägenheter, ett sätt att se 
kärnan i samtalen innan kodning påbörjas.105 I citatet som följer förkortar 
Glaser Grundad Teori som GT. 

GT redovisar vad som pågår inom ett substantivt område. För att nå detta mål försö-
ker GT förstå det som aktiviteter utifrån de inblandade aktörernas synvinkel. Denna 
förståelse kretsar kring deltagarnas huvudangelägenhet. Den kontinuerligt pågående 
strävan att se till att detta blir gjort finns i kärnvariabeln. Den är den grundläggande 
faktorn bakom det mesta som kan ses och berättas om inom ett substantivt område. 
Den är vad som pågår! Och den framträder som ett grundläggande mönster i det 
mesta som sker. Således är målet för forskning som använder GT, att upptäcka kärn-

 
102 Kvale (1997).  
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Glaser (1998/2010).  
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variabeln eftersom den klarar ut huvudangelägenheten för deltagarna. Den är rele-
vant. (Glaser, 1998/2010, s.181) 

 
En presentation av informanterna och kärnan i samtalen görs i denna upp-
sats som korta berättelser för att läsaren ska få en överskådlig bild av bild av 
urval och empiri. 

2.4 Urval och forskningsetiska ställningstaganden  

Informanterna som jag strategiskt valde ut för denna studie har alla valt bort 
olika former av musikundervisning under sin skolgång. De som deltog i 
studien var unga vuxna mellan 19 till 25 år. De har gått på olika gymnasie-
skolor i norra Storstockholm under 2000-talet. Av de fem intervjuade var tre 
kvinnor och två män. Under sin uppväxt tog de instrumentallektioner i kul-
turskolan. De valde alla högskoleförberedande teoretiska gymnasieprogram 
på gymnasiet, de sökte inte till yrkesförberedande musikestetiskt program. 
Ingen av deltagarna i studien tog instrumentallektioner längre och de sade 
sig inte aktivt eller regelbundet musicera. De tillhörde en grupp relativt 
skolmotiverade ungdomar som gått ut grundskolan med höga betyg. De 
hade därför stor valfrihet när det gällt gymnasieval och yrkesinriktning.  

Det första urvalet av informanter gjorde jag bland de enkätsvar som jag tidi-
gare valt bort i Studie 1, de som då svarat att de inte hade haft musikunder-
visning under gymnasietiden. Endast en person valdes ut från enkäterna på 
grund av ett väldigt utförligt och intressant enkätsvar. I övrigt var enkäterna 
innehållsmässigt tunna, och det kändes tveksamt att ta ny kontakt efter så 
lång tid.  

Metoden som användes för mitt fortsatta urval benämns snöbollsmetoden.106 
Enligt metoden kan forskaren välja nästa informant dels på personliga re-
kommendationer av deltagarna och dels utifrån vad intervjun har gett för 
resultat. Metoden passar grundad teori där forskaren stegvis samlar in data 
och analyserar den efterhand tills mättnad upplevs.107 Via mitt nätverk be-
stående av ett stort antal lärarkollegor och mina egna barn som nyss lämnat 
gymnasiet och har varit aktivt musicerande under skoltiden tog jag kontakt 
med ungdomar som tidigare varit aktiva men som slutat musicera före eller 
under gymnasietiden. Jag träffade dem i deras närmiljö och genomförde 
intervjuerna på den plats de själva valde. Miljön påverkade dialogen positivt 
vilket gjorde deltagarna avspända och intervjuerna blev långa, innehållsrika 
samt gav mycket empiri. 

 
106 Esaiasson, Guilljam, Oscarsson & Wängerud (2007). Metodpraktikan, konsten att stu-
dera samhälle, individ och marknad. 
107 Gustavsson (2004).  
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Några etiska aspekter på snöbollsmetoden som innebar att göra urvalet i mitt 
eget nätverk vill jag problematisera. Det är svårt att i uppsatsen återge text 
ur intervjuerna utan att informanterna och därmed de personer de nämner 
går att spåra. En hel del av intervjuerna består av negativa beskrivningar och 
det är en av anledningarna till att jag i denna uppsats använder omskriv-
ningar av text istället för direkta citat ur intervjuerna. I grundad teori ska 
texten brytas ner för att sedan omskapas i mer generella formuleringar och 
lyftas till kategorier och teorier, så det ligger helt i linje med vald analysme-
tod att inte redovisa rådata i form av direktcitat. I uppsatsen redovisas endast 
några informanters citat som exempel på hur analysen genomförts. I övrigt 
är formuleringar konsekvent omskrivna i löpande text, sammanfattande eller 
tolkande text.  

2.5 Insamling av data 

Intervjuerna hade ett upplägg i åtta delar: förberedande webbenkät, upp-
värmningsfrågor, fördjupningsfrågor, modellskapande, fotodokumentation, 
dialog kring modellen, avrundande sammanfattning, samt återkoppling via 
e-post.  

En webbenkät (bilaga 1) producerades av mig för att förbereda informanter-
na inför intervjun i Google Docs108. Från programmet skickade jag ett mejl 
som innehöll länken till enkäten. I mejlet instruerades mottagaren att be-
svara enkäten och trycka på send, därefter fick jag ett meddelande om att jag 
fått ett svar. Enkäten innehöll korta frågor om allmän formalia, självbild av 
deras musikalitet och några skrivfrågor om deras positiva och negativa upp-
levelser av musikundervisning. Från enkätsvaren skulle jag före samtalet 
kunna bilda mig en uppfattning om det som jag benämner informantens mu-
sikprofil.  

Som uppvärmning vid intervjun använde jag enkätsvaret i syfte att tillsam-
mans med informanten skapa en så heltäckande musikprofil som möjligt. 
Genom mina fördjupningsfrågor kring de skrivna svaren om musikunder-
visning fick varje informant en möjlighet att ytterligare verbalt utveckla sina 
upplevelser. 

Inför intervjuerna konstruerade jag en intervjumall (bilaga 2). Den innehöll 
studiens forskningsfrågor samt alternativt formulerade frågor. Mallens 
funktion var att stötta mig som intervjuare ifall jag fick för korta svar, men 
också för att hålla mig till ämnet och att inte ställa alltför styrande frågor. 

 
108 Google Docs Webplats där det går att göra enkäter (spread sheets) och bjuda in infor-
manter att svara, Google Docs sammanställer också resultatet i önskad form. 
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Som underlag för dialogen använde jag modellen från studie 1 (bilaga 3). 
Modellen var inför intervjuerna producerad i lösa beståndsdelar, fyra inplas-
tade färgglada cirklar och en vit romb, alla försedda med sin detaljerade 
originaltext från studie 1. Delarna skulle av deltagarna placeras ut på ett fyr-
kantigt vitt underlag i A3-format och dokumenteras med digitalkamera. I 
instruktionen bad jag dem lägga ut bitarna så att bilden illustrerade deras 
väg till musikaliskt lärande. "Jag-kompassnålen" skulle peka på hur de 
tyckte att de lärde sig bäst och mest. När foto-dokumentationen av den nya 
modellen var klar fick de beskriva hur de tänkt när de konstruerade sin kart-
bild. En dialog utvecklades kring innebörd och tolkning av såväl den ny-
skapade som av originalmodellen. 

Jag gjorde en återkoppling till informanten när transkribering av intervjun 
var klar. Texten skickades till dem via e-post och de ombads att korrigera 
eller lägga till kommentarer, om de ansåg att jag hade uppfattat fel eller om 
de själva tyckte att de på något vis uttryckt sig otydligt vid intervjun och 
ville utveckla svaren. Genom att låta dem läsa avskriften kunde de se hur 
det de sagt kunde uppfattas i skrift, och kunde justera sina uttalanden. Jag 
var mån om att informanterna jag var överens om ordval och uttalanden 
innan jag påbörjade analysen av texterna. 

Intervjuberättelserna som följer är tänkta som holistiska presentationer av 
informanterna och intervjuernas centralaste innehåll. De fungerar som en 
sammanfattning av transkriptionerna och beskriver min upplevelse av inter-
vjuerna. I narrativ form presenterar jag ramen för samtalet, deltagarens mu-
sikprofil, fotot av informantens skapade kartbild och en sammanfattning av 
dialogen kring musikaliskt lärande. Genom denna form av beskrivning lyf-
ter jag fram intervjuernas kärna samt min egen upplevelse och tolkning.  
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3 Narrativa presentationer av intervjuerna 
 

3.1 Kerstin  

Kerstin och jag har satt oss i ett hörn på ett café med varsin latte för att ge-
nomföra intervjun. Hon kommer direkt från sitt nuvarande jobb på dagis, 
där hon jobbar parallellt med att hon pluggar upp betyg och förbereder hög-
skoleprov. Hennes mål är att komma in på psykologprogrammet. Det är tre 
år sedan hon fyllde i klassrumsenkäten på gymnasiet i studie 1. Hon kom-
mer inte ihåg vad hon skrev så vi går igenom hennes svar och hon får korri-
gera och lägga till.  
 
Kerstins musikprofil: Kerstin beskriver sig själv som en mycket ambitiös 
elev med starkt stöd för sina studier hemifrån. Hon har gått det Naturveten-
skapliga programmet och inte haft musik som ämne på gymnasiet. Hon har 
haft drama som estetiskt val och fördjupning. Intresset för drama har genom 
hela uppväxten varit stort, och hon beskriver olika positiva upplevelser av 
detta. Redan i förskolan blev hon stimulerad att skapa teatermanuskript. På 
gymnasiet i dramaundervisningen hände något nytt, hon lärde sig i improvi-
sationsövningar att använda stora uttryck. Av detta har hon blivit stärkt i sin 
personlighetsutveckling. Detta har ändå inte fått henne att syssla med drama 
på fritiden. Men hon berättar att hon börjat använda drama på dagis. 

När det gäller musik är Kerstins positiva upplevelser kopplade till rösten, 
sång och körsång. Hon har tagit sånglektioner som tonåring, och har erfa-
renhet av olika sångpedagoger med olika metoder som hon beskriver och 
bedömer. Hon tycker att en av lärarna var bra. Hos henne fick Kerstin arbeta 
med varje sång under längre perioder och ner på minsta detaljnivå. En nega-
tiv upplevelse som fastnat i minnet är en gemensam sånglektion. När det var 
hennes tur att sjunga var allt hon hade lärt sig som bortblåst. Då upplevde 
hon att hon presterade under sin förmåga och sämre än alla andra. Positiva 
upplevelser av sång i grupp är från skolans lägre åldrar då läraren tillsam-
mans med barnen producerade olika sångföreställningar med olika tema 
som till exempel frukt och troll. Hon berättar också positiva minnen från en 
inriktning på konfirmationen som innebar gospelsång i grupp tillsammans 
med sina kompisar då de bland annat uppträdde för soldater och fick upp-
skattning. 

Instrumentalspel har aldrig blivit upplevelser av lärande för Kerstin. Hon 
radar upp försöken till instrumentalspel i kulturskolan med den hemska 
nyckelharpan, som var för tung att släpa på, undervisning i piano som hon 
först fick stå i kö till och sedan fick en lärare som inte "verkade-vilja-vara-
där". Från skolan beskriver hon instrumentalspel som "plinkande" på gitar-
rer utan mening. Vid kulturskolans instrumentdemonstration tyckte hon kla-
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rinett och dragspel lät kul och hon kan idag inte förstå varför hon på sin 
blankett skrev piano som de andra tjejerna. 

När det gäller just musik som uttrycksmedel menar Kerstin att hon aldrig 
riktigt haft upplevelse eller förståelse för vad plinkandet skulle gå ut på. I 
ämnet bild var det samma sak, tills hon fick tag i kolpennor och då ström-
made bilderna ut. Hon beskriver en förlösande dramaimprovisation där hon 
lärde sig att skrika, och de sånglektioner hon tyckt bäst om har varit de där 
hon fått tekniker för olika typer av ljud. För Kerstin har det varit stora upp-
levelser att få spela på en killes trumpet, använda kolpennor, att vara hög-
ljudd, få spela monster. Kerstin menar att hitta rätt uttrycksform åt elever är 
en viktig uppgift för lärarna i estetiska ämnen.  

Kerstins bild av musikaliskt lärande:  
En pyramid med bas, pelare och topp är vad 
Kerstin ser framför sig, där hon när det gäl-
ler musik fullständigt saknat basen. Ju mer 
hon förklarar desto tydligare blir det för 
både henne och mig att hon inte vuxit upp i 
en miljö som har gett henne en musikalisk 
grund, varken i skolan, bland vänner eller i 
hemmet. Hon menar att hon därför inte har 

någon egen bild av vad musikaliskt lärande är. De positiva upplevelser hon 
haft av musikundervisning har aldrig landat någonstans, eftersom hon sak-
nat en musikalisk grund att stå på. Därför har det aldrig gått att bygga vidare 
på något vid nästa undervisningstillfälle. Hon har varit nybörjare varje gång. 

3.2 Vincent  

Intervjun äger rum på ett café nära pendeltågstationen där jag väntat en 
stund. Vincent säger att han har slängt sig i bilen efter att jag ringde, han 
hade glömt tiden. Vincent driver ett företag på heltid tillsammans med sin 
några år äldre bror. Han jobbar varje kväll, sju dagar i veckan. Vid sidan om 
detta pluggar han lite företagsekonomi och ledarskap på distans. Driva före-
tag är något som Vincent har lång erfarenhet av. Redan på högstadiet star-
tade han sitt första företag där han tog uppdrag som fotograf och webbde-
signer. På gymnasiet har han gått Naturvetenskapliga programmet på en 
friskola i Stockholms innerstad. Där har han haft både ESVMU109, och mu-
sik som individuellt val. Vincent hade när han började gymnasiet slutat att ta 
musiklektioner i kulturskolan. Han hade inte sökt till Musikestetiskt gymna-
sium eller fortsatt körinriktning på gymnasienivå. Han ville ha en bredare 
gymnasiegrund att stå på. 

 
109 ESVMU Estetisk verksamhet 50p är ett kärnämne på gymnasieskolan med olika inrikt-
ningar, MU = musik. 
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Vincents musikprofil: Vincent har precis som sin bror gått musikklasser från 
åk 4–9 i kommunen där han bor. Han har spelat gitarr på kulturskolan, men 
också saxofon ett kortare tag. Han slutade ta instrumentallektioner i åk 9 och 
spelar numera mest för husbehov. I Vincents hem har det däremot alltid 
funnits musikinstrument och någon som kunnat spela; morfar beskrivs som 
den musikaliska inspirationen för barnen, mamma som är lärare spelar piano 
i skolan, pappa har haft ett band som ung, och storebror är musiker men har 
för tillfället lagt karriären på hyllan. 

Vincents bild av musikaliskt lärande:  
Vincent trycker väldigt mycket på behov 
av valfrihet och individuellt lärande i sin 
intervju. En av anledningarna till att han 
inte längre tar lektioner är att han nu anser 
att han kan lära sig själv och han säger att 
han har verktygen. Han beskriver under-
visningen på gymnasiet där de fått lära sig 
genom problemlösning i band som opti-
mal. Ett annat positivt exempel på musika-
liskt lärande är kulturskolans gitarrunder-

visning med kompisen, där de fick ”klä av låtar”, och bygga upp dem igen 
till egna arrangemang.  

När det gäller bortval så säger Vincent att saxofon var jättelätt och roligt, 
men det gick inte ihop med hans övriga musiksmak. Den genre som instru-
mentet representerade kunde inte Vincent identifiera sig med, så därför 
kunde han inte fortsätta spela saxofon. Det var samma sak med körsång. 
Han lyssnar aldrig på körmusik så varför skulle han fortsätta sjunga kör? 
Musikklasserna var roligt att gå i för kompisarna hade samma intresse. Vin-
cent upplevde däremot att undervisningen enbart var inriktad på körsång. 
Musikklasserna var föräldrastyrda, konservativa och eleverna hade uppfatt-
ningen av att mycket handlade om uppvisning och om skolans rykte och 
rekrytering. Det som Vincent tyckte var roligt under åren i musikklasserna 
var det som gjordes utanför lektionstid, repetera i projektform för musikcafé 
med soloframträdanden. Varför Vincent slutade spela instrument i kulturs-
kolan berodde framförallt på tidsbrist, eftersom han startade sin första firma 
som enligt honom själv tog all fritid i anspråk. Vincent umgås idag inte med 
några vänner som spelar och därför har musiken hamnat vid sidan om. 

3.3 Lena  

Lena och jag sitter vid köksbordet hemma i min lägenhet där vi just fikat. 
Jag läser Lenas svar på webbenkäten som hon skickat in för en timma sen, 
och ställer fördjupande uppföljande frågor. Lena lägger till och förtydligar 
sina skrivna svar. 
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Lenas musikprofil: Lena ser sig som en duktig och ambitiös student och har 
fått bra betyg. Hon har gått ett samhällsprogram på en innerstadsskola i 
Stockholm. Hon har på gymnasiet valt bild som estetiskt val, för det tycker 
hon att hon är bättre på än musik. Lena säger sig aldrig ha lärt sig musik i 
skolan och jämfört med andra ämnen tycker hon att hon haft dålig undervis-
ning i ämnet musik. Undantaget är på lågstadiet, då tyckte hon att musiken i 
skolan var kul. Hon beskriver musiklektionerna i matsalen, där de sjöng 
samma sånger varje lektion och som alla kunde. Från högstadiet kommer 
hon ihåg betygsättningen, där de som blev uttagna till kören fick MVG och 
alla andra VG. Hon berättar lättad att hon kom med i kören. De spelade inte 
instrument på musiklektionerna i skolan. I musiksalen fanns det kanske en 
bongotrumma, säger hon. Det hon har lärt sig i musik har hon lärt sig utan-
för skolan, menar hon. 

Lenas olika musiklärare har tyckt att hon varit bra i musik men själv håller 
hon inte med. Hon har tyckt att det har varit roligt men svårt att lära sig mu-
sik. Hon tror inte att kompisarna har tyckt att hon var speciellt bra heller. 
Som barn spelade hon tvärflöjt på fritiden, precis som de flesta andra flick-
orna i hennes klass gjorde. Men hon slutade när hon insåg att hon inte var 
lika bra som de andra. Hon menar att hennes föräldrar inte stimulerat hennes 
spelande eftersom de inte själva varit intresserade av att spela musik, så att 
prova något annat instrument när hon slutade spela flöjt var det aldrig tal 
om. Någon gång under högstadiet ville hon börja spela gitarr, efter att en 
kompis pappa spelat under en vistelse på lantstället då hon fick prova lite, 
men det blev aldrig av. Under gymnasietiden följde hon och en kompis med 
Lenas pappa till en "alla-kan-sjunga-kör". Det tyckte hon var ganska kul. 
Lena skrattar och säger att kanske hon kunde känna sig duktig där, för att 
det i den kören fanns de som var mycket sämre än hon.  

Idag sysslar hon inte med musik alls, men tycker att hon har lärt sig ganska 
mycket musik efter att hon träffat sin pojkvän. Hans föräldrar är musiker, 
och hon går ibland och lyssnar när någon av dem framträder på klassiska 
konserter. Det är något som hon aldrig gjort förut.  

Lenas bild av musikaliskt lärande: 
När Lena får förklara sin modell säger hon att 
vad och hur är mycket viktigare än var och när. 
Hon betonar att både ett bra innehåll i under-
visningen och beröm är väldigt viktigt för att 
hon ska känna sig duktig och motiverad som 
elev. Hon inser, medan hon pratar att hon aldrig 
upplevt någon musiksituation där alla lärt sig av 
varandra, men hon säger att det förmodligen 

skulle vara väldigt kul. Hennes drömbild är att musik inte skulle behöva 
vara ett ensamt lärande som krävde duktighet av henne som elev, utan ett 
lustfyllt och stimulerande lärande tillsammans i grupp. I hennes önskevärld, 
som hon inte har någon erfarenhet av alls skulle pilen i hennes bild peka 
tvärtom. 



29 

3.4 Gilbert  

Gilbert har också valt att komma hem till mig på fika för att göra intervjun. 
Gilberts musikprofil: Gilbert är en student som gått ett samhällsprogram 
med ekonomisk inriktning på en gymnasieskola i Storstockholm. På gymna-
siet valde han ESVMU. Utanför skolan har han sjungit i barnkör, tagit lekt-
ioner i piano och elbas. Han slutade sjunga kör redan efter åk 6 när han på 
grund av tidigt målbrott blev den enda basen i barnkören. Lektioner i in-
strumentalspel valde han bort i samband med gymnasiets start. Gilbert har 
haft högsta betyg i musik i skolan, men enligt vad han skrivit i enkäten är 
han medelbra och det har hans kompisar och lärare också tyckt. Vid vårt 
samtal ändrar han sig. Högstadieläraren tyckte nog att han var bra och kör-
fröken också, men han tror inte att han imponerade på sin lärare i elbas. Gil-
berts föräldrar är professionella musiker och han har personlig erfarenhet av 
föräldrarnas arbeten i olika former av konstnärliga projekt. 

Hans upplevelse av att jobba i projektform är positiv. I högstadiets musik-
undervisning fick han spela med i husbandet som basist vid avslutningar och 
skolkonserter, tillsammans med kamrater som också tyckte det var kul. Ar-
bete i ”kreativa miljöer” är något som återkommer i vårt samtal, och Gil-
berts erfarenheter från olika projekt med tydliga mål och deadlines är posi-
tiva. Han menar att i estetiska ämnen är deadlines viktiga för att eleverna 
ska kunna hålla styrfart i arbetet. Gilbert menar också att ointresserade ele-
ver fungerar negativt på den kreativa processen, de påverkar inlärningsmil-
jön i skolan negativt. Han beskriver sina erfarenheter av kreativa miljöer 
både från körsången, skolprojekten och eftergymnasiala studier i grafisk 
design, där det så kallade störningsmomentet, de ointresserade kamraterna 
försvunnit på grund av att det varit frivilligt att närvara. Han menar att oin-
tresserade klasskamrater på musiklektioner kan vara minst lika negativt som 
stökiga högljudda elever på en svensklektion. Genom att välja ESVMU 
kunde han undvika bild som kurs på gymnasiet, och på så sätt skydda sitt 
stora intresse för bild från att bli förstört av ointresserade skolkamrater. 

Gilbert säger att han inte lär sig musik längre och menar då genom att 
sjunga eller spela instrument. Han beskriver att han alltid har lyssnat på en 
musikstil i taget tills han ”kunnat allt om den” och då har han valt ett nytt 
"studieobjekt". Han beskriver en medveten instudering via lyssnande. 
 
Gilberts bild av musikaliskt lärande:  

Gilbert betonar att det är vad, det vill säga 
huruvida innehållet är intressant, som påverkar 
motivationen och ger mersmak. Det var därför 
som han slutade med instrumentalspel. Lärarna 
gav honom inget intressant att göra och då 
stagnerade inlärningen och motivationen för-
svann. När är lite viktigt på det viset att det 
måste passa in i resten av livet. Var, den krea-
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tiva miljön, är för Gilbert en självklar förutsättning för lärande. Hur är minst 
viktigt. Gilbert menar att han kan lära sig saker enligt vilken undervis-
ningsmetod som helst bara han är tillräckligt motiverad. Han säger att hans 
modell förutsätter frivillighet. För om det är obligatorisk undervisning med 
ett bestämt innehåll så blir det tvärtom, då blir hur undervisningen läggs upp 
viktigt för motivationen. Gilbert hävdar att i en kreativ miljö kan han lära 
sig vad som helst som han tycker är ointressant. 

3.5 Moa  

Jag har gått hem till Moa och vi sitter vid hennes köksbord. Moa har nyss 
stigit upp, det är en grå söndag eftermiddag, i vardagsrummet hörs lilla-
syster och hennes kompis spela tv-spel, mamma och katten prasslar runt i 
tvättstugan och kommer förbi ibland.  

Moas musikprofil: Moa är den första av mina informanter som slutat ta mu-
siklektioner men som fortfarande spelar både piano, gitarr och sjunger. Men 
hon spelar mest på sitt rum. Hon lär sig helst själv säger hon, och om hon 
inte kan något ackord frågar hon mamma eller någon kompis om hjälp. Det 
blir mycket spelat, men i perioder. Hon har aldrig spelat tillsammans med 
kompisar i någon grupp eller så, däremot blir det rätt ofta karaoke på kro-
gen, säger hon och skrattar.  

Hon har positiva och negativa erfarenheter av instrumentalundervisning. 
Pianofröken och hennes undervisning står för de positiva minnena. Där fick 
Moa sina musikaliska grunder. Hon menar att hon tyckte det var roligt för 
att hon fick mycket beröm, men också för att hon fick vara med och bestäm-
ma vad hon ville spela för repertoar. Moa har ångrat att hon slutade ta lek-
tioner i sexan när hon bytte skola. Det var av praktiska skäl, men hon tror att 
hon påverkades av att det inte ansågs "coolt" bland kompisarna att ta piano-
lektioner då. De negativa minnena består av tvärflöjts- och saxofonunder-
visning i grupp och orkester. Läraren frågade aldrig efter om alla hängde 
med eller hade förstått vad de skulle spela, och Moa erkänner att hon ofta 
mimade. Hon kommer ihåg läraren som arg. Det hände att hon uteblev från 
lektioner för att det inte var kul och kunde då inför alla få en utskällning på 
nästa lektion. Alla dessa upplevelser blev negativa och Moa slutade. 

När jag frågar Moa om sång så berättar hon att hon gått i skolkör på låg- och 
mellanstadiet och hon sjunger och spelar låtar nu till eget ackompanjemang. 
Moa har blandade minnen av skolans musikundervisning. Hon säger att hon 
aldrig har sett musiken i skolan som ett ämne där hon förväntades lära sig 
något. När hon tänker efter så har hon lärt sig en del, lite komp på bas och 
trummor på mellanstadiet och lite gitarr på högstadiet. De hade tyvärr mest 
teori på högstadiet, som hon redan kunde. Fröken, som Moa tyckte var dålig 
och omusikalisk, krävde för betyget MVG att eleverna skulle framträda med 
sång och musik vid flera tillfällen inför klassen fastän de varken fick lära sig 
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det eller öva på det på lektionerna. Moa fick hjälp av sin bästa kompis att 
lära sig tillräckligt mycket gitarr för att klara betyget MVG i nian. 

Moas bild av musikaliskt lärande:   
Moa säger att vad hon lär sig är det viktigaste, 
att hon får vara med och bestämma hur hon 
ska lära sig, men också hur läraren lär ut och 
hur undervisningssituationen är. Hon under-
stryker att för henne är det ensam med läraren 
som gäller. Var och när hon lär sig musik 
spelar ingen som helst roll. Hon betonar att 
hon egentligen inte tror att kompisarna spelar 

tillsammans i band för att lära sig musik utan för att ha kul tillsammans.  
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4 Från kodning till kategori 

I detta kapitel beskrivs analysen av empirin, hur rådata i form av enkäter, 
inspelningar och foton bearbetas för att en kärnkategori ska träda fram ur 
materialet. 

4.1 Transkription 

Inspelningen gjordes i Mp3-format110 på en, ZoomH4111 och ljudfilerna för-
des över direkt i ITunes112 på min Macbook113. Inspelningen av samtalen 
transkriberades sedan noggrant. Avskrifterna innehåller skratt, tystnader, 
stakningar och ord som förstärker tankearbete i talspråk som till exempel 
äum, liksom och alltså. Understrykningar användes för att markera ord som 
betonats starkt under samtalet. För att förstå vilka delar av modellen som 
samtalet kretsar kring i den senare delen av intervjuerna används kursiver-
ade ord inom parentes (när, hur, var eller vad). Tidsangivelser går att följa 
på ljudfilerna men de har inte varit av betydelse för studiens analys och 
finns därför inte i avskriften. Här följer exempel på transkribering, en sida 
ur en intervju, I: är intervjuaren och E: är informanten. 

E: – att jag gillar att utveckla det, för det första i min egen takt och i min egen 
stil, 

I: – mm 

E: – att jag inte riktigt vill styras in, för att jag tycker att musiken är så pass fri 
ändå, 

I: – mm 

E: – att det är på ett sätt en spegelbild av en själv som man försöker få ut, 

I: – mm 

E: – och att då styras ut i en viss stil genom en lärare på det sättet, tycker jag 
är lite fel, eller vad man ska säga, 

I: – mm 

E: – utan att läraren mer ska styra in en att hitta sin egen del av musiken. 

I: – mm, just det. Äum, har du... som vuxen nu liksom så är det ju inte kons-
tigt att du att liksom är medveten om det. 

 
110 Mp3 Ett litet och behändigt format på ljudfiler som inte tar så mycket plats. 
111 ZoomH4 En digital bandspelare i fickformat, som har stereoupptagning och kan skapa 
olika sorters ljudfiler. 
112 ITunes Ett musikprogram för dator som kan spela upp ljudfiler av olika slag. 
113 MacBook En laptop tillverkat av Macintosh. 
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E: – nej 

I: – Men har du liksom, kan du säga när du började tänka så? 

E: –...(suckar tänkande) 

I: – eller känna på det viset, eller har du alltid gjort det? 

E: – Nej, egentligen inte, jag hänvisar det lite också till, till den frågan som 
kommer sen där, 

I: – mm? 

E: – att när jag lärde mig något viktigt om musik så att säga... 

I: – mm precis, men vi kan komma tillbaka till det då? 

E: – mm, men ja... 

I: – så pratar vi mer om det sen? äum, för du har skrivit att du... nu måste jag 
tänka här... du lär ofta musik av kompisar också? 

E: – mm 

 
Transkriptionernas detaljrikedom med punkter och hummanden visade om 
svaren varit lätta att formulera eller krävde mycket tankearbete. Ibland var 
det tvärtom, dialogen på inspelningen kunde vara så tät att det kunde pågå 
två frågor och svar samtidigt. Den första analysen började redan i transkri-
beringsarbetet, medan jag lyssnade och skrev av startade den selektiva kod-
ningen, detta noterade jag i PM. 
 
Efter att transkriberingen av ljudfilen var klar och informanten hade haft en 
chans att kommentera den gjordes en narrativ text av varje intervju. På flera 
olika ställen i en och samma intervju kunde informanten ha upprepat det 
som var centralt och viktigt och detta sammanfattades till en text. I samman-
ställningen av intervjuberättelserna blev de första kategorierna synliga och 
de samlades upp i PM. 

4.2 Kodning 

Första ledet i kodningen gjordes manuellt med papper och överstryknings-
pennor med olika färger i intervjuernas detaljerade avskrifter. Analysarbete i 
grundad teori främjas av olika arbetsformer, både att skapa berättelser, färg-
lägga med pennor, skriva PM och att skapa teoretiska modeller. Ju mer man 
arbetar med att analytiskt och kreativt koda sina data, ju mer finner man i 
materialet.114 Ibland kom nya tankar som anknöt till det jag arbetade med, 
dessa skrevs ner i teoretiska eller metodiskt reflekterande PM. Ibland for-
made PM texten färgstarka bilder som för mig kändes som kristallklara mo-
deller.  

 
114 Gustavsson (2004). Grundad Teori. s.222. 
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Pilarna i illustrationen är från ett PM gjort efter första omgången kodande. 
De fält som är flerfärgade visar på 
färgkodningens komplexitet. Det 
finns alltid något resultat som inte 
passar in någonstans, och det finns 
alltid något som går att koda med alla 
olika färger.  

Med öppna forskningsfrågor och 
färgpennor bearbetade jag intervju-
transkriptionerna. Mina forsknings-
frågor modifierades för detta med 
underfrågor. Orange: Varför väljer 
elever bort musikundervisning? Rött: 
Ett negativt bortval för eleven, på 
grund av vad? Gult: En prioritering 
av något annat, i så fall vad? Grönt: 
Vilka förändringar skulle göra mu-
sikundervisning attraktivare? 

Nästa steg i arbetet var att samla de färgkodade citaten från de olika inter-
vjuerna i ett textdokument på datorn med färgmarkerade signifikanta ord 
eller meningar. I dokumentet jämfördes nya utklipp med gamla, så att själva 
inklistringsarbetet blev komparativt. De olika avsnitten rubriksattes och cita-
ten fick förklarande eller kommenterande text som reflekterades över i PM. 
Här följer nu två exempel ur dokumentet:  

Värna om sitt intresse genom att välja något annat i skolan  
 
Gilbert valde ESVMU på gymnasiet för att han inte ville välja bild som han värnade om, 
han gjorde snarare ett negativt tillval: 

– Jag undvek ju att välja det på gymnasiet just för att det var så drygt att hålla på 
med bild i grupp med människor som inte ville göra det. 

Det betyder mindre på en mattelektion än i estetiska ämnen vad de andra barnen tycker om 
ämnet anser Gilbert. 

[...] Det är för att det på något vis betyder mycket mer av ett grupparbete musik och 
bild, än vad det gör med matte, tycker jag. För att även i bild när du jobbar med dina 
egna saker så förlitar du dig ändå på de andra för feedback. Ja, överhuvudtaget så 
vill man ju vara i en kreativ miljö för det. Folk som är väldigt oengagerade blir på 
något vis ett störningsmoment, på samma sätt som folk som är högljudda på en 
svensklektion eller någonting sådant. 

Gilberts beskrivning av kreativa miljöer är något som han återkommer till många gånger i 
sin intervju och den insikten har tydligen varit väldigt viktig för hans utveckling och yrkes-
val. 
 
Att bli stöttad i en grupp kan ge självförtroende 

Jag tänker att det är det som skulle vara intressant med en grupp som, en positiv 
grupp där man kunde stötta varandra. Fast jag har inte upplevt det, inte när det gäller 
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musik i varje fall, på det sättet. Jamen jag tänkte också på det som du, den där frågan 
om ... m... man har upplevt att alla lärt sig av varandra eller vad det var, att det låter 
ju jättepositivt men... Så egentligen är väl min ideala inlärningssituation liksom att 
det skulle finnas en sån grupp, alltså att det inte skulle vara, inte vara ensamt lärande 
utan att det skulle vara alltså att det skulle va´ ett lärande tillsammans 

 
I Lenas svar finns en längtan efter gemenskap i lärandet men hennes erfarenhet är att hon 
som duktig elev oftast har fått klara sig själv. Familjens betydelse för Kerstins lärande en 
erfarenhet hon har men inte från musiken: 

Men de har ändå, ändå till viss del funnits där, och lite, lite grand tror jag också att 
det här (var) är, det som jag tror måste vara det grundläggande stödet. Lite grand att 
det här är ett slags; hur man... jamen, finns inte den här, finns inget att bygga på och 
finns inte de här (vad, när), så... visst det kan vara kul att sjunga men det vilar inte 
på någonting så jag tror lite att det här är som en pyramid, med bas, mitten topp (pe-
kar) 

 
Färgkodningsfilen med fyra färger blev drygt 100 citat indelade i 53 rubri-
ker som sammanlagt blev 42 sidor. Kodningsarbetet, den komparativa delen 
var nu klar. 

4.3 Kategorisering 

Efter avslutad färgkodning lyfte jag ut kategorier ur de sammanfattande 
rubrikerna. De kategorier som lyftes ut testades både mot rubriker och mot 
färggrupper, tills en kärnkategori stod klar. Kategorierna är övergripande 
och innehåller flera olika aspekter. Här följer en sammanfattning av arbetet 
med att lyfta upp data från rubriker till kategorier på en teoretiserande nivå.  
 
ANLEDNINGAR TILL BORTVAL AV MUSIKUNDERVISNING  
Första färggruppens citat innehöll informanternas konkreta 
svar på varför de valt bort musikundervisning. I sökandet efter 
det som påverkar dessa utsagor om bortval fann jag följande möj-
lighet till kategorisering. Under kategorin identitet samlades både 
interpersonella och intrapersonella aspekter, inre och yttre påverkan på indi-
videns val. Kategorin kontext sammanfattade aspekter på den omgivning 
som individen förhöll sig till och påverkades av, både i form av personer 
och platser. Kategorin organisation samlade aspekter kring miljö och yttre 
ramverk där verksamheten som beskrevs bedrivits. 

I = identitet   K = kontext   O = organisation 

I: Dåligt självförtroende och självbild som musikelev  

I: Offer för genuspåverkan i sitt val – kulturskolans köer ett hinder 

I: Upplevelse av att stå still i utvecklingen – inte lära sig något nytt 

K: Ointresserade elever förstör inlärningsklimatet för de intresserade 

K: Inga förebilder i musik – varken kompisar eller föräldrar 

I & K: Avsaknad av en meningsfull kontext – musiken i ett sammanhang 

I & K: Avsaknad av alternativa val – att inte erbjudas andra uttrycksformer 

O & K: Lärarbyten – dålig kontinuitet 
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O & K: Musik som skolämne – otydliga eller obefintliga kunskapsmål 

O & K: Hård lärarstyrning – inget utrymme för elevens kreativitet  
 
NEGATIVT BORTVAL  
Dessa utsagor om bortval innehöll negativ kritik mot något eller 
någon. Ibland var kritiken riktad mot den egna individen. Alla in-
formanter riktade inte kritiken mot någon annan. I kritiken finns det 
också en frånvarande någon som kunde tagit ansvar för detta. Informanterna 
uttrycker på olika sätt en saknad av professionella lärare med genomtänkt 
undervisningsmetodik. Här återkom samma kategorier men med ett nytt 
tillägg. Kategorin metod sammanfattar aspekter av undervisningsmetoder. 
Både det som informanterna uppfattat som metod och det som påverkat hur 
metoderna uppfattats. 

I = identitet   K = kontext   O = organisation   M = metod 

I: Att inte känna samhörighet med gruppen 

I: Jämförelse med en nära vän påverkade självförtroendet negativt 

I & M: Arga lärare skrämmer till tystnad 

I & M: Ifrågasättande av lärarens ämneskunnande 

I & M: Undervisning genom musikstilar som inte stämmer med identitet 

O & M: Undervisningens upplägg – val av stoff och former 

O & M: Orättvis och felaktig betygsättning  

O & M: Avsaknad av jammande i skolan 

I, K & M: Ämnets innehåll upplevs inte riktat till mig och mina intressen 

I, K & M: Värna om sitt intresse genom att välja något annat i skolan  

I, K, M & O: Musikklasserna – en föräldrastyrd skola 
 
PRIORITERING AV NÅGOT ANNAT 
De flesta informanterna beskrev situationer då de gjort andra priorite-
ringar än att välja musik. Bland dessa rubriker återfinns inte gruppe-
ring enligt tidigare mönster, där individen var påverkad av organisation, 
kontext och metod men relativt omedveten om vad som styrde. I något en-
staka fall styrs den uttalade prioriteringen av kontext eller organisation. I de 
flesta fall är det den medvetna individen som gör val, och valet är positivt. 
Här fann jag ingen ny kategori och inte heller mycket av intresse för min 
studie. 

I = identitet   K = kontext   O = organisation   M = metod  

I: Pluggande prioriteras 

I: Annat estetiskt ämne, bild/drama prioriteras  

I: Annat i livet prioriteras – effekt dålig drivkraft utan lektioner  

I: En bredare grund att stå på än estetprogrammets  

I: Inkomstdrivande företag som konkurrent till musiken 

I: Byte av musikstil/instrument för att lära sig mer/nytt 

I & K: Genuspåverkan i val av instrument och roller 

O: Eliminering av valet – skolans organisation 
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FÖRÄNDRINGSFÖRSLAG SOM GÖR MUSIKUNDERVISNING ATTRAKTIVARE 
Deltagarnas syn på eget optimalt lärande i musikundervisning finns i 
de uttalanden om förändringar som skulle göra musikundervisning 
attraktivare. I dessa uttalanden finns inte mycket nytt när jag jämför 
med studie 1, men mängden av konkreta och kreativa förslag på meto-
diska lösningar av musikundervisning är intressant. Här samlas deltagarnas 
syn på skola, sitt lärande, sin önskan om ny och bättre musikundervisning. I 
kategorin metod lägger jag in en ny aspekt, inlärningsmetod. 

I = identitet   K = kontext   O = organisation   M = metod  

M: Kunskapsstoffet är motivation 

M: Blandningen av praktisk och teoretisk kunskap 

M: Obligatorisk undervisning kräver bra metoder och motiverande lärare  

M: Kreativa miljöer – frivilliga i sin struktur 

M: Deadlines är avgörande i estetiska projekt 

M: Intensiv lyssning en inlärningsmetod 

I: Förebilder och musikaliska kontexters påverkan 

I & M: Behov av beröm för att vara säker på att man kan 

I & M: Upprepning upplevs som lättsam musikundervisning – alla kan 

I & M: Skapande – inte reproduktion – inget övande – utan uttrycksformer 

I & M: Ingångsnivån för att lärande ska uppstå måste vara rätt 

I & M: Att få rätt redskap för att kunna utrycka sig estetiskt 

I & M: Om jag vill kunna något så frågar jag 

I & M: Delaktighet i val av kunskapsstoff  

I & M: Individuell undervisning bäst  

I & M: Att få arbeta i sin egen takt och inte styras för hårt 

I & M: Att lära sig i gruppundervisning – så lätt att det inte märks? 

I & M: Individanpassning i gruppundervisningen det optimala 

I & K: Att bli stöttad i en grupp kan ge självförtroende 

I & K: Musikaliska tillfälligheter kan väcka lust till lärande 

M & K: God stämning – glada och positiva lärare 

O & M: Undervisning i projektform 

I & M: En tydlig målsättning i undervisningen är det viktigaste  

I en PM-illustration av kodningen färglades kompassnålen från studie 1:s 
modell. Det finns ungefär lika många gröna som olika nyanser av 
röda rubriker i resultatet av färgkodningen. Det indikerar att det 
finns en lust hos informanterna i studien att få delta i utveckl-
ingsarbete av musikundervisning. Men bilden visar också, 
det som jag skymtade i min tidigare studie, att det finns en 
negativ och en positiv pol på kompassnålen. Elever väljer 
eller väljer bort musik beroende på vad som väger tyngst, den 
negativa erfarenheten eller den kreativa förändringslusten. 
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4.4 Kärnkategori  

Kodningen av data har gett fyra övergripande kategorier; identitet – kontext 
– metod – organisation. Analysens resultat visar att elevers olika priorite-
ringar, val eller bortval av musik och lärande genom skolåren har påverkats 
av dessa kategorier. Men de grunder som informanterna angett till bortval 
av musikkurser och de negativa upplevelser som de i sin tur bottnar i, går 
alla att härleda till bristande kommunikation, vilket därför blir analysens 
sammanfattande kärnkategori.  

Bristande kommunikation är studiens kärnkategori för den beskriver delta-
garnas huvudangelägenhet som är behov av en ömsesidig och konstruktiv 
dialog med sina lärare och föräldrar. Detta finns både konkret uttryckt i stu-
dien men också underförstått. En saknad av delaktighet i beslut kring val av 
undervisningsmetoder är också återkommande beskrivet i studien. 

Det är för musiklärarkåren ett provocerande resultat, för i såväl skolans 
stora grupper som i kulturskolornas små kommunicerar lärare med sina ele-
ver i någon form. Studien visar tydligt att bristande kommunikation kan få 
negativa konsekvenser i form av att elever byter lärare, undervisningskon-
text eller helt slutar att ta musiklektioner. I studien pratade informanterna 
gärna med mig om hur de skulle vilja ha haft sin musikundervisning. Musik-
elever som får vara medskapare och delaktiga i beslut kring sin undervis-
ning verkar motiveras till musikaliskt lärande i högre grad än de som upple-
ver en bristande kommunikation med sina lärare och andra vuxna. 

Elever önskar beröm och bekräftelse på sin personliga förmåga från lärare. I 
undervisningen efterfrågas tydligt lärarstyrt och nivåanpassat men också in-
dividanpassat musicerande. Föräldrars, kamraters och lärares oförmåga att 
stärka självförtroende hos vissa elever finns beskrivet i empirin. Dessa ele-
ver känner sig exkluderade, omusikaliska eller obildbara inom musikområ-
det.  

I studien uttrycks behov av tydligare kommunikation från lärare till elev i 
musikkurser, om syfte med verksamheten, kunskapskrav och slutmål. Elever 
önskar tydliga deadlines och möjlighet till handledning i projektutformad 
undervisning.  

Informanterna menar att en ömsesidig dialog mellan lärare och elev som 
resulterar i individuellt anpassade metoder för eleven skulle utveckla både 
lust och motivation till nytt lärande, och få fler elever att vilja fortsätta ut-
veckla sitt musikaliska lärande i formella sammanhang.  
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5 Teorigenerering 

Mina forskningsfrågor utgick ifrån funderingar på hur unga vuxna som inte 
längre har musikundervisning ser på musik och lärande. Deltagarna i före-
liggande studie har gett många komplexa svar på mina frågor och kodningen 
har gett den övergripande kärnkategorin bristande kommunikation som be-
skrevs i kapitel 4. Jag redovisar i detta kapitel en sammanskrivning av PM 
och empiri från båda mina studier. Därefter förklarar jag ett för studien nytt 
begrepp, gör en redovisning av mediering och modifiering av tidigare grun-
dad teori. Sist redovisar jag hur användandet av ett visuellt material funge-
rade för att utveckla dialog. 

5.1 Sammanskrivning av resultatet 

Ett flertal informanter uttryckte längtan till musikaliskt lärande, trots att de 
slutat ta musiklektioner. Det gällde framförallt dem som inte såg sig som 
speciellt musikaliska. De drömde fortfarande om den där musikaliska upp-
levelsen som de sett andra ungdomar ha i samspel med varandra. En del 
hade upplevelser av andra estetiska uttrycksformer, men det gjorde inte de-
ras längtan till egna musikaliska uttryck mindre. Resultaten visar att deras 
erfarenheter av andra estetiska uttrycksformer gjorde dem istället mer med-
vetna om att de inte fått med sig tillräckliga förmågor ifrån den musikun-
dervisning de haft för att kunna uttrycka sig musikaliskt. 
 
Familjens grundläggande stöd men också förståelse av det specifika este-
tiska uttrycket ansågs viktigt för musikalisk utveckling. De som inte haft 
någon hemma att dela sina upplevelser med tappade snabbt motivationen. 
Vissa informanter vittnade om att det hos föräldrarna fanns ett allmänkultu-
rellt intresse, men inte en genuin förståelse eller erfarenhet av musikaliskt 
lärande att ta stöd av i hemmet.  
 
Instrumenttillgång i hem och skola beskrevs som viktiga faktorer. Några 
informanter beskrev avsaknaden av instrument, då de varit nyfikna på att 
lära sig spela, som huvudanledningen till att intresset för att börja spela för-
svann.  
 
Tidpunkten för musikundervisning var för informanterna inte alltid rätt och 
andra krav i livet beskrevs som intressekonflikter. Hästarna krävde skötsel, 
skolan krävde mer pluggande, den egna firman slukade fritid, musiken hann 
man inte med. I vissa perioder passade instrumentalspel inte ihop med ut-
veckling av identiteten. När det inte längre ansågs "coolt" att spela på kul-
turskolan kändes resan för lång till pianoundervisningen. Ensam bas i barn-
kören var för genant, och inte kunde en 12-åring sjunga med vuxna, så den 
lättaste utvägen blev att sluta sjunga kör. Saxofonundervisningen beskrevs 
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som lätt och roligt, men instrumentet valdes bort för att det inte gick att 
identifiera sig med den musiken som instrumentet representerade.  
 
Grundskolans musikundervisning för senare åldrar riktade sig enligt infor-
manterna varken till dem som redan kunde eller till dem som aldrig kunnat 
spela instrument. Några hade erfarenhet av att de spelat för bra och inte sti-
mulerats till fortsatt lärande i skolan. De såg ingen mening med ämnet mu-
sik i grundskolan för egen del. Andra beskrev kunskapsmålen som för höga. 
Det var för nybörjaren ett för perifert mål att först lära sig spela för att sedan 
kunna utrycka sig musikaliskt. Det fungerade inte som motivation nog i 
klassrumssituationen. 
 
Beröm var avgörande för intresset att lära sig musik sa flera informanter. 
Höga krav och avsaknad av bekräftelse från föräldrar eller lärare påverkade 
informanters självförtroende negativt och gav dem en självbild som mindre 
begåvade musikelever. Generellt var beröm kopplat till att de själva kände 
att de kunde något. Beröm ansågs också viktigt för att kunna behålla sin 
position som duktig elev bland kompisar. Några informanter sa att de upp-
skattade de lärare som alltid gav beröm, även om de som elever förstod att 
det var en del av en undervisningsmetod snarare än en bedömning.  
 
Musikaliska upplevelser av lärande tillsammans med andra har tydligt på-
verkat intresset för fortsatt musikalisk utveckling. Många informanter berät-
tade om musikaliska erfarenheter av samspel. Från skolan beskrev de posi-
tiva erfarenheter av att arbeta i målstyrda projekt med tydlig deadline. Sho-
wer, musikcafé och Luciatåg har betytt mycket för deras fortsatta musika-
liska utveckling, och påverkat senare val av liknande kontexter för nytt lä-
rande. Bland de informanter som aktivt valt bort musik fanns en total avsak-
nad av musikupplevelser de delade med andra. 
 
Musicerandet i skolan utanför lektionstid beskrevs som betydelsefullt för 
den musikaliska utvecklingen genom att den kunde skapa nya sociala ge-
menskaper. Flera informanter hade erfarenheter av välutrustade musiksalar, 
kreativa miljöer som var öppna för eleverna där de kunde mötas och spela 
tillsammans. I dessa miljöer fanns förebilder, lite äldre elever som spelade 
och hade kul tillsammans, de spelade, skapade och lärde sig musik i grupp. 
 
Kreativiteten och lusten i musikundervisningen påverkas av undervisnings-
gruppens sammansättning. De informanter som hade erfarenheter av triv-
samma kreativa kollektiv menade att speciellt i estetiska ämnen påverkade 
ointresserade kamrater stämningen i inlärningsklimatet negativt. Elever som 
i skolans musikundervisning var oengagerade påverkade intresserade ele-
vers lust till lärande, som en form av miljöförstöring. Några valde att inte ha 
sitt favoritämne i skolan för att skydda sitt ämnesintresse. 
 
Jamsession eller eget skapande i realtid har gett vissa informanter stora mu-
sikupplevelser. Lärande genom musikskapande i musikundervisning har 
knappt nämnts av informanterna. De tillfällen av skapande som informan-
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terna beskrivit har varit i samspel med kompisar eller i ensamhet på eget 
instrument. Det var inte lärarledda situationer.  
 
Egen instudering av musik genom lyssning beskrevs av flera informanter. 
De lyssnade tills de "kunde", tills de behärskade genreuttrycket i musiken. 
De som gav uttryck för denna sortens lyssnande lärande, hade lärt sig att 
uttrycka sig musikaliskt på något instrument och de kunde självständigt stu-
dera in musik. De visste av erfarenhet att nötande vid inlärning är viktigt 
och de klarade att själva omsätta den auditiva erfarenheten på sitt instru-
ment. De ansåg sig inte behöva lärare för att kunna studera in musik. 
 
Kommunikation med musikläraren lyftes som viktig av dem som hade velat 
ha en mer personlig kontakt och dialog med sina lärare. Ett engagemang hos 
deltagarna och en lust att få hjälpa till att utveckla sin musikundervisning 
för att uppnå ett bättre musikaliskt lärande fanns genomgående i studien.  

5.2 Ett nytt begrepp – den erfarna musikeleven  

Två kunskapsnivåer finns representerade hos informanterna i min studie. 
Dessa nivåer påverkar hur de ser på sitt musikaliska lärande. I urvalet finns 
"nybörjare" och "erfarna musikelever" representerade, men inte "experter". I 
den musikpsykologiska forskning som gjorts om musikers utveckling kallas 
musikelever som har uppnått en hög musikalisk nivå för experter.115 Dessa 
expertelever söker sig till musikestetiska gymnasieprogram för att satsa på 
en yrkeskarriär inom musikområdet. Ibland har de långt tidigare valt speci-
alinriktade musikklasser. Bland den svenska skolans musikelever och kul-
turskolelever finns det elever som utvecklar en musikalisk förmåga på ett 
eller flera instrument. De flesta av dem har både genrebredd och är sam-
spelsvana. De kommer troligtvis inte satsa på ett liv som yrkesmusiker utan 
kommer att bli amatörmusiker. Informanterna i studie 2 har aktivt valt att 
inte studera musik som yrkesinriktning. Några ser sig som nybörjare trots att 
de undervisats i både sång och spel och några av dem är på god väg att 
uppnå expertnivå. Några tycker att de kan lära sig utan lärare, jag har valt att 
kalla denna grupp skolelever erfarna musikelever.  
 
Erfarna musikelever är de elever i studie 2 som har lärt sig att spela på in-
strument och kan utrycka sig musikaliskt. De kan också beskriva sitt musi-
kaliska lärande. De har erfarenheter av väl fungerande musikaliska kontex-
ter. De har slutat ta lektioner när de upplevt att de stått still. De tycker att de 
kan tillräckligt för att fortsätta sitt lärande på egen hand. De väljer bort ett 
instrument för att de inte kan identifiera sig med den musiken som instru-
mentet representerar. De har inte upplevt att musiken i skolan var riktad till 
dem som redan kunde spela. I studien beskriver de erfarna musikeleverna att 
de behöver; frihet att utvecklas i sin egen takt, möjlighet att påverka reper-
 
115 Williamon (Ed.). (2003). 
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toar, en lärare som handledare, projektarbeten med tydliga krav på deadl-
ines, kamrater att lära sig av och tillsammans med och hjälp att skapa egen 
musik. Studien säger att för de erfarna musikelevernas lärande är det nöd-
vändigt med; kreativa miljöer, kreativa kollektiv, valfrihet och individ-
anpassning i musikundervisningen.  

Nybörjare i studien är de elever som försökt lära sig instrument någon gång. 
De har ingen personlig upplevelse av att kunna uttrycka sig musikaliskt. De 
saknar förebilder i familjen som musicerar. De saknar upplevelser av att 
musicera eller lära sig tillsammans med andra. De nämner inte att de lär sig 
musik på egen hand med hjälp av digitala verktyg. De saknar både metoder 
och självförtroende att försöka lära sig musik. De har inte heller varit aktiva 
i kreativa processer och projektarbeten i musik. I studien sägs att nybörjare 
behöver; motivation, beröm, förebilder, en meningsfull kontext, förmåga att 
analysera musikalisk kvalitet, hjälp att hitta sitt uttryck, hjälp att skapa egen 
musik, och hjälp utveckla egen musikalisk identitet. I studien beskrivs olika 
former av hinder för nybörjares lärande; upplevelse av oförmåga, bristande 
motivation, vänner, kamrattryck, musikstil och musikalisk tillhörighet.  

5.3 Mediering och modifiering av modell och teori 

Då jag bad deltagarna i studien att forma en bild av sitt musikaliska lärande 
så användes modellen från studie 1 med färgglada figurer som hade givna 
texter. Dessa fick de fritt använda och tolka. När informanten skapat sin 
modell utifrån materialet förklarade de med sina egna ord bilden för mig, 
och jag frågade om jag tolkat deras bild rätt och fick respons på min tolk-
ning från dem. Modellens texter från min tidigare studies grundade teori 
påverkade deltagarnas skapande av sina modeller i olika hög grad. De ny-
skapade modellerna stod självklart i centrum för mitt intresse i dialogen. 
Men även originalmodellen födde frågor och då framför allt för dem som i 
uppgiften försökt tolka den och använda dess texter till att göra sin egen 
bild. Modellerna blev medierande i dialogen.  

Otydliga, osynliga eller perifera fält fanns i vissa modeller, som uttryckte en 
avsaknad i lärandet. Någon av deltagarna såg att i en drömvärld av musika-
liskt lärande skulle pilen pekat åt motsatt håll, valen skulle varit de motsatta. 
Modellen leder till samtal om yttre påverkan på lärande; vad eleven och 
läraren kan påverka och påverkas av i det som händer eller inte händer i 
livet utanför undervisningens rum.  

Ibland blev modellen helt omtolkad, men det var för mig enbart positivt. Det 
fick mig att tänka utanför ”boxen” och modifiera tidigare resultat. 
Kompassnålen har fått en positiv (grön) och en negativ (röd) pol 
som kan visa på val eller bortval av lärandeformer. Det gör mo-
dellen användbar i studievägledande samtal om motivation. Med 
hjälp av den röda pilen kan individen illustrera vad den väljer bort  
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för lärande och kontexter. De olika nyanserna av rött i modellen kan i ett 
samtal hjälpa till att nyansera individens upplevda bortval. Precis 
som i studien kan varje individs val bestå av såväl andra priorite-
ringar som omedvetna eller medvetna och tydligt uttalade anled-
ningar till bortval av undervisningssituationer. Dessa modifie-
ringar av elevens val, som kompassnålen i modellen från studie 1 
symboliserar, stärker och grundar tidigare teori.  

5.4 Metodutveckling 

Resultatet av att använda ett givet bildmaterial i en forskningsintervju var 
odelat positivt. Metoden gav som jag hoppats formen av ett mer jämlikt 
samtal och det blev för studien mycket givande dialoger kring modellerna. 
Jag upplevde att en ny gemensam förståelse uppstod vid jämförandet och 
tolkandet av våra respektive modeller. En bild talar dessutom till ytterligare 
ett sinne hos en människa, det visuella. När en given modell får tolkas fritt, 
och omskapas, kan i en dialog nya tankar födas, utvecklas och i detta fall 
blir till en modifiering av en grundad teori.  

Det styrande materialet som modellen delvis var, begränsade informanternas 
skapande och tolkande av sina modeller. Min positiva upplevelse är emeller-
tid att det inte styrde informanten lika mycket som en verbalt ställd fråga. 
Frågeformuläret skapade ett "duktig-elevkomplex" hos vissa informanter, de 
ville ge rätt svar på frågorna som på ett prov i skolan. När de däremot i bild-
skapandet förstått att de själva bedömde om bilden var representativ för dem 
så slutade de försöka vara duktiga. Informanterna resonerade högt med sig 
själva under skapandet. I arbetet med modellen blev saker uppenbara för 
dem, som de aldrig tidigare tänkt på. I modellen blev olika delar av deras 
lärande synligt, som de saknat medvetande om. Men också brister de upp-
levt i sin lärandemiljö blev synliga i modellen, som de aldrig tidigare satt 
ord på. Jag kommer i framtiden kunna rekommendera lärarstudenter och 
kollegor att använda bildmaterial för att få till stånd kunskapande samtal. I 
undervisning kommer jag själv att fortsätta använda modellen vid olika 
samtal om musikaliskt lärande. Modellen går att använda för samtal om 
andra typer av val och prioriteringar om texten i de olika fälten byts ut på 
det sättet är inte formerna eller frågorna i modellen musikspecifika. 
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6 Diskussion  

I föreliggande studie har informanterna beskrivit sin syn på musik och lä-
rande och studiens resultat säger att bristande kommunikation med musiklä-
rare får elever att välja bort musikundervisning. En del elever anser sig inte 
behöva musiklärare och andra önskar ett större stöd för att kunna utveckla 
ett musikestetiskt uttryck. Lärare möter i musikundervisning flera olika kun-
skapsnivåer hos elever och dessa musikelever ställer olika krav på undervis-
ningsmetoder. De metodiska dilemman som musiklärare ställs inför och 
som genom studien blivit synliga diskuteras i följande text. 

Musikelevers kunskapsnivåer och behov är olika och individanpassad 
undervisning är en av musiklärarens viktigaste didaktiska uppgifter att 
lösa.116 I studie 1 och 2 uttrycktes olika behov av undervisning för att ut-
veckla och uppleva musikaliskt lärande. Jag har i analysen delat in musi-
kelever i tre kunskapsnivåer; nybörjaren, den erfarna musikeleven och ex-
perten117 och de första två har varit tydliga i studierna. Dessa har helt olika 
behov av stöd och hjälp av sin musiklärare, men i såväl grundskolans som 
kulturskolans undervisningsrum kan alla finnas representerade.118 Resulta-
ten i båda studierna pekar på att elever kan analysera sin situation och for-
mulera sina behov väldigt väl, om de blir tillfrågade och tagna på allvar. 
Informanterna i studien visar stor förståelse för lärares och skolors begräns-
ningar att kunna tillfredsställa alla elevers individuella behov samtidigt. De 
visar däremot ingen förståelse för lärare som inte visat vilja till kommuni-
kation kring metodiska, kontextuella eller organisatoriska problem. Jag me-
nar att eleverna blir en outnyttjad resurs i lärarens sökande efter lösningar 
vid bristande kommunikation. I studie 1 undersökte jag huruvida vissa ele-
ver trivdes bättre i kulturskolans undervisning i det lilla formatet än i klass-
rumsundervisning. 119 Jag hittade inget i mina informanters svar som tydde 
på att gruppstorlek spelade någon roll. Behov av individanpassning och 
kommunikation i gruppundervisning och i en-till-en-undervisning var lika 
stor ur elevernas perspektiv. Brist på dialog mellan undervisande lärare och 
elev i såväl en-till-en-undervisning som i storgrupp har belysts i tidigare 
studier.120 För att en musiklärare ska kunna möta elevers behov behövs en 
medvetenhet om hur en god dialog121 skapas med elever om deras lärande 
visar studierna. 
 
Informanterna i studien som tillhörde gruppen erfarna musikelever sa att de 
kunde lära sig själva med hjälp av Internet och med sina tidigare erfaren-
 
116 SKOLFS 2010:37 Lgr 11, s.14, s.100 
117 Williamon (Ed.). (2003); Parncutt & McPherson (2002). 
118 Hofvander (2010); Rosales (2010); Gullö (2010); Stålhammar (2004); Bergman (2009); 
Scheid (2011); Sandberg, Heiling & Modin (2005).  
119 Pemsel (2009). 
120 Rostvall & West (2001); Nyberg (2011); Holgersson (2011). 
121 Dysthe (1996, 2003). 
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heter av instrumentalspel. De sa som Pink Floyd i sången ”We don´t need no 
education”.122 De behövde inte musiklärare som kontrollerade vad, hur, när 
och på vilket sätt de lärde sig musik. Intressant är vilka musiklärare eller 
vilken musikundervisning dessa elever menade att de behövde. När elever 
säger att de kan lära sig själva på nätet eller fråga kompisar förutsätter det 
att någon i närheten kan visa, hjälpa och stötta. Någon som vill axla en lä-
rarroll, menar jag. Dagens barn som av Gullö har kallats millenniebarn, är 
IT-kunniga och konsumerar musik dygnet runt.123 Enligt Uggla124 behöver 
de handledning i att kunna söka på nätet utanför sina egna ramar, göra kvali-
tetsbedömningar och aktivt välja sin konsumtion. I ett livslångt lärande i ett 
globalt samhälle behöver såväl elever som musikstudenter handledning och 
kunskaper om hur det globala samhället ska hanteras.125  

Bristande kommunikation mellan lärare och elever kan bottna i både tids-
brist och stora undervisningsgrupper, men det kan också handla om lärares 
val av arbetsmetoder. Ingen av mina informanter säger något om problem 
med stora grupper eller lärare som inte har tid. De belyser otydlighet i krav, 
orättvis bedömning, brist på nivågruppering i uppgifter, och det är tveksamt 
om det har med lärares arbetstid att göra. Det är snarare ett tecken på dålig 
organisation av kommunikation, som jag ser det. Den nya läroplanen säger 
att individanpassade undervisningsmetoder är viktiga i alla skolämnen för 
den enskilda elevens lärande.126 I ämnet musik ska eleven lära sig förstå och 
använda musik som estetiskt uttrycksmedel.127 För att en elev ska hitta sitt 
eget musikaliska uttryck krävs kommunikation mellan lärare och elev på 
individnivå, enligt min studie. Resultaten beskriver dessvärre elever som 
gett upp att försöka kommunicera med sina lärare. Nyberg har i sin studie av 
elever på estetiska program i Stockholm liksom jag sett brist på kommuni-
kation.128 Informanterna i Nybergs studie säger att de aldrig blivit tillfrågade 
om hur de ser på lärande. De blir positivt överraskade av att någon vill prata 
med dem om det och de lär sig något nytt om sig själva när de får prata om 
sitt lärande. Nybergs studie belyser att det av största vikt att skolan tillsam-
mans med elever för en dialog om lärandets innebörd. Skolan har som ett av 
sina uppdrag att fostra barn till ett eget ansvarstagande för sitt lärande.129 
Min studie visar tydliga samband mellan dialog och möjligheterna att kunna 
genomföra detta uppdrag. 
 
De resultat kring elevers val som jag fick fram i min första studie har för-
stärkts i studie 2. Redan i ett PM i studie 1 beskriver jag elevers behov av att 
göra individuella val för att främja sitt lärande.130 Jag var då fokuserad på 
 
122 Waters (1979). The Wall. 
123 Gullö (2010). 
124 Uggla (2007). 
125 Smilde (2009). 
126 SKOLFS 2010:37 Lgr 11, s.14, s.100 
127 SKOLFS 2010:37 Lgr 11, s.102 
128 Nyberg (2011). 
129 SKOLFS 2010:37 Lgr 11, s.9, s.14,  
130 Pemsel (2009). 
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elevernas beskrivningar av lärande och resultatet handlade om deras aktiva 
val. I den empirin fanns elever som beskrev att de inte blev stimulerade i 
undervisningssituationen, inte kände någon utmaning. Det fanns också ele-
ver som inte fick bekräftelse och beröm av sina lärare. Samtliga informanter 
i studie 1 valde alternativa former för lärande inom musikområdet när de 
inte trivdes, men i studie 2 valde informanter med liknande upplevelser nå-
got annat än musik. Detta stärker resultatet att god kommunikation med 
musiklärare är angelägenhet för att elevens fortsatta val av lärande ska bli 
inom området musik. Vid bristande kommunikation med sina musiklärare 
väljer vissa elever bort musikundervisning. Holgersson visar i sin studie på 
en indifferens i undervisningssituationer.131 Han beskriver hur en musikhög-
skolestudent artigt kan stå och lyssna och göra det professorn säger, men 
inom sig tänka att detta har jag ingen nytta av och på så sätt välja bort lär-
domen. Artiga men i grunden ointresserade elever skapas i obligatoriska 
skolformer med betygsättning, men de finns också bland dem som valt skola 
och lärare själv. Med indifferensbegreppet vill jag belysa att ansvar för en 
god dialog i undervisningssituationen är ett delat ansvar. Läraren har ansvar 
för att undervisning bedrivs i dialog med eleven, men eleven har också an-
svar för sitt eget lärande. Jag hävdar att ingen dialog kan uppstå mellan 
människor om inte bägge parter vill kommunicera. 

Istället för att välja musikundervisning gör vissa elever andra prioriteringar, 
men anledningarna är många och olika. En prioritering är en komplex form 
av val där inte alltid eleven vet vilka faktorer som påverkat beslutet. I både 
resultaten från studie 1 och 2 nämns föräldrars och kamraters påverkan. 
Hofvander132 visar på ett tydligt föräldradominerat val av musikundervis-
ning, där föräldrarna projicerar sina framgångsdrömmar på barnens musik-
undervisning i hopp om att de ska bli framgångsrika musiker. I studie 1 be-
skrevs flera föräldrar som engagerade i barnens musikaliska utveckling men 
också som musikaliska förebilder. Ingen av informanterna i någon av mina 
studier tar upp att de blivit hårt styrda av sina föräldrar. Däremot kom några 
av dem fram till att föräldrarnas svaga engagemang kan ha haft påverkan. 
De beskrev också brist på instrument i hemmet som en faktor till att intresse 
svalnat. Studiernas resultat stärker att föräldrars eget musikintresse och eko-
nomiska prioriteringar spela stor roll för barnens musikutveckling. Att inga 
föräldrar beskrivits som hårt styrande på det sätt som i Hofvanders studie 
kan bero på att inga expertelever finns representerade i mina studier. Flera 
informanter i studie 2 beskrev att under en period av uppväxten brydde de 
sig väldigt mycket om vad kamraterna skulle tycka om deras val av musik-
instrument eller de musikstilar de spelat. Scheid133 tar i sin studie upp hur 
stor betydelse elevernas musikaliska identitet och tillhörighet har. Vikten av 
att detta respekteras av omgivningen innebär att musiklärare behöver kunna 
föra en dialog kring barn och ungdomars egna stora musikupplevelser134 
 
131 Holgersson (2011). 
132 Hofvander (2010). 
133 Scheid (2011). 
134 Gabrielsson (2001). 
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som de får utanför undervisningen. Det behöver inte innebära att den musik 
de lyssnar på ska spelas och sjungas i undervisningen, menar jag. Men det 
måste finnas en koppling mellan musiken i skolan och barn och ungdomars 
liv.135  

Genuspåverkan är ett konkret exempel på omedveten påverkan. I både stu-
die 1 och 2 har informanterna beskrivit någon genusrelaterad konflikt som 
fått effekter för deras val eller motivation. Lärare har ett stort ansvar för att 
stärka den enskilde individen att göra sitt eget val oavsett kön.136 I Lgr 11 
nämns genus i den övergripande inledande delen, men inte i kursplanen för 
musik. Björck diskuterar i sin avhandling diskurser om genus, populärmusik 
och social förändring och hon betonar vikten av att kunna ta plats som 
tjej.137 Förortspojkars problematik tar Rosales138 upp i sin avhandling som 
visar att i mellanstadiepojkars liv är det bara fotboll och möjligtvis dataspel 
som gäller. Både Björcks och Rosales studier visar att barnens val styrs av 
genus, och i mina studier förstärks denna bild ytterligare. Lgr 11 säger att 
det ska göras ett aktivt arbete med genusproblematik i skola generellt för att 
stärka elever oavsett kön och kulturell tillhörighet att kunna göra egna och 
medvetna val. Jag menar att det behövs i musikundervisning i synnerhet.  
 
I mina informanters beskrivningar har några av dem haft större upplevelser i 
andra estetiska ämnen. Min studie svarar inte på om det generellt är så att 
andra estetiska och praktiska ämnen lyckas förmedla estetiskt uttryck bättre 
till elever. Men många av informanterna berättar om positiva upplevelser 
och erfarenheter av estetiskt uttryck i andra ämnen som de inte haft i musik-
undervisningen. Studie 1 visade att wow-upplevelser är viktiga för motivat-
ionen för fortsatt lärande, detta styrks i studier av Bamford.139 Studie 2 visar 
att elever som lär sig något om kreativitet och estetiska utryck i ett ämne blir 
medvetna om vad de skulle kunna få lära sig inom ett annat liknande ämne. 
Detta visar att musiklärare kan komma att möta estetiskt medvetna och me-
todkritiska elever i musikundervisningen. Jag tror att elevers erfarenhet av 
andra estetiska uttrycksformer kan, om de tas tillvara, bidra till en indivi-
danpassad undervisning där eleven hittar ett estetiskt uttryck i musik. 

Musikprojekt i skolan är viktiga för att elever ska få musikaliska upplevelser 
enligt Ray.140 Men också för att kunskaper i skolan ska få ett sammanhang 
och en mening genom estetiska upplevelser menar Bamford.141 Resultaten i 
mina studier har visat på vikten av en lärarledd verksamhet där det finns ett 
mål, en mening, ett erfarenhetsutbyte i gemenskap. Detta betonas också av 

 
135 Ståhlhammar (2004). 
136 SKOLFS 2010:37 Lgr 11, s.7-8,  
137 Björck (2011). 
138 Rosales (2010). 
139 Bamford (2006). 
140 Ray (2004). 
141 Bamford (2006). 
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Malmberg studien om lärande genom musikprojekt142 och av Malmbjer143 i 
studien om samtal i grupparbete. Mina erfarenheter från skolans värld är att 
lärare i estetiska ämnen som arbetar med elever i projekt inte alltid får stöd i 
skolans organisation. Krav på att följa kursplaner och sätta rättvisa betyg 
ställs mot projektarbete som metod. Många skolledare löser detta genom att 
lägga denna typ av projekt utanför ordinarie undervisning vilket får effekten 
att vissa elever blir exkluderade. Skolledningar lämnar på många håll över 
hela ansvaret för musikaliska projekt på musiklärare. Både skolan och ele-
verna blir beroende av att musikläraren kan och vill arbeta utanför ordinarie 
schemapositioner. För skolornas kulturinramning, profilering, rekrytering 
och därmed även ekonomi är ofta dessa projekt viktiga, och borde utifrån 
detta få en central roll i skolan, både i schema och i flera ämnens undervis-
ning. Denna typ av aktiviteter finns däremot inte nämnda i Lgr 11. Musik-
projekt i svenska skolor är därför i stort behov av både kartläggning och 
forskning. Det är en stor verksamhet som hamnar i marginalen i verksam-
heten trots dess betydelse för både elevers lärande och för musikämnets sta-
tus. 
 
All undervisning är kommunikation i någon form mellan lärare och deras 
elever, men den är inte alltid dialogisk144 till sin utformning. I Lgr 11 sägs 
att musikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig mu-
sik som uttrycksform och kommunikationsmedel.145 Min erfarenhet är att 
många musiklärare säger sig kommunicera via musiken när de sjunger och 
spelar i undervisningen. I min studie har vissa elever sagt att de inte har lärt 
sig så mycket att de anser sig kunna kommunicera med musik. Dysthe som 
forskat i klassrumsdialog146 menar att monolog kommunikation föder tysta 
elever som inte ifrågasätter, inte ställer frågor. Genom att förutsätta att 
kommunikation är dialog när elever spelar och sjunger tillsammans med 
läraren i storgrupp kan musiklärare få vissa elever att tystna, vilket är raka 
motsatsen till uppdraget. En informant beskrev att en argsint lärare fick 
henne att låtsas spela på de gemensamma lektionerna, för att som elev inte 
bli orsak till lärarens utbrott. Effekten blev att hon inte lärde sig något, inte 
tyckte det var roligt och slutade spela instrumentet. När jag som didaktiklä-
rare gör besök på skolor hör jag ofta att musiklärare är ganska högljudda när 
de undervisar i storgrupp. Ett vanligt beteende hos musiklärare är att de 
sjunger eller spelar starkare för att få med alla elever. Enligt Dysthes sätt att 
se det kan musiklärare genom att överrösta barnen få dem att sluta med-
verka helt. Detta är frågor för vidare metodisk forskning, men också viktiga 
diskussioner att föra i musiklärarutbildningen. 

Min studies resultat ger tydliga förslag hur musikundervisning skulle kunna 
förbättras och det bästa sättet att förmedla detta är via musiklärarutbildning-

 
142 Malmberg (2011). 
143 Malmbjer (2007). 
144 Dysthe (1996, 2003). 
145 SKOLFS 2010:37 Lgr 11, s.100. 
146 Dysthe (1996, 2003). 
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en. Musiklärarutbildningen har ett ansvar att skapa lärare som klarar att 
kommunicera med elever om deras behov, trots ständigt ökande nationella 
krav på mätbara resultat. Olika samtalsmetoder kan få elever att våga sam-
tala och lärare att våga lyssna. Åberg visar med sina dialogseminarier i hög-
skolemiljö hur dialog kan öppna upp för samtal om metodik.147 I min studie 
har jag visat på en möjlighet att i undervisning använda sig av en visuell 
bild för att skapa dialog. I didaktikundervisning i musiklärarutbildningen 
läggs stor vikt vid goda exempel, men också enskild och gemensam reflekt-
ion för att utveckling av studenternas syn på sin lärarroll och metodiskt tän-
kande ska ske.148 På många instrumentallektioner i kulturskolor är det spel-
boken som styr undervisningsmetodik och progression utan alltför mycket 
dialog mellan lärare och elev.149 Brist på dialog mellan lärare och studenter 
finns också i en-till-en-undervisningen på högskolenivå150 och för att mot-
verka att nyblivna lärare kommer ut och undervisar som de själva blivit un-
dervisade krävs det musikpedagogisk forskning, kollegial reflektion samt 
dialog mellan lärare, elever och studenter för att på alla nivåer påverka och 
förändra musikundervisning till det bättre. 

Musiklärare har traditionellt förutsatts genom sina livserfarenheter kunna 
möta alla sorters elever på ett kompetent sätt. Det är emellertid ovanligt att 
musiklärare har egen erfarenhet av att ha känt sig, eller ansetts vara omusi-
kaliska. Bland musiklärarstudenterna finns till och med en överrepresentat-
ion av studiemotiverade studenter, med kyrklig medelklassbakgrund.151 De 
har valt musiklärarutbildningen för att ämnet för dem själva varit lustfyllt 
och lätt att lära sig. Detta är inte är unikt för ämnesstudier i musik det åter-
finns i all ämneslärarutbildning, men jag anser att det är problematiskt att så 
många duktiga musikelever blir musiklärare. Fortsatt breddad rekrytering 
till lärarprogrammet, men också musikpedagogisk forskning behövs för att 
skapa empatiska och specialpedagogiskt kunniga musiklärare. 

Studie 1 visade att det är bland annat från positiva upplevelser av musik och 
lärande som individen blir stark nog att bryta upp och byta riktning för att 
finna nya vägar till musikaliskt lärande. Mina resultat visar att när någon 
form av musikalisk kontext är tillräckligt positivt stärkande överlever mu-
sikintresset och lusten till lärande även negativa upplevelser av musikunder-
visning med bristande kommunikation. Familjen, kamraterna, lärarna och 
undervisningen hade alla stor betydelse när enskilda elever prioriterade mu-
sik framför andra ämnen, men också sammanhang som kören, bandet, kyr-
kan. Detta resultat styrks av annan forskning som också visar att familjens 

 
147 Åberg (2008). 
148 [www.kmh.se/assets/files/pdf/utbildning/kmh-71000_ämneslärarprogram_ll79.pdf] 
[www.kmh.se/assets/files/pdf/utbildning/kmh-72x00_73000_ämneslärarprogram_llgy.pdf] 
149 Rostvall & West (2001). 
150 Holgersson (2011). 
151 Calissendorff (2009). Utredning om den Yrkesförberedande Utbildningen i Musik 
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musicerande och användande av musik har betydelse om barnet ska ut-
veckla musikaliska förmågor och förståelse för musikaliskt lärande.152  

I föreliggande studie har kreativa miljöer lyfts upp som väsentliga för de 
erfarna musikelevernas möjlighet att kunna utvecklas. I studie 1 lyser lärar-
na antingen med sin frånvaro i elevernas berättelser eller så beskrivs de som 
en positiv miljö. I båda studierna finns nybörjare som beskriver hur de mo-
tiveras av att vistas i närheten av duktiga elever som de ser och hör i sam-
spel med varandra i musiksalen. Nybörjarna berättar också om behovet av 
att ha tillgång till musikinstrument att uttrycka sig på. Enligt studien är alltså 
musiklärare skapare av en miljö och bidrar starkt till att göra denna miljö 
kreativ. Musikläraren som miljöskapare är intressant att lyfta fram i fortsatt 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Jag menar att en lärare som ger elever möj-
lighet att utveckla sitt spelande tillsammans utanför lektionstid kan skapa en 
kreativ miljö, denna miljö kan innehålla både viss lärarhandledning, kam-
rathandledning och tydliga regler. Det blir då en form av metod för fritt 
skapande. Det skulle också kunna uppfattas som en lärare som inte undervi-
sar sina elever.153 Det menar jag är en för enkel tolkning. Frånvaro av lärare 
i ett rum är inte det samma som frånvaro av genomtänkt undervisnings me-
tod.  

Närvarande musiklärare på skolorna blir däremot allt ovanligare, och det 
hindrar skapande av positiva kreativa miljöer. I den nya läroplanen för 
gymnasiet154 har utbudet av estetiska kurser som erbjuds eleverna krympt. 
Genom att kärnämnet estetisk verksamhet togs bort har underlag för musik-
lärartjänster minskat, och därmed möjligheten att upprätthålla öppna institu-
tioner för estetiska ämnen på skolorna. Ett annat politiskt beslut som på 
samma sätt hindrar utveckling av kreativa musikmiljöer i skolorna är den 
nedskärning av utbildningen i estetiska ämnen på den nya grundlärarutbild-
ningen. Vilka konsekvenser dessa organisatoriska förändringar får på ele-
vers musikaliska lärande behövs det göras en vetenskaplig studie kring. 
 
Kunskaper om nybörjaren – den erfarna musikeleven – experten och deras i 
sin tur olika behov av olika metoder är väsentliga för musiklärarens plane-
ring och genomförande av undervisning med god kvalité. Elevers krav på 
individanpassning och metodiskt upplägg av musikundervisning har belysts 
i studiens resultat och diskussion. Gruppundervisning där elever med olika 
utvecklingsnivåer möts är metodiskt krävande, för att individanpassning 
måste kombineras med ett gemensamt undervisningsupplägg. Min studie 
visar att det är viktigt att lärare inte förväxlar individanpassning med nivå-
gruppering. I studie 1 fanns det informanter som hade erfarenheter av ni-
vågrupperingar som inte fungerade metodiskt. Emellertid visar resultaten att 
många elever har roligast och vill lära sig av varandra i grupp och de som 
har positiva erfarenheter av lärande tillsammans med andra i projekt söker 
 
152 Hargreaves (2005); Calissendorff (2005). 
153 Ericsson & Lindgren (2009). 
154 SKOLFS 2011:144 GY 2011 
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sig till nya liknande miljöer efter avslutade projekt. Informanterna säger 
ingenting om att de andra eleverna i ett projekt behöver vara på samma ut-
vecklingsnivå som de själva är. Det verkar vara viktigare att dela målinrikt-
ning och motivation i gruppen. Studien visar också att en kreativ miljö upp-
står när det går att känna ett gemensamt engagemang och lust till skapande 
med dem man ska arbeta tillsammans med.  
 
Avslutningsvis vill jag kort diskutera hur relevant denna studies resultat är 
för musikundervisning och musiklärarutbildning. Det empiriska underlaget i 
studie 2 har bestått av 60 enkäter och 5 informanter, om jag lägger till studie 
1 så blir det sammanlagt 15 informanter. De var alla studiemotiverade gym-
nasieelever som gått studieförberedande program och gått i kulturskola eller 
studerat musik på annat sätt. Studiernas resultat ska därför inte ses som all-
mängiltiga eller representativa för alla elever utbildade under de senaste 20 
åren i Sverige. 
 
Studierna bygger på retroaktiva intervjuer eftersom det är vuxna som blickar 
bakåt. Som unga vuxna har alla informanterna sin barndom och sina studier 
bakom sig i såväl kulturskola som grundskola och gymnasium. När de yttrar 
sig som vuxna om sin barndom så går det att ifrågasätta deras minnesbilder. 
Det är lite olika vilket de ser klarast, det som ligger nära i tid (tonåren och 
därmed högstadie- och gymnasietiden) eller det som ligger långt tillbaka i 
tiden (barndomen och låg- och mellanstadiet). För många verkar dock barn-
domsminnena vara färre men starkare upplevelser.  
 
Oavsett om studien är representativ eller om svaren i studien har färgats av 
vilken del i livet de unga vuxna befinner sig så är kärnkategorin bristande 
kommunikation relevant för fältet, och studiens resultat väsentligt kring 
begreppet "den erfarna musikeleven". Det är relevant för musikundervis-
ning, musiklärarutbildning och musikpedagogisk fortsatt forskning att ställa 
sig frågan; – När tappar eleverna intresset för musikundervisning, och kan 
det som beskrivs som bristande kommunikation förebyggas? 
 
Utifrån min studie kan man sammanfatta musiklärarens uppdrag i några 
korta punkter som är ganska allmängiltiga. Musikspecifikt är det av största 
vikt att instrumentera musiksalen så att alla elever har möjlighet att hitta sitt 
eget högst personliga utryck. Det ligger i alla lärares uppdrag att göra ett 
lärande möjligt genom att: 
 

• Kommunicera med elever om innehåll och metoder.  
• Individanpassa undervisningen så långt det är möjligt. 
• Låta elever inom undervisningens ram att få välja arbetsformer.  
• Gå elever till mötes eller ge dem motstånd utifrån vad de behöver 

utveckla för färdigheter.  
• Ge de lite mer erfarna eleverna och experterna projektuppgifter med 

tydliga mål, deadlines och handledning. 
• Ge alla elever beröm för sina insatser.  
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Bilaga 1: Webbenkät 
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Bilaga 2: Intervjumall 

Presentation av forskningsfrågor i samband med mail med enkät: 
Varför väljer vissa elever bort musikundervisning?  
Är det nödvändigtvis ett negativt bortval för eleven?  
Hur kan musikundervisning ändras så att inte eleverna väljer bort den? 
 

Vad JAG vill veta: 
1. Har de slutat att lära sig musik? 
om JA: NÄR, VAR, HUR och VAD behövdes för att de skulle välja bort 
musikaliskt lärande? (modellen) 
om NEJ: NÄR, VAR, HUR och VAD behövs för att de ska välja lära sig 
musik nu? (modellen) 
 
2. Ser deras musikaliska lärande ut på något annat sätt, i så fall HUR? 
 
3. Min bild av flipperspelet, stämmer den på elever som slutat att lära 
sig musik i formella former? Zappar de kring för att snappa upp musi-
kaliska kunskaper på egen hand? 
 
4. Ser de bortvalet av musikundervisning som ett negativt bortval? 
 
5. I vilken undervisningssituation tycker elever att de lär sig minst och 
sämst? 
 
Önskesituationen är målande bilder av inlärningssituationer som: 
elever tycker har varit dålig  
elever kan säga att inlärning inte skett  
elever kan formulera något konkret de har lärt sig 
 
Uppvärmning genom förståelse frågor kring enkätsvar: 
1. Så här ser din enkätprofil ut på sidan 1, (min sammanfattade tolkning)  
Vill du lägga till något i den bilden? 
2. Hur menar du när du skriver så här ”…”  Kan du utveckla det? 
3. Som jag har förstått det så säger du att:… när du säger ”…” stämmer det? 
4. Har du tänkt något mer kring dina enkätsvar som du vill tillägga? 
 
Om jag inte får svar på det jag vill veta, hur frågar jag vidare? 
Kan jag berätta ett eget minne? 
Och fråga om eleven har något liknande… 
 
Alternativintervjufrågor 
Beskriv så noga du kan din största upplevelse av inlärning i musik? 
Beskriv när "polletten ramlade ner”, ”wow-upplevelsen” ”aha-upplevelsen” 
Beskriv när du tänkte; – ALDRIG mer musik 
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Bilaga 3: Modellens delar  

 
 
 
Skola – ett yttre tvång 
Skolans musikundervisning                                
– en möjligheternas marknad 
Kulturskola och privatundervisning                     
– en föräldrafinansierad institution 
Fritidsmusicerande – ett inre behov 
Familjetradition  
– en musikalisk fostran och förebild 
Bandet, kyrkan, kören, projektet                         
– en musikalisk hemvist 
Läger och kurser – långt ifrån vardag 
 
 

 
 
Nötande, inlärning av notbild 
Härmande, inlärning via gehör  
Stödjande, inlärning tillsammans i 
grupp 
Roande, inlärning med glädje 
Motiverande, motivation är motorn 
Underlättande, läraren hjälper 
Krävande, både för elev och lärare 
 

 
 
 
Ny teori för att höja kunskapsnivån 
Utrymme för elevernas individuella 
problem i gruppen 
Individanpassning  
Variation i undervisningen 
Optimal gruppstorlek 
Nivågruppering 
Grupparbete och undervisning i grupp 
Trygghet i en stark ledargestalt 
 

 

1.1.1.1.1.1.1 Aha-upplevelsen:                                              
– Jag kan! 

1.1.1.1.1.1.2 Kamrater i gruppen, 
förebilder och lärare:       
– Jag vill bli som du! 

1.1.1.1.1.1.3 Att växa med uppgif-
ten:                                   
– Jag klarar det! 

1.1.1.1.1.1.4 Lärande sker överallt 
och alltid:                       
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