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I 

Sammanfattning 

Musikalitet är ett begrepp fyllt av spänning. För många är musikalitet något eftersträ-
vansvärt, men att definiera vad musikalitet innebär är mycket svårt, och det finns ingen 
vedertagen vetenskaplig definition som är allomfattande. Det finns heller ingen speciell 
metod eller undervisning beskriven, som särskilt utvecklar musikaliteten hos olika indi-
vider. Inom dans- och musikundervisning används begreppet mycket frekvent, men det är 
ofta oreflekterat och oklart vad som exakt menas. Syftet med min undersökning har varit 
att bland danspedagogstudenter söka mer förståelse för vad det kan innebära att vara mu-
sikalisk. Jag ville ta reda på hur en grupp danspedagogstudenter valde att beskriva sina 
uppfattningar av innebörden av begreppet musikalitet, samt hur de beskrev om, och i så 
fall hur, man kan utveckla musikaliteten. Studien har genomförts som en semistrukture-
rad enkät och med hjälp av en fenomenografiskt inspirerad analys har studenternas svar 
som ett resultat kunnat sorteras i ett antal beskrivningsområden. Genom det kulturpsyko-
logiska perspektivet framhålls vikten av att se till variationer i människors uppfattningar 
om musikalisk förmåga i relation till biologi och miljö, i relation till individ och kultur. 
Begreppet musikalitet verkar vara ett samlande begrepp för ett flertal musikaliska för-
mågor, en multipel förmåga. 

Nyckelord: musikalitet, dans, kultur, multipel, variation, kulturpsykologi, uppfattning, 
fenomenografi 

 

 

Abstract 

Musicality is a concept filled with excitement. Many people consider musicality as some-
thing to strive for, but to define the inner meaning of musicality is very difficult, and 
there is no general established scientific definition. Nor is there a specific method or 
teaching to develop musicality within different individuals. In dance education and music 
education the concept of musicality is very often used, but without deeper reflection and 
it’s often unclear what it really means. The purpose of my study was to get more compre-
hension for what it might mean among students of dance teaching to be musical. I wanted 
to to know how a group of students of dance teaching had chosen to describe their under-
standing of the meaning of the concept of musicality, and also how they described if you 
can develop musicality, and if so – how? The study has been carried out as a semi-
structured questionnaire, and with a phenomenographical inspired analysis, the answers 
have been organized in description areas as the result of the study. Through a cultural 
psychological perspective, the importance of looking for variations in human thoughts of 
the meaning of musical ability is reflected, in relation to biology and environment, and 
also in relation to the individual and the culture. The concept of musicality seems to be a 
collective concept for several musical abilities, a multiple ability. 

Keywords: musicality, dance, culture, multiple, variation, cultural psychology, under-
standing, phenomenography 

 

 



II 

 

 

Förord 
Det har varit en lång resa för att kunna slutföra denna uppsats. Att få möjlighet att 
fördjupa mig i ämnet musikalitet har givit upphov till många spännande samtal 
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1. Inledning 

Som musiker och pedagog har jag alltid haft ett stort intresse för musikali-
tetsaspekten i mitt eget och andras musicerande samt i musik- och dansun-
dervisningssammanhang. Jag har ofta undrat varför jag upplevt ett musik-
framförande som mer musikaliskt än ett annat, och hur jag kan undervisa för 
att få mina elever och studenter att vidareutvecklas musikaliskt. Vad är det 
som gör att jag upplever en dansare eller musiker som mer musikalisk än en 
annan?  Är det en objektiv bedömning, eller präglas min definition av musi-
kalitet av subjektivitet? Det är även en svårighet att avgöra om det är perso-
nerna eller framförandet som är föremål för bedömningen. När det gäller 
dansare är det snarast personen, kroppens rörelser som bedöms, eftersom 
musikaliteten då inte är klingande utan visuell, medan när det gäller musi-
kers musikalitet nog snarare är den klingande musiken som är föremål för 
bedömning. 
Min undran driver mig att i denna uppsats söka mer förståelse för vad det 
kan innebära att vara musikalisk, hur människor väljer att beskriva innebör-
den av musikalitet. Några individer kanske anser att musikalitet är en med-
född egenskap, andra menar att man på olika sätt kan utveckla sin musikali-
tet. Ingår musikalitetsutveckling i begreppet ”musikaliskt lärande”? Många 
gånger har jag hört människor beskriva sig själva som omusikaliska på 
grund av att de inte kan spela ett instrument eller sjunga. Blir man musika-
lisk av att lära sig spela ett instrument eller att ta sånglektioner? 
”Att bedömas som musikalisk” är ofta ett viktigt kriterium vid intagningar 
till olika skolor med musik - dans eller teaterinriktning. Men det är inte helt 
entydigt vad de olika deltagarna i juryerna menar när de använder begreppet 
musikalitet som ett bedömningsverktyg. ”Att vara musikalisk” är för många 
något eftersträvansvärt och en egenskap man gärna vill ha, men vad denna 
förmåga består av går oftast inte att beskriva med en enkel definition, utan 
musikalitet verkar snarare vara ett samlande begrepp för ett flertal musika-
liska förmågor. 
Vid ett inträdesprov till dåvarande danspedagogutbildningen på Dans och 
Cirkushögskolan, där det i juryn satt danspedagoger samt en musiker, blev 
det vid ett tillfälle många och långa diskussioner kring en student, vilken jag 
helt självklart tyckte skulle komma in bland annat för hennes exceptionella 
musikalitets skull, medan andra tyckte att hon inte var tillräckligt bra för att 
få en utbildningsplats. Vi hade alltså helt olika uppfattning om denna stu-
dents förmågor och möjlighet till utveckling. Musikaliteten var en av de 
aspekter vi bedömde olika. Alltsedan dess har jag undrat över varför vi tol-
kade denna students musikaliska förmåga så olika trots att vi alla hade stor 
erfarenhet av att bedöma. Det är särskilt intressant med tanke på att studen-
ten till slut kom in på en reservplats, och det visade sig under utbildningsti-
den att hon blev en av de bästa studenterna vi haft, och vid examen fick hon 
ett fint stipendium. 
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Att bedöma studenters musikalitet är vanligt förekommande i min arbets-
miljö, men jag uppfattar att analysen av vad musikalitet innebär, varierar 
från individ till individ och det finns ingen vedertagen praxis gällande någon 
specifik definition av begreppet musikalitet. Varje lärares uppfattning av in-
nebörden av musikalitet grundar sig på egen bakgrund och egna erfarenhet-
er, och har inte varit föremål för någon reflekterad gemensam diskussion 
bland kollegor. ”Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det 
som inte behöver sägas eller som inte kan sägas, eftersom det aldrig varit fö-
remål för reflektion. Den utgör den referensram inom vilken vi samlat våra 
kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang” (Marton 
& Svensson, 1978, s. 20). 

Begreppet musikalitet används enligt min uppfattning oftast som ett slags 
vardagsbruksbegrepp. Ett begrepp som Guillet de Monthoux ungefär be-
skriver som ett begrepp man använder lite ytligt, men att det ligger ett helt 
tankesätt bakom (Gustavsson (red.), 2004). Ett tankesätt som är utvecklat 
under lång tid, och under medverkan av en lång rad tänkare, och på så vis 
generaliserats. Enligt min erfarenhet förekommer begreppen musikalitet, att 
vara musikalisk, i många individers vardagliga, lite oreflekterade språkbruk, 
men det är många gånger oklart vad som exakt menas, vilket bland annat 
Uddholm tar upp.  

Begreppet musikalitet i dess klassiska betydelser ser ut att vara föråldrat inom da-
gens musikpedagogik, men lever vidare hos många föräldrar och elever. En möjlig 
konklusion kan tills vidare vara att begreppet musikalitet inte används i musikpe-
dagogiska sammanhang eftersom det avspeglar en föråldrad och pedagogiskt 
oändamålsenlig förståelse av människans förhållande till musik. Musikalitet borde 
definieras på nytt eller ersättas med en väl avgränsad definition av begreppet. 
(Uddholm, 2012, s. 260, 283)			

Uddholm lyfter fram att musikalitet kan ha vara ett begrepp med olika inne-
börd i olika kontexter, och min önskan är liksom Uddholm att musikpeda-
gogisk forskning skall bidra till ett språkbruk med tydligare avgränsningar 
och precision när det gäller begreppet musikalitet. Detta gäller inte minst 
inom musik - och dansundervisning, och då är det viktigt att medvetande-
göra detta dilemma, bland annat inom mitt arbetsfält bland blivande danspe-
dagoger.  

I min uppsats strävar jag efter att, genom kartläggning av några danspeda-
gogstudenters beskrivningar av sina uppfattningar av innebörden av begrep-
pet musikalitet, samt genom litteraturstudier, närma mig mer vetenskapligt 
hållbara definitioner av innebörden av musikalitetsbegreppet, alternativt en 
vetenskapligt hållbar definition. Att jag valt att kartlägga studenters uppfatt-
ningar av begreppet musikalitet i stället för verksamma danspedagogers 
uppfattningar, beror på att jag är intresserad av den nya generationens upp-
fattning och uttolkning av begreppet musikalitet. Synen på musikalitet inom 
skolvärlden och inom högre musikutbildning är något Brändström anser är 
viktigt att diskutera och reflektera över (Brändström, 2006). Detta gäller, en-
ligt min mening, även inom dansutbildningar där man arbetar så nära med 
musik.  
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Jag vill i min studie synliggöra olika uppfattningar i dagligt tal och i littera-
tur när det gäller innebörden av begreppet musikalitet, trots att vi ofta an-
vänder begreppet som om det vore ett entydigt begrepp. Kanske är det som 
med intelligensbegreppet, vilket Gardner beskriver i sin bok Frames of 
Mind. The Theory of Multiple  Intelligences (1983), i svensk översättning 
De sju intelligenserna (1994), att det finns fler musikaliteter, ”de sju musi-
kaliteterna”? Förmågan att kunna komponera, att kunna spela ett instrument, 
att kunna sjunga, att vara en aktiv och uppmärksam lyssnare är några olika 
exempel på innebörden av musikalisk intelligens som Gardner beskriver. 
Kan man kanske även tala om musikalitet som en multipel förmåga, ”ett 
kollektivt begrepp i vilket ingår ett flertal olika förmågor”, vilket Persson 
hävdar (Persson, 1992, s. 2).  

 

2. Bakgrund – tidigare forskning  

Musikalitet och musikalisk förmåga har beskrivits och diskuterats i en 
mängd sammanhang, och inom musikpsykologin slås fast att det inte finns 
någon helt allmänt accepterad definition (Nationalencyklopedin 2007). 
Varje författare som beskriver begreppet speglar kulturella, politiska, eko-
nomiska och sociala faktorer för sin tid och sin geografiska plats, menade 
antropologen Blacking (refererad i Hallam, 2006). Men det finns också en 
allmän tendens att man menar att musikalitet är en artspecifik egenskap hos 
människan och i så fall universell (ibid.). Förändringar i samhället påverkar 
hur vi värderar musik, och i Musikalitetens fødsel (2005) lyfter Pio särskilt 
fram att det inte längre finns en enhetlig värdegrund kring musikalisk kvali-
tét, eftersom musiklivet är så differentierat, och då kan det även vara svårt 
att enas om vad musikalitet är och hur man i musikpedagogiska samman-
hang ska utveckla musikaliskt lärande. ”Today we live more than ever in a 
fragmented musical time, ….and the demand of specific musical values to 
constitute common ideals - around which we could gather, is obliterated” 
(ibid., s. 462). 
I detta kapitel vill jag ge en översikt av olika definitioner eller uppfattningar 
av innebörden av begreppet musikalitet hämtat ur vald litteratur.  

2.1 Musikalisk intelligens 
De flesta undersökningar av musikalisk förmåga och musikalitet, beskriver 
minnes- och reproduktionsförmågan av tonhöjd, rytm och klangfärg, (Hult-
berg, 2005/2014). Men är denna förmåga att minnas och kunna återge musi-
kaliska parametrar det man menar med musikalitet? Detta beskrivs hos 
Persson (1992), som enbart en del av musikaliteten:  
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Musikalisk intelligens beskriver nämligen minnes - och reproduktionsförmågan av 
tonhöjd, rytm och klangfärg men säger inget om hur dessa beståndsdelar formas 
till ett inspirerat framförande av något musikverk. (Persson, 1992, s. 4) 

En dansare kan uttrycka rytm i sin kropp, men enligt min mening inte ton-
höjd och klangfärg i en musikanalytisk bemärkelse, och dansarens musikali-
tet uttrycks framförallt visuellt. Musikalitet består enligt Persson av två stora 
begåvningsområden, en auditiv diskriminativ förmåga, och en kreativ för-
måga. “Den kreative musikern spelar för stunden, och låter stunden be-
stämma vissa uttryck…. skapar en emotionell spänning och avspänning ge-
nom de tolkningsverktyg han eller hon har till sitt förfogande” (Persson, 
1992, s. 8-9). Den auditiva diskriminativa förmågan handlar framförallt om 
att kunna imitera och reproducera, vilket har varit viktiga faktorer i olika 
musikalitetstester. Seashore var en av de första att utveckla dessa psykoso-
metriska tester (Seashore, 1919), där man bland annat mätte förmågan att 
särskilja tonhöjder, rytmer och klangfärger och förmågan att minnas dessa. 
Persson tar även upp Gardners beskrivning av olika intelligenser däribland 
musikalisk intelligens, och att de kan isoleras till olika hjärncentra (Persson 
1992). Persson jämför begreppet intelligens med begreppet musikalitet och 
ger som exempel att förmågan att uppfatta rytm kan härledas till en del av 
hjärnan och förmågan att uppfatta melodi till en annan, alltså att hjärnan de-
lar upp musik i olika beståndsdelar. Gardner beskriver också att varje intel-
ligens kan innehålla fler sub-intelligenser, och att man utifrån vetenskapliga 
kriterier borde diskutera exempelvis musikalisk intelligens på denna mer de-
taljerade nivå (Gardner i Furnes, 2009). 
Musikalitet är inte en enstaka förmåga som finns i en individ eller inte, en-
ligt Sloboda (1985), utan musikalisk förmåga innebär många oberoende un-
derförmågor som förmodligen anatomiskt sett, i hjärnan, verkar oberoende 
av varandra. Sloboda jämför med forskning kring språkförmågan och visar 
på undersökningar av människor som fått någon typ av skada i en del av 
hjärnan. De hade inga problem med att läsa för dem bekanta, konkreta sub-
stantiv, men det uppstod problem att förstå vissa typer av ord, till exempel 
”och, vilken, den” (ibid., s. 262). Det finns inget specifikt ”musikcentrum” i 
hjärnan menar även Fagius i Hemisfärernas musik (2001, s. 61), utan alla 
delar av hjärnan är betydelsefulla för musiklyssning och musikutövning. 
Däremot refererar Fagius till forskning som visar att personer med olika 
musikalisk träning lyssnar på olika sätt. Vänster hemisfär av hjärnan står för 
detaljanalyser, rytmiska analyser och används mer hos personer med mer 
utvecklad musikalisk kompetens (ibid.). Den högra hemisfären används för 
att bedöma tonhöjder, melodier, klangfärg och helheten i musiken. Även 
Sloboda (1985), refererar till undersökningar där man visat att musiker har 
ett mer analytiskt lyssnande jämfört med icke-musiker som beskrivs som 
mer holistiskt lyssnande. Kan det vara så att dansare, som har musik som ett 
redskap i sitt arbetsområde, också har ett mer utvecklat analytiskt lyss-
nande? Fagius skriver även att musikhanteringen i hjärnan förändras med 
ökad träning och ökad kompetens (Fagius, 2001), vilket tangerar frågeställ-
ningen kring om musikalitet är medfödd eller kulturellt utvecklad. 
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Att det går att utveckla sina intelligenser beskrev Gardner i De sju intelli-
genserna (1994/1983), och det är en mer positiv syn på intelligens och då 
även musikalisk intelligens, än det synsätt som tidigare rådde då man me-
nade att intelligens var medfött (Furnes, 2009). Studier och tester kring 
medfödd musikalitet har minskat på senare tid enligt Kempe och West, ef-
tersom det är svårt att skilja ut ärftliga faktorer från miljöfaktorer såsom ti-
dig exponering för musik (Kempe & West, 2010). Växer man upp i en miljö 
där man omges av musik blir det naturligt att man ”ärver” en slags musikali-
tet, men den är då snarare miljöpåverkad än ärftlig i genetisk mening. 

2.2 Relativistisk och absolut syn på musikalitet 
Två synsätt på musikalitet beskrivs i boken Vem är musikalisk? (Brändström 
1997). Dels den relativistiska synen på musikalitet ”som utgår från att alla 
människor har musik inom sig och att var och en har möjligheter att utveck-
las musikaliskt och att uttrycka sig genom musik”(ibid., s. 15), och dels den 
absoluta synen på musikalitet där ”grundantagandet är att musikalisk för-
måga är biologiskt nedärvd och förbehållet ett fåtal individer”(ibid., s. 13). 
Den absoluta synen på musikalitet beskriver Brändström med begrepp som; 
”medfödd, för vissa utvalda, färdighet, mätbar, reproduktion och effektivi-
tet”. Det relativistiska synsättet på musikalitet beskrivs med begrepp som; 
”förvärvad, för alla, upplevelse, ej mätbar, kreativitet och förståelse” 
(Brändström, 1997, s. 16). Vilken av dessa synsätt som ingår en individs 
identitet och självbild styr dess handlande, och i en pedagogisk situation är 
det viktigt att reflektera över dessa två synsätt för att skapa bästa förutsätt-
ningar för ett musikaliskt lärande, även inom dansområdet. Vikten av att få 
en känslomässig upplevelse i ett musikaliskt sammanhang betonas av 
Kempe och West när de beskriver motivationen hos barn som lär sig spela, 
och de menar att ett känslomässigt engagemang är nödvändigt för att få till 
stånd ett musikaliskt lärande (Kempe & West, 2010). 
”Man måste utveckla vissa färdigheter för att uppleva, men samtidigt måste 
man uppleva för att utveckla färdigheter” skriver Adolfsson och Lövgren i 
sin C-uppsats om tre rytmikpedagogers uppfattningar av begreppet musika-
litet (Adolfsson & Lövgren, 2006, s. 23). Detta beskriver växelverkan mel-
lan hur motivationen att vilja öva för att bli bättre, vare sig det gäller dans 
eller musik, behöver få näring av positiva musikaliska upplevelser.  
En viktig aspekt av musikalitet i dagligt tal är att ”vara duktig” enligt 
Brändström, men han beskriver också musikalitet som förmågan ”att få mu-
siken att leva”(Brändström, 1997, förordet). Brändström tar även upp vikten 
av att pedagoger som arbetar med människor i någon form av musikutbild-
ning, reflekterar över hur de använder sig av begreppet i teori och handling 
och skapar en balans mellan dessa två synsätt. Detta är även väsentligt att 
reflektera över i dansutbildningar, då musik är en stor del i dansens uttryck 
om än på olika sätt i olika genrer. 
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2.3 Musik, musikalitet och dans  
Om musikalitet kan definieras som ”att kunna uttrycka sig genom musik, att 
få musiken att leva” (Brändström, 1997, förordet), behövs även en slags de-
finition av musik. ”Många olika sätt att organisera ljud till något menings-
fullt i olika sammanhang” är en definition av musik i boken Musicking av 
Small (1998, s. 2). Small menar att musik inte är ett ting utan en handling, 
något människor gör, och något som innehar en stor kraft och mening i 
människors liv (ibid.). Ordet ”musicking” finns egentligen inte i det eng-
elska språket, men Small definierar det med ”att delta i en musikalisk aktivi-
tet genom att till exempel spela, lyssna, repetera, komponera eller dansa” 
(ibid., s. 9). I Smalls definition av musicking finns ingen värdering av någon 
musikaktivitet som mer värd än en annan, eller någon slags musikgenre som 
mer värd än någon annan. Han vill även sudda ut gränserna mellan musik-
verk och musikhändelse. ”Musicking” uppstår relationellt till platsen för 
musikaktiviteten och till de som deltar (ibid., s. 13). 
”Musicianship is a combination of the most extraordinary rhythmical exact-
ness, and yet freedom. You leave it, and you know when to come back”, sä-
ger dansaren Violette Verdy i boken Music for the Dance skriven av Teck 
(Teck, 1989, s. 168). Att dansa kan sägas vara en form av ”musicking” då 
man uttrycker musik med kroppslig handling, med rörelse. Pianisten Lynn 
Stanford beskriver i boken att musikalitet hos en dansare är en slags ome-
delbar sensitivitet till musik som uttrycks genom kinetiska resurser. Rörel-
sen blir en förlängning av musiken: ”the movement is through and in and 
over and around and about the music” (ibid., s. 179). Detta uttrycker en 
form av kommunikationslänk mellan musik, dans och eventuell publik. 

2.4 Kommunikativ musikalitet 
Om det kommunikativa i begreppet musikalitet, skriver Netin Olofson i 
uppsatsen Klingande kommunikation (2013), och hon relaterar exempelvis 
till att det nyfödda barnet söker samspela med sin mamma med tonfall, be-
toningar, rytm, tempo och dynamik (ibid.). Netin Olofson refererar till Mal-
loch och Trevarthen som i boken Communicative Musicality (2009) menar 
att ”ett musikaliskt rum, till skillnad från en verbal diskussion, lättare får 
människor att enas” (refererad i Netin Olofson, 2013, s. 19). Netin beskriver 
även en modell med begrepp som ”musicality, musicianship och musicing”, 
där musikalitet beskrivs som ”en mänsklig kärnförmåga och ett grundläg-
gande svar på och förbindelse med den mänskliga världen” (ibid., s. 17). 
Det kommunikativa i musikaliskt samspel är helt avgörande för att musiken 
ska hållas samman och för att till exempel improvisation tillsammans med 
andra ska kunna fungera. Detta är lika viktigt i dans. Många människor pra-
tar ofta i termer att man vill uttrycka något med sin musik, sin dans, och 
detta uttryck riktas oftast mot någon, man vill kommunicera något till nå-
gon. Musikens kommunikativa aspekt tar även Brändström upp (2006), och 
adderar begreppet relationell musikalitet till sina två tidigare aspekter på 
musikalitet, den absoluta och den relativistiska som jag tidigare beskrivit. 
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Det absoluta och det relativistiska synsättet på musikalitet utgår enligt 
Brändström mer från ett individperspektiv, och den relationella musikali-
teten beskrivs som mer kontextberoende och med en tydlig avsikt till kom-
munikation (ibid.). Denna förmåga till kommunikation i sitt musicerande 
verkar enligt Brändström vara den tyngst vägande förmågan att uppnå inom 
de högre musikutbildningarna och avgörande för att nå utöver ett ordinärt 
framförande av musik. Detta torde gälla i hög grad även dansare och danslä-
rare på dansutbildningar. 

2.5 Amusi 
För att kunna definiera innebörden av begreppet musikalitet, förmågan att 
vara musikalisk, kan det vara av värde att ställa det mot motsatsen, att vara 
omusikalisk. Men precis som det enligt NE (2007) inte finns någon klar de-
finition av vad det är att vara musikalisk, lika lite går det att entydigt för-
klara vad det innebär att vara omusikalisk. Begreppet amusi nämns ibland i 
detta sammanhang och förklaras oftast med att vara tondöv, att inte kunna 
uppfatta olika tonhöjder, (www.medicinskordbok.se ), och det används i ve-
tenskapliga texter framförallt när det gäller sång och sångundervisning. 
Många människor betraktar sig som omusikaliska just på grund av att de 
inte kan sjunga, och detta kan vara ett resultat av en lång tradition av foku-
sering på sångförmåga i skolans musikundervisning. Musikämnet i skolan 
hette tidigare kyrkosång, sedan sång, och numera musik (Backman Bister, 
2014, s. 4-7). I tidskriften Forskning och Framsteg (Christner Riad i F&F 
5/2009) skriver Christner Riad att ca 4% av befolkningen har amusi. Amusi 
beskrivs av Fagius som ”nedsättning av tidigare musikalisk förmåga på 
grund av hjärnskada” (Fagius, 2001, s. 63, 137, 181). Beroende på var 
hjärnskadan uppstår påverkas olika delar av den musikaliska förmågan, och 
det betyder att i vissa fall påverkas sångförmågan, eller förmågan att upp-
märksamma exakta tonhöjder kan ha förlorats, i vissa fall kan det vara upp-
fattningar om den rytmiska delen av musik som försvunnit. Det innebär 
alltså att en person med amusi enligt Fagius, tidigare oftast har haft en mu-
sikalisk förmåga, och att amusi inte är medfött (ibid.).  

2.6 Lärande och lyssnande  
Uppmärksamhet är ett nyckelord för kunnande och lärande skriver Molan-
der i sin bok Kunskap i handling (1996). Det är även ett viktigt begrepp om 
man talar om musikalitet som kulturellt situerat lärande. Att vara uppmärk-
sam på sitt eget musicerande i förhållande till andra stämmor när man sam-
spelar, att lyssna uppmärksamt på sina medmusikanter, att som dansare vara 
helt uppmärksam på musikaliska moment i sin dans i relation till den kling-
ande musiken. För lärande som inkluderar en allmänmänsklig dimension ut-
över en given kulturtradition måste musiken vara helt närvarande, man 
måste ha en ”sinnlig lyhördhet” (ibid., s. 29).  
”En förutsättning för att utveckla en förmåga att spela med meningsfullt ut-
tryck, är att lyssna på musik”, enligt Hultberg i Spelande lärande 



15 

(2005/2014, s. 83). Lyssnandet är viktigt både under ett aktivt musicerande 
eller i utövande av dans till musik, men även för att utveckla kunskap om 
musik genom lyssnande i vardagen (ibid.). Lyssnande på musik utvecklar 
förtrogenhet med kulturella musiktraditioner, men utvecklar även ett inre 
lyssnande som är en förutsättning för att kunna föreställa sig hur de musika-
liska parametrar man vill uttrycka möjligen ska kunna låta, eller när det gäl-
ler dans, visualiseras. 

2.7 Syfte och frågeställningar 
Med resonemang i tidigare kapitel som utgångspunkt, är syftet med denna 
studie att bland representanter för danspedagogstudenter synliggöra indivi-
duella uppfattningar av innebörden av begreppet musikalitet, och utveckl-
ingen av musikalitet. 
Forskningsfrågorna lyder: Hur beskriver danspedagogstudenter sina upp-
fattningar av innebörden av begreppet musikalitet? Hur beskriver danspeda-
gogstudenter sin musikalitetsutveckling? 

Studien är avgränsad till en årskurs danspedagogstudenter vid Dans och 
Cirkushögskolan. 

 

3. Teoretiska överväganden 

Under arbetet med uppsatsen har två teoretiska överväganden kommit att 
framstå som lämpliga analysverktyg för den föreliggande studien, eftersom 
den syftar till att undersöka mångfald, samstämmighet och eventuell variat-
ion, i individers tolkningar av innebörden av fenomenet musikalitet i en gi-
ven kulturell kontext. Ett kulturpsykologiskt perspektiv är viktigt i studien 
för att belysa relationer mellan individer och deras kulturella erfarenheter, 
då de i sina berättelser redogör för sina uppfattningar om musikalitetsbe-
greppet och dess uppkomst och utveckling i deras liv, samt den omgivande 
miljöns eventuella påverkan. När det gäller metod för analys har jag inspire-
rats av fenomenografin, vilket jag beskriver ytterligare i metodkapitlet. 

 

3.1 Kulturpsykologi 
Lev Semënovic Vygotskij (1896-1934) var en nytänkare inom den sovje-
tiska psykologin och lingvistiken i början av 1930-talet och en av hans vik-
tigaste texter är Tänkande och språk som utgavs 1934, och översattes till 
svenska 1999. Vygotskij utvecklade den kulturhistoriska dialektiska teorin 
som beskriver hur människan med hjälp av tecken, till exempel språket, tol-
kar och förstår sin omgivning (Vygotskij, 1995/1930). Vygotskij var i sin 
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kulturhistoriska teori kritisk mot Piagets utvecklingspsykologi där inte bety-
delsen av kulturen i relation till människans biologiska utveckling fanns 
med. 

3.1.1  Kulturhistoriskt perspektiv 
Människan kan inte ses skild från kultur. Var vi befinner oss påverkar vilka vi är. 
Det finns ingen kulturbefriad intelligens. Det finns ingen medfödd läsfärdighet. 
Det finns inget medfött språk. Det som finns är en fantastisk hjärna som gör det 
möjligt för oss att utveckla intellekt, läsförmåga och språk – om världen erbjuder 
sådana möjligheter. I en värld utan böcker uppstår ingen läsfärdighet. I en värld 
utan kommunikation uppstår inget språk. (Strandberg, 2006, s. 20) 

Människans psyke påverkas och utvecklas ständigt i relation till sin omvärld 
menade Vygotskij, och ovanstående citat hämtat ur Strandbergs bok om 
Vygotskij, ger en bild av denna teori. Vygotskij var psykolog men hade 
även studerat konst och litteratur, och det estetiska perspektivet var viktigt 
när det gällde hans arbete med att utveckla den kulturhistoriska teorin, bland 
annat hur människan använder sig av kulturella tecken, verktyg. Vygotskij 
menade att det som skiljde människans psyke från djurens var användandet 
av verktyg, både arbetsverktyg samt kulturella verktyg såsom språket 
(Vygotskij, 1999/1934). Dessa kulturella verktyg använder människan för 
att tolka och konstruera sin omvärld. Vygotskij menade att psykologiska fe-
nomen och processer bara kan förstås i sina historiska och sociala samman-
hang, och att ”utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig 
språk eller tänkande” (ibid., s. 10). I föreliggande studie har dansstudenterna 
en gemensam kontext i dansutbildningen de alla är antagna till, men de har 
däremot olika individuella erfarenheter från tidigare kulturer de varit delta-
gare i. 
 
Vygotskij beskriver i sin kulturhistoriska teori även hur viktig den vuxne, 
eller läraren i undervisningssammanhang, är för att utmana och utveckla 
barns och elevers tänkande. Han myntar begreppet den närmaste utveckl-
ingszonen, den proximala utvecklingszonen, som är mellanrummet där bar-
nens/elevernas empiriska kunskap och vardagliga begrepp möter vetenskap-
liga begrepp, och den vuxne eller läraren är den som utmanar bar-
nen/eleverna att erhålla ny kunskap (Vygotskij, 1999/1934). Barnen interna-
liserar ny kunskap i en social aktivitet tillsammans med den vuxne, de gör 
det till sin egen kunskap, för att så småningom kunna externalisera kun-
skapen i en form av eget utövande. Studenter möter i sin dansutbildning 
både lärare och andra studenter med olika erfarenheter av att uttolka be-
greppet musikalitet både teoretiskt och praktiskt, och de utmanas i sina tan-
kar att utveckla ny kunskap kring vad musikalitet kan innebära.  
 
När det gäller tolkning av begrepp skiljer Vygotskij mellan ”innebörd” 
och ”betydelse”, där innebörd står för den personliga tolkningen av ett be-
grepp, medan betydelse står för en mer kollektiv och social tolkning 
(Vygotskij, 1999/1934, s. 13).	Jag vill i min studie söka kunskap om dans-
studenternas tolkning av innebörden av begreppet musikalitet för att om 
möjligt se mönster som pekar på att det skulle finnas olika former av be-
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greppets betydelse. Enligt Uddholm (2012) finns det en avsaknad av en tyd-
lig kollektiv etablerad betydelse av begreppet musikalitet, och att det därför 
skulle vara motiverat att finna andra specifika ord eller begrepp för att besk-
riva olika slags musikalisk kunskap, olika slags musikaliteter.  
 

3.1.2 Kulturpsykologiskt perspektiv 

Ett perspektiv på utbildning och lärande som vidareutvecklar Vygotskijs te-
orier och betonar relationen mellan individ och kultur, relationen mellan bi-
ologi och miljö, är det kulturpsykologiska perspektivet, där Jerome Bruner 
är en viktig förgrundsgestalt. Bruner som är professor i psykologi i USA, 
skriver att ”man kan inte förstå psykiska aktiviteter om man inte tar hänsyn 
till kulturens ramar och resurser” (Bruner, 2002/1996, s. 11). Han skriver 
vidare att man hela tiden måste ”undersöka interaktionen mellan de enskilda 
individernas medvetandekrafter eller intellektuella förmågor och de medel 
varigenom kulturen underlättar eller förhindrar förverkligandet av dessa 
förmågor” (ibid., s. 30). Dessa medel kallar Bruner för ”kulturella verktygs-
lådor”, som både innefattar materiella verktyg och psykologiska verktyg 
såsom språket.  

Det kulturpsykologiska perspektivet belyser även vikten av att se till variat-
ioner i människors uppfattningar av meningsfullhet, ”om man verkligen ska 
förstå vad något ”betyder”, måste man vara medveten om de alternativa me-
ningar som kan tillskrivas fenomenet ifråga, oavsett om man delar tolkning-
arna eller inte” (Bruner, 2002/1996, s. 30). Bruner använder begreppet ”kul-
turell flerstämmighet” som ett uttryck för denna syn på en kulturs förhåll-
ningssätt till olika individers versioner av företeelser i sin omvärld (ibid., s. 
32). I studien förväntar jag mig att synliggöra en kulturell flerstämmighet 
kring begreppet musikalitet som representeras i studentgruppen. En sådan 
insikt i studenters olika uppfattningar är betydelsefull kunskap inom utbild-
ning, och kanske särskilt på lärarutbildning. 
När det gäller utbildning skriver nämligen Bruner om interaktion och om in-
tersubjektivitet, om vikten av att förmedling av kunskaper och färdigheter 
sker i samarbete och i utbyte mellan individer, och inte enbart i en riktning. 
”Människors lärande utgör en interaktiv process där man lär av varandra och 
inte enbart genom att bli förevisad och undervisad” (Bruner, 2002/1996, s. 
39).  
I sin kulturpsykologiska modell för musikaliskt lärande beskriver Hultberg 
(2009) relationen mellan subjekt, objekt och den kulturella verktygslådan, 
och att det sker en interaktion mellan dessa tre punkter, ett musikaliskt lä-
rande (ibid., s. 56). Modellen visar hur kunskap distribueras genom personer 
som är förtrogna med kulturen i fråga och med kulturella verktyg som ut-
vecklats och använts i den (ibid.). Synen på musikalitet kan vara en sådan 
kunskap som distribueras till individer via lärare, föräldrar och genom 
undervisning. Detta innebär att dansstudenter kan ha med sig från tidigare 
erfarenheter, många olika synsätt på vad musikalitet kan innebära. 
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Kontextens betydelse för vårt tänkande, agerande och lärande lyfts också 
fram av Cole: ”There are always great difficulties in using traditional natu-
ral-scientific inquiries to compare peoples across cultures” (2003/1996, xii). 
Men Cole visar också på att även inom en och samma kulturområde kan det 
finnas variationer och skillnader i människors uppfattningar om en förete-
else och användandet av de kulturella verktygen, framförallt språket, som är 
en slags förlängning av tänkandet. När det gäller innebörden av begreppet 
musikalitet är det just denna variation som föreliggande studie vill under-
söka och belysa genom informanter bestående av en grupp dansstudenter. 

 

 

4. Metod 

I metodkapitlet beskrivs hur datainsamlingsprocessen har förlöpt. Utgångs-
punkten för min uppsats har varit att undersöka danspedagogstudenters upp-
fattningar av innebörden av begreppet musikalitet samt hur musikalitet kan 
utvecklas. Dansstudenter och även danslärare använder sig mycket frekvent 
av begreppet i olika sammanhang då man bedömer egna och andras dans - 
och musikutövande, men de kanske inte alltid omfattar en på djupet reflek-
terad uppfattning av begreppets innebörd. Därför ville jag via en enkät med 
tre öppna frågor, få ta del av danspedagogstudenters reflektioner kring mu-
sikalitetsbegreppet.  

Jag har även sökt definitioner av begreppet musikalitet i lexikon (Bilaga 2) 
och läst om musikalitet i vald litteratur vilket redovisats i bakgrundskapitlet. 

4.1 Fenomenografisk inspiration 
Från fenomenografi, som avser att undersöka människors uppfattning av ett 
specifikt fenomen, och där fokus ligger på ”att kartlägga den variation av 
kvalitativt skilda uppfattningar som förekommer i en population” (Olson & 
Sörensen, 2011, s. 177), har jag hämtat inspiration till min metod. Istället för 
intervjuer, som är brukligt inom den fenomenografiska ansatsen, har jag in-
hämtat skriftliga korta berättelser ur en enkät där danspedagogstudenter be-
skriver sina uppfattningar av musikalitetsbegreppet.  

Fenomenografi är en ansats inom kvalitativ forskning. Grundläggande för 
ansatsen är distinktionen mellan hur något är och hur något uppfattas vara, 
(Larsson, 1986; Olsson & Sörensen, 2011). Olika personer uppfattar ett fe-
nomen på olika sätt eftersom de har olika erfarenheter och olika förståelse 
av fenomenet. Fenomenet kan ha olika innebörd för olika människor (Ul-
jens, 1989). 
Syftet med den fenomenografiska ansatsen är att beskriva variationer av 
uppfattningar av det valda fenomenet. Fenomenet är ett objekt som kan vara 
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både abstrakt och fysiskt.  Fenomenet handlar om vad fenomenet i grunden 
betyder för individen eller på vilket grundläggande sätt som individen för-
står fenomenet och beskrivs i studien som individens uppfattning av feno-
menet. 
Fenomenografin fokuserar variationen av uppfattningar och hur de kan sam-
spela för att lärande kan komma till stånd. (Claesson, 2002). 
 

4.1.1 Fenomenografisk metod 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsinriktning som på 1970-talet ut-
vecklades av INOM-gruppen (INlärning och OMvärldsuppfattningar), ledd 
av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen 
vid Göteborgs universitet (Claesson, 2002).  Utmärkande för fenomenografi 
som metod är att den syftar till att beskriva människors uppfattningar av fö-
reteelser i sin omvärld i relation till deras uppfattningar om dessa företeel-
ser, dvs. både uppfattningsförmågan av och förhållningssättet till fenomenet 
som undersöks. Forskaren intar ett ”andra ordningens perspektiv”, och söker 
kunskap om hur andra människor uppfattar ett fenomen, hur de uppfattar in-
nebörden av ett fenomen (Larsson, 1986, s. 13). Ett sätt att närma sig den 
uppgiften är att analysera intervjutranskript och sammanställa olika typer av 
utsagor i beskrivningskategorier vilka bestäms av forskaren utifrån studiens 
empiri. Beskrivningskategorierna är undersökningens huvudsakliga resultat 
(Olsson & Sörensen, 2011, s. 177). Relationer mellan beskrivningskategori-
erna kan sedan undersökas i ett fenomenografiskt utfallsrum.  
 

4.1.2 Fenomenografianpassad metod 
Hur kan jag då gå tillväga i mitt eget uppsatsarbete med fenomenografisk 
ansats som inspiration? Via enkätsvar på tre frågeställningar kan jag få svar 
på variationer i uppfattning hos några danspedagogstudenter när det gäller 
begreppet musikalitet. Sedan genom analys sorterar jag svaren i tematiska 
beskrivningsområden i stället för de renodlat fenomenografiska beskriv-
ningskategorierna. Då kan det visa sig hur de olika beskrivningsområdena 
förhåller sig till varandra, och jag kan förhoppningsvis finna en slags ”un-
derområden” till begreppet musikalitet, och därigenom få en mer differenti-
erad beskrivning av fenomenet. Undersökningen rör sig från de individuella 
uppfattningarna till mer generella beskrivningsområden, som delvis kan 
vara överlappande.  
 

4.1.3 Problem med att använda fenomenografi  

Den vanligaste datainsamlingsmetoden inom den fenomenografiska ansat-
sen är djupintervjuer med ett stort antal personer (Claesson, 2002). I min 
studie har jag i stället använt mig av semistrukturerad enkät med tretton stu-
denter för insamling av data, vilket då inte kan ge den djupa kunskapen ef-
tersom det insamlade materialet inte är lika omfångsrikt. Därför kan jag inte 
renodlat använda mig av fenomenografi vid analys av mina data.  
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4.2 Studiens kontext 
På Dans och Cirkushögskolan hade studenter på Kandidatprogrammet i 
danspedagogik under sitt första läsår på högskolan en obligatorisk musik-
kurs som bland annat behandlade musikteori och musikanalys. Jag undervi-
sade själv i denna kurs, vilken ingick som en delkurs i en större musikkurs 
där även rytmik och annan praktisk musikundervisning ingick. Under fyra 
lektioner gick vi igenom musikens grundelement såsom rytm, puls, melodik, 
harmonik, skalor, frasering, taktart, uttryck, etc. Vi lyssnade tillsammans på 
musik i olika genrer och analyserade vad vi hörde. Allt syftade till att stu-
denterna skulle utveckla en större medvetenhet om musikens olika paramet-
rar eftersom de lyssnar till och arbetar med musik i hög grad. Dels i den 
dansundervisning de själva får i utbildningen, dels med tanke på deras fram-
tida arbete som pedagoger och lärare i dans. Efter avslutad kurs lämnade de 
in en skriftlig musikanalys av en låt eller ett musikstycke som de själva valt. 
Studenterna fick som ett moment i kursen även läsa texter om, och reflek-
tera kring sin förförståelse av begreppet musikalitet. Efter kursen skrev de 
korta egna texter i en form av enkät, där de beskrev sina uppfattningar av 
innebörden av begreppet musikalitet med utgångspunkt i tre frågeställning-
ar. Dessa texter, utgör empirin för studien.  

4.3 Enkät 
Den skriftliga avslutande kursuppgiften utformades som en mindre enkät, 
där deltagarna besvarade tre frågor som ställdes kring begreppet musikalitet 
(Bilaga 3). Frågeställningarna var desamma för samtliga deltagare, och alla 
deltagare svarade individuellt och skriftligt. Det fanns alltså ingen variation 
när det gällde frågor eller svarssituation, utan enkäten utformades och ge-
nomfördes med en hög grad av standardisering (Trost, 2007). Enkäten var 
mer kvalitativ än kvantitativ eftersom det inte fanns några standardiserade 
svarsalternativ, utan varje person svarade fritt på mina tre frågeställningar, 
en form av semistrukturerad enkät där utrymmet var stort för deltagarna att 
fritt formulera sina uppfattningar.  
 
Studenterna fick den skriftliga uppgiften med de tre frågeställningarna kring 
begreppet musikalitet i början av delkursen. Under kursen diskuterade vi 
inte begreppet musikalitet specifikt, utan kursen behandlade framförallt mu-
sikanalys och musiklära. I kursplanen fanns inget lärandemål som hade nå-
gon relation till uppfattningen av begreppet musikalitet, så den skriftliga en-
käten kring begreppet musikalitet påverkade inte betygen på kursen. Däre-
mot fick studenterna några korta texter att läsa individuellt som behandlade 
musikalitet ur olika aspekter (Bilaga 3). Ur dessa texter fick de valfritt välja 
citat som antingen var något de tyckte stämde eller något de hade invänd-
ningar emot. Efter avslutad kurs cirka en månad senare, mailade studenterna 
sina enkätsvar till mig. Studenternas förförståelse av begreppet musikalitet 
påverkades säkert av texterna de fått läsa, men eftersom jag uttryckligen ef-
terfrågat studenternas personliga uppfattning i de tre frågeställningarna i en-
käten, tror jag texternas betydelse för resultatet av studien var relativt liten. 
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Det viktiga var att få till stånd en djupare personlig reflektion hos studenter-
na kring analysen av begreppet musikalitet, vilket man senare under utbild-
ningen kunde återknyta till. 
 
Frågorna studenterna fick svara på var:  
Vad betyder begreppet musikalitet för dig?  
Hur har du fått din musikalitet?  
Hur kan du utveckla din musikalitet? 
 
Frågeformuleringarna valdes dels för att få svar på om det bland dessa stu-
denter fanns en eller flera uppfattningar av innebörden av fenomenet musi-
kalitet, dels för att synliggöra varje individs uppfattning av sin egen musika-
litetsutveckling. Enligt Vygotskijs kulturhistoriska teori (Vygotskij 
1999/1934) utvecklas människor ständigt i den proximala utvecklingszonen 
i relation till föräldrar, lärare, eller i en annan utvecklande kontext. Därför 
valde jag att i den sista frågeställningen ta upp hur studenterna uppfattar att 
den musikaliska förmågan kan utvecklas. 
 

4.3.1 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Eftersom uppgiften att besvara frågorna kring musikalitet ingick i en obliga-
torisk kurs för studenterna, kan man inte beakta svarsfrekvens och göra en 
bortfallsanalys, som man annars bör göra med enkäter enligt Trost (2007). 
Samtliga studenter skickade in sina svar. Studenterna godkände i de flesta 
fall att deras texter fick användas för min studie. Två studenter avbröt av 
olika skäl sina studier, och svarade inte på förfrågan om godkännande. Jag 
valde ändå att ta med dessa texter i undersökningen, för att få ett så stort ur-
val av variationer av uppfattningar som möjligt, och svaren är dessutom 
anonymiserade och går inte att härleda till någon specifik student. 
 

4.3.2 Population, urval och maktperspektiv 

Musikalitetsuppgiften har ingått i en musikkurs för danspedagoger i flera år, 
men för denna undersökning användes data från ett läsårs studentgrupp, nu 
utformad som en mindre enkät. Kursen pågick under ett läsår, men de fyra 
lektionerna i musiklära/musikanalys ägde rum under höstterminen, och stu-
denterna som deltog hade som dansinriktningar svensk folkdans alternativt 
street dance. Det var 13 deltagande studenter varav 10 kvinnor och 3 män, 
och deras ålder var ca 20-25 år. Könsfördelningen var normal för en stu-
dentgrupp inom lärarprogrammen på Dans och Cirkushögskolan. På kursen 
kunde man enbart få betyget Godkänd eller Icke godkänd, och betyget på-
verkades framförallt av godkänd närvaro på lektioner samt inlämning av 
uppgifter som ingick i kursen. Därför tror jag att min roll som lärare med 
makt att sätta betyg inte påverkat enkätsvaren från studenterna. Dessutom 
var vi flera lärare som undervisade på kursen, och mina fyra lektioner var 
enbart en delkurs av totalt ca 30 lektioner.  
 



22 

4.3.3 Databearbetning 

Studenternas (1-13) svar på var och en av de tre frågeställningarna, sortera-
des i ett första steg och sammanställdes under varje delfråga. (Svaren åter-
ges i sin helhet, ordagrant men med viss korrigering av stavfel och tal-
språksuttryck i Bilaga 1). Därefter analyserades svaren under respektive frå-
geställning och delades in i beskrivningsområden.  

Beskrivningskategorier enligt den fenomenografiska ansatsen, uttrycker 
forskarens egen uppfattning av ett fenomen i sin omvärld, och dessa be-
skrivningskategorier är undersökningens huvudsakliga resultat (Uljens, 
1989).  

Min metod i denna studie, att efter analys av enkätsvaren sortera in svaren 
under, av mig valda, beskrivningsområden med underområden, är inspire-
rade av den fenomenografiska analysmetoden. Dessa beskrivningsområden 
utgör studiens resultat som redovisas i resultatkapitlet. 

 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från enkäten, med utvalda kommente-
rade representativa exempel av enkätsvar ordnade i relation till var och en 
av de tre frågeställningarna. Under varje frågeställning presenteras svaren i 
beskrivningsområden, där variationer i uppfattning hos de olika studenterna 
kommer i dagen. Vissa svar kan hänföras till flera områden. (Samtliga svar 
från enkäten återfinns i Bilaga 1.) Slutligen beskrivs fenomenografiskt in-
spirerade sammanfattande utfallsrum där relationer mellan beskrivningsom-
rådena synliggörs. 

  

5.1 Vad betyder begreppet musikalitet för dig?  
Under denna frågeställning sammanförs enkätsvar i olika beskrivnings-
områden där studenterna redogör för sin uppfattning av vad det kan innebära 
att vara musikalisk, hur musikalitet yttrar sig. Det kan handla om att prakti-
sera musik eller att ha kunskap om och förståelse för musik. Några svar tar 
upp musikalitet i form av att kunna skapa musik och andra svar belyser vik-
ten av ett välutvecklat lyssnande som en förutsättning för att vara musika-
lisk. Kontexten i vilken man talar om musikalitet är också en viktig faktor 
som flera enkätsvar tar upp. 

 

5.1.1 Att ha kunskap i musik - att kunna praktisera musik 

I detta beskrivningsområde sammanförs en mångfald uppfattningar av be-
greppet musikalitet som handlar om att kunna praktisera musik i någon 
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form, exempelvis att kunna sjunga, spela eller dansa. I tematiska utsagor be-
skrivs variationer på hur denna praktik kan utföras.  
Uttrycksformer 

Studenterna framhåller i detta område att förutsättningarna för att vara mu-
sikalisk är att kunna uttrycka musik praktiskt. Här beskrivs musikalitet som 
det vanligtvis brukar beskrivas, som att kunna utöva och uttrycka musik i 
någon form, även som dans med kroppen som ”instrument”.  

Att kunna spela ett instrument eller att kunna sjunga - en färdighet.  
Att ha ett bra gehör. Att kunna improvisera. Att kunna lära sig till exempel melo-
dier lätt, att kunna härma. Att vara kroppsligt musikalisk. 

Nedanstående svar beskriver en uppfattning av att musikalitet inte gäller 
dansare utan är förbehållet de som sjunger och spelar instrument. 

Som dansare har jag aldrig riktigt förknippat musikalitet med dans. Det har hängt 
ihop med dem som spelar instrument och sjunger. 

Sammanhanget i vilket man praktiskt utövar musik eller dans är av bety-
delse för hur musikaliteten uppfattas. 

Att vara musikalisk inom en genre men inte inom en annan.  

Uppfattningen av att vara musikalisk i en genre men inte en annan, visar på 
kontextens betydelse för hur man uppfattar om en person är musikalisk i sitt 
utövande eller inte. Någon kan uppfattas som musikalisk i en klassisk mu-
sik- och danskontext men får problem inom exempelvis hip - hopgenren och 
vice versa. Det handlar då om nödvändigheten att inneha en stilistisk förtro-
genhet i sitt utövande för att kunna uttrycka sig musikaliskt.  

Musikalitet är för mig en egenskap men också ett redskap. Redskap i den bemär-
kelsen att jag kan använda det inom min dans, samt träna redskapet.  

Ovanstående citat beskriver musikalitet som ett redskap i dansutövningen, 
vilket relaterar till ett kulturpsykologiskt perspektiv.   

Jag dansade i takt innan jag lärde mig om musikteori, men nu har jag en annan 
sorts förståelse för musiken.  

Att dansa i ”takt” är ett vanligt uttryck hos dansare. Det är en begreppsför-
virring eftersom att de oftast menar att dansa i puls. Men det kommer 
kanske av uttrycket ”hålla takten” vilket ofta används i dagligt tal. Att dansa 
i takt är kunskap i praktiken, kunskap i musik, medan resten av påståendet 
kan hänföras till andra beskrivningsområden.  
 

Uttryckskriterier 

I dessa beskrivningar svarar studenterna att det inte bara är teknisk förmåga 
som krävs i det praktiska utövandet, utan det krävs något mer, någon form 
av inre uttrycksvilja. 

För musikalitet behövs personlighet.  
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Studenterna beskriver här på vilket sätt man använder sig av sin musikaliska 
förmåga. Till exempel att man utgår från en inre drivkraft, en vilja att ut-
trycka sig, viljan till kommunikation. 

Det handlar inte bara om ett tekniskt utövande utan också om en hängivelse och 
innerlighet samt om tolkning och bearbetning av rörelsen, tonen, rytmen, etc. Att 
kunna frasera. 
 
Att ha en vilja och begåvning för att kunna förmedla en djupare innebörd med sin 
musik och inte bara visa på en teknisk skicklighet.  
 
Musikalitet är ett sätt att förhålla sig och kunna skapa ett uttryck genom instru-
mentet. 

Studenterna beskriver i sina uppfattningar av musikalitet som en praktik i 
musik, att det handlar mycket om det personliga uttrycket, men även om 
teknisk briljans.  
 

5.1.2 Att ha kunskap om musik - att ha en förståelse för musik 

I detta beskrivningsområde sammanförs uppfattningar av begreppet musika-
litet som handlar om att ha kunskap om och en förståelse för musik i någon 
form, exempelvis att teoretiskt kunna analysera musik och då kunna urskilja 
olika musikaliska parametrar.   

Musikalitet handlar mycket om att lyssna på detaljer. Att känna musiken. Att 
kunna beskriva musik.  
 
Jag dansade i takt innan jag lärde mig om musikteori, men nu har jag en annan 
sorts förståelse för musiken. 	

Här beskrivs det att den teoretiska kunskapen i musik har utvecklat en annan 
förståelse för musiken hos studenten. Ett musikaliskt lärande har ägt rum, 
via verktyget musikteori. Detta påstående presenteras även i 5.1.1 men då 
med fokus på det praktiska utövandet i dans, vilket visar att uppfattningarna 
av innebörden i begreppet musikalitet delvis är överlappande. Det är en 
kombination av praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap. Praktiken först, 
sedan via teoriundervisning uppnådd ökad förståelse för musiken. 
Påståendet nedan exemplifierar att en fördjupad kunskap om musik uppfatt-
tas som väsentligt i begreppet musikalitet.  

Musikalitet är ett sätt att förhålla sig till musiken, t.ex. inom dans att inte följa mu-
siken strikt utan att ha en djupare förståelse och förhållande till den. 

En student uppfattar musikalisk förståelse som ett redskap för dans. 
Musikalitet är en egenskap men också ett redskap. Redskapet musikalitet är det jag 
lärt mig i skolan, noter, taktarter, osv.  

I följande svar beskrivs kunskap om musikteoretiska begrepp som viktiga 
redskap för musikalitet. 

 
Att kunna uppfatta harmonier. Att veta hur musiken är uppbyggd. Att kunna iden-
tifiera olika musikformer. Att kunna musikteori - noter, taktarter, musiktermer. 
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Här beskrivs musikalitet i termer av: att kunna uppfatta….att veta…att 
kunna identifiera…ha kunskap om…för att kunna bedöma…. att ha förstå-
else för…. Beskrivningar som menar att musikalitet även kan innebära teo-
retisk kunskap och förståelse. Vikten av att ha kunskap om genrespecifika 
detaljer i musik beskrivs i nedanstående svar. 

Om man är bra på att höra en viss genre kanske det mer handlar om en vana och 
kunskap för just den musiken. Att ha kunskap om musikformer och musikgenrers 
basala delar. 
  

5.1.3 Att kunna skapa musik 

I detta beskrivningsområde sammanförs svar kring begreppet musikalitet 
som handlar om att kunna skapa musik. Några av studenterna tar upp den 
egna kreativitetens betydelse för innebörden av att vara musikalisk.  
 

De som komponerar sin egen musik är musikaliska på sådant vis att de uppfinner 
nytt material och nya sammansättningar, de har musikalisk fantasi. 

Här beskrivs musikalitet som att kunna komponera. En uppfattning av mu-
sikalitet som något kreativt och med musikalisk fantasi. Men nedanstående 
beskrivning tar även upp förutsättningar för att skapa musik, att kunna upp-
fatta och inneha kunskap om musikaliska redskap såsom instrument och 
dess teknik.  

 
Att skapa musik innebär förutom att uppfatta, även att inneha en viss kunskap om 
instrument och dess teknik.  
 

5.1.4 Att ha ett välutvecklat lyssnande 

Flera studenter beskriver lyssnande som en viktig förutsättning för att vara 
musikalisk. Här sammanförs beskrivningar av begreppet musikalitet som 
handlar om lyssnande. De tar dels upp det personliga, aktiva lyssnandet, och 
dels de rika möjligheterna som finns att kunna lyssna på musik via olika 
medier. 

Jag tror inte man behöver kunna spela ett instrument för att veta något om musik, i 
dagens läge när det finns så många tekniska uppfinningar som gör det möjligt att 
lyssna på musik. Musikalitet handlar mycket om att lyssna på detaljer.  

Det medvetna lyssnandet på detaljer belyser flera studenter i sina beskriv-
ningar av musikalitet. 

Medveten musikalitet är när man hör en puls eller en rytm, något man kan skapa 
musik utav och känna musiken, känna att något händer runt dig eller i dig och du 
är medveten om det och kan analysera vad det är.  
 
Att uppfatta musik går ihop med att lyssna, förstå och kunna tolka musik. Man 
lyssnar och känner musiken när man dansar. 

Ovanstående citat kopplar samman flera beskrivningsområden, lyssnande, 
förståelse av musik och den utövande tolkningen av musiken i dans. Det på-
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visar en variation hos en och samma individ i uppfattningen av innebörden 
av musikalitet.  
 

5.1.5 Att ha ett kontextbaserat, relationellt förhållande till musik 

I detta beskrivningsområde sammanförs påståenden om begreppet musikali-
tet som handlar om kontextens betydelse samt omfattar ett relationellt per-
spektiv. 
 
Kontext 
 
Här beskriver studenterna hur sammanhanget påverkar innebörden av be-
greppet musikalitet, och att genre inom dans kan vara en faktor som gör att 
musikalitet hos en individ kan betraktas på olika sätt. 
  

Musikalisk inom en genre men inte inom en annan. I den moderna dansen är mu-
siken och flödet en stor del, och räkningen är ofta fritt tolkad. I jazzdans är det fo-
kus på räkningen och att alla ska vara samspelta. Inom street är det viktigt att 
dansa precis och exakt på vissa pauser eller ljud i låten och att vara på beatet hela 
tiden. Då räknas man som en musikalisk dansare. Men enligt vissa dansare eller 
koreografer kallas detta ”Mickey-Mousing”. Och då är det enligt det synsättet inte 
musikaliskt. Intressant att man kan uppfatta musikalitet på så olika sätt inom dan-
sen. 

Här beskrivs kontextens betydelse för uppfattningen om begreppet musikali-
tet, och att det kan visa sig i form av olika synsätt på musikalitet hos olika 
individer.  

Det som en person uppfattar som musikaliskt kan en annan person uppfatta som 
omusikaliskt.  

Studenterna återger i sina beskrivningar hur begreppet musikalitet får olika 
innebörd i olika former av kulturer. Det blir då viktigt att närmare söka bak-
grunden till i vilken kontext begreppet används. 
 
Relationellt perspektiv 
 
I detta beskrivningsområde beskrivs musikalitet som relationer mellan dans, 
musik och kropp.   
  

Kroppen blir ett instrument och musiken en danspartner. En sensitivitet för musi-
ken genom kinetiska reaktioner. Kroppen är dansarens orkester och den måste 
samspela. 

Samspelet mellan musik och dans bör vara i form av en jämbördig relation 
uttrycker en student. 

En musikalisk dansare dansar inte över musiken, man dansar med musiken. Musi-
kalitet är för mig att växelvis bli ett med musiken, separera sig från musiken och 
dansa jämte den. 

Nedanstående citat är ett intressant uttryck för en slags relationell strävan att 
uppnå samstämmighet. 
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Att omedvetet sjunka in i att gå en fast puls eller jämna ut dina andetag med någon 
annans utan att tänka på det. 
 

 
Sammanfattning   
 
Flera studenter beskriver innebörden av begreppet musikalitet som en mul-
tipel förmåga, till exempel: musikalitet är att vara bra på att uppfatta musik, 
skapa musik och reproducera musik. Här beskriver studenten musikalitet i 
en och samma mening som förmågorna att kunna lyssna, att kunna kompo-
nera och att utöva musik. Att ha kunskap i och om musik samt förmågan att 
skapa och ha ett aktivt lyssnande. Musikalitet beskrivs som ett mångfacette-
rat begrepp och enkätsvaren visar i flera fall på en variation av uppfattning-
ar om innebörden av begreppet musikalitet hos en och samma individ. 
 
 
 

5.2 Hur har du fått din musikalitet? 
 
Under denna frågeställning sammanförs enkätsvar i olika beskrivningsom-
råden gällande hur studenterna uppfattar att de tillägnat sig musikalitet, hur 
musikaliteten växt fram och i vilka sammanhang. Flera svar hänförs till att 
musikalitet är medfött medan andra hävdar att musikalitet växer fram ge-
nom kulturell påverkan. Det kan vara genom undervisning i någon form el-
ler via föräldrar och andra viktiga andra. 
  

5.2.1 Medfödd musikalitet 

Under detta beskrivningsområde beskrivs uppfattningen av att musikaliteten 
har genetiskt ursprung. 

En del av min musik tror jag bara finns där, är medfött om man nu vill kalla det så.  
Känslan för att röra sig till musik i takt och följa musikens kvalitét är något som 
bara finns där.  

Flera studenter har uppfattningen att musikalitet i olika grad är en medfödd 
förmåga, vilket exemplifieras av följande citat.   

Jag tänker att jag är född med musikalitet, eftersom jag alltid haft lätt för mig att 
lära dansen genom musiken och inte så mycket med räkningar. 

En student har uppfattningen att det finns definitiva skillnader i musikalisk 
förmåga hos olika individer. 

Det finns både musikaliska och omusikaliska personer. 

Nedanstående svar pekar på uppfattningen att arv tillsammans med flera 
faktorer samverkar för att musikalitet ska uppstå hos en individ.  

Det är en fråga om arv och miljö och uppväxt. 



28 

 

5.2.2 Musikalitet via föräldrapåverkan  

Här beskriver studenterna att musikaliteten påverkas av kulturen i hemmil-
jön och att föräldrarna har en viktig roll i utvecklandet av musikalitet hos en 
individ.  

Växer man upp i en familj som har starka band till musik, att någon förälder spe-
lar, eller helt enkelt vistas i en ”musikalisk” miljö, så känns oddsen ganska stora 
att barnet blir musikaliskt.  

Att ha musik omkring sig i vardagen är den största underkategorin för att 
beskriva hur studenterna uppfattar att de ”fått” sin musikalitet.  

Min musikalitet har jag fått från många olika håll i livet men grunden har alltid va-
rit min far. Han spelade musik för mig redan när jag låg i magen, mest blues för 
han tyckte så mycket om den själv. Så mina öron är vana vid att lyssna till många 
olika sorters musik. 

Även i detta beskrivningsområde presenteras påståendet om arv, miljö och 
uppväxt, och det exemplifierar här hur studenten beskriver uppväxten i fa-
miljen som betydelsefull för utvecklande av musikaliteten. 

Det är en fråga om arv och miljö och uppväxt. 
 

5.2.3 Musikalitet via undervisning 

Flera av studenterna lyfter fram betydelsen av att ha fått musikundervisning 
och att de därigenom danat sin musikalitet. 

Att jag kan höra vilken taktart är en inlärd egenskap/redskap, då jag inte visste vad 
taktart var när jag föddes.  
 
Jag har fått min musikalitet delvis genom kunskap jag har fått i skolan på musikte-
ori/rytmiklektioner.  

Studenterna relaterar här till att den fått sin musikalitet genom kunskap om 
musik som internaliserats via någon form av undervisning, både i skolan 
och i instrumentalundervisning samt via dansundervisning.  

Genom att jag sjungit, spelat trummor och dansat i ett antal år.  

En av studenterna beskriver en form av negativ upplevelse av musikunder-
visningens innehåll. 

Jag spelade tvärflöjt men undervisningen begränsades i stort sett till notläsning och 
teknik istället för att fokusera på gehör, improvisation och känsla, vilka är de tre 
komponenter jag idag värderar högre.  

Arv, miljö och uppväxt placeras in även under detta beskrivningsområde, 
och relaterar till att undervisningsmiljöer beskrivs som viktiga för uppkoms-
ten av musikalitet.  

Det är en fråga om arv och miljö och uppväxt. 
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5.2.4 Musikalitet via övrig kulturell påverkan 

Många studenter beskriver hur de utvecklat sin musikalitet via kulturell på-
verkan på olika sätt.   
 

En droppande kran är också en rytm, som kan fånga ens uppmärksamhet och bidra 
till en känsla för rytmer. Man lär sig uppfatta att det kommer en droppe till, och 
när den kommer. 

Detta intressanta svar visar på en förmåga att uppfatta strukturer och möns-
ter som kan utgöra musik, en upplevelse av regelbundenhet och återkom-
mande rytmiska motiv. Beskrivningen relaterar till en möjlig definition av 
musik som ”strukturerat ljud”.  

Min egen musik anser jag vara sociokulturellt konstruerad. Jag kan nu i efterhand 
uppleva att jag i förhållande till gehör, lyssnande, återskapande och tolkning inte 
alls är särskilt musikalisk. För att jag inte tränades på det sättet. När jag i senare 
ålder la märke till andra ljud och började släppa pulsen så insåg jag att det jag tidi-
gare hade ansett vara omusikaliskt nu beskrev vad som var musikaliskt.  

Denna redogörelse visar att kulturell påverkan medför förändring. Detta kan 
vara genom undervisning och skulle då hänföras till beskrivningsområde 
5.2.3, men det kan också vara annan kulturell påverkan, till exempel i en 
kamratgrupp. 

Jag antar att jag har dansen att tacka för min musikalitet, eller har jag valt dansen 
som uttrycksmedel för att jag är musikalisk? 
 
Mina instrumentkunskaper har hjälpt mig förstå musik mycket bättre, så viss not-
lära och taktträning har nog hjälpt mig skaffa en större musikalitet, men det som 
utvecklat mig mest musikaliskt är ändå dansen. Känslan för att röra sig till musik i 
takt och följa musikens kvalitét är något som bara finns där. Givetvis har jag blivit 
bättre på det då jag dansar varje dag.  

Flera studenter svarar att det är dansen som utvecklat musikaliteten, och inte 
tvärtom. Någon student beskriver vikten av att vara uppmärksam på musi-
ken i den omgivande kulturen. 

Musiken finns ständigt runt omkring oss. Det gäller bara att lära sig att uppmärk-
samma den.  
 

Sammanfattning 
”Det är en fråga om arv och miljö och uppväxt”. Denna beskrivning fångar i 
korthet de viktigaste faktorerna för uppkomsten av en individs musikalitet 
enligt studenterna, och visar att musikaliteten ofta uppfattas som en kombi-
nation av dessa faktorer. Citatet beskriver också att musikalitet inte uppfatt-
tas som en statisk förmåga som man har fått eller inte, utan snarare befinner 
sig i en ständigt pågående process av utveckling. 
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5.3 Hur kan du vidareutveckla din musikalitet?  
Under denna frågeställning beskriver studenterna hur de kan gå tillväga för 
att utveckla sitt lärande i musik och hur de kan vidareutveckla sin musikali-
tet. Enkätsvar kring lyssnande och medvetna strategier i övande på olika sätt 
sammanförs i beskrivningsområden, såsom medvetet lyssnande, att dansa 
till olika musikgenrer, anta musikaliska utmaningar samt utveckling via stu-
dier och samspel med andra. 
 

5.3.1 Genom medvetet lyssnande 

Många av studenterna beskriver att de kan utveckla sin musikalitet genom 
att lyssna på musik med ökad medvetenhet. Nedanstående svar fokuserar på 
det aktiva lyssnandet och att det är något som fortgår och inte tar slut vilket 
relaterar till ett livslångt lärande. 

Lyssna noga när jag lyssnar till musik, och inte låta sådant jag lärt mig falla in i 
glömska. Jag vill fortsätta på samma spår med att lyssna, lära, pröva och upptäcka. 
Att lyssna aktivt och hela tiden vilja höra mer. 
 

En student beskriver lyssnandet på musik i relation till dansen och även i re-
lation till den blivande rollen som pedagog. 

Dansa och fokusera på hur man förhåller sig till musiken. Elever behöver lära sig 
lyssna aktivt för att direkt kunna överföra impulsen från musiken i rörelse. 

De flesta studenter beskriver vikten av uppmärksamhet när det gäller detal-
jer i musik och någon menar att musikalitet är en form av en aktivitet, ett 
uppmärksamt lyssnande, vilket man kan jämföra med Smalls begrepp mu-
sicking, vilket jag beskrivit i bakgrundsdelen. Nedanstående citat visar på 
hur musikalitet och kunskap om musik kan utvecklas i lyssnande tillsam-
mans med andra. 

Att diskutera med någon med ett annat musikintresse där man kan förklara hur 
musiken hänger samman, hur den är uppbyggd och om det finns en form som 
kommer igen beroende på låtens framförande. Lyssna mycket på musik, analysera, 
leka med dansen och musiken. 
 

5.3.2 Genom att dansa till olika musikgenrer 
Studenterna ger här exempel på uppfattningen att musikalitet kan utvecklas 
genom att dansa till musik som inte är den musikgenre de vanligtvis dansar 
till. 

Jag vill utforska olika typer av musikalitet och förhållningssätt inom olika dans-
genrer för att utöka mina möjligheter till uttryck. Genom att lyssna på flera typer 
av genrer och analysera den eller röra sig till den kan man få bredare kunskap i sin 
musikalitet. 
 
Att dansa till musik man aldrig hört förr. 
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Studenterna tar här upp vikten av att vara lyhörd för mångfalden av musika-
liska uttryck, att det utvecklar musikaliteten, och att det är att angeläget att 
vara öppen för intryck för att kunna förmedla nya uttryck.  Olika genrer har 
olika syn på vad musikalitet innebär, vilket beskrevs även i beskrivningsom-
råde 5.1.1 där fokus var utövandet och praktiserandet av musikalitet, och i 
beskrivningsområde 5.1.5 där musikalitet i relation till kontexten var i fo-
kus. 

  

5.3.3 Genom utmaningar 

I detta beskrivningsområde ger studenterna exempel på utmaningar som på 
varierande sätt utvecklar ett lärande och i detta fall ett musikaliskt lärande. 

Utmana mig själv när jag koreograferar att använda mig av olika rytmer och inte 
bara de som känns bekväma.  

Att våga ta risker och utmana sig själv, är enligt några studenter ett sätt att 
utveckla musikaliteten. 

Genom att lyssna på en låt på ett lite annorlunda sätt eller röra mig på ett nytt sätt 
gör så att jag förstår och lär mig nya saker hela tiden.  
 

Ovanstående svar kan relateras till begreppet den proximala utvecklingszo-
nen hos Vygotskij. Att ta hjälp av någon person eller någon form av utma-
ning för att gå vidare i sin utveckling. 

 

5.3.4 Genom studier och övning  

Inom detta område sammanförs svar som handlar om att olika slags musik-
studier, teoretiska samt praktiska studier kan främja utvecklingen av musi-
kaliteten. 
Teoretiska studier 

Här nedan ger studenterna uttryck för hur teoretiska studier av musik kan 
utveckla musikaliteten på så vis att de kan lära sig höra fler musikaliska pa-
rametrar. 

Jag skulle vilja fördjupa mig mer i musikteori som gör det möjligt att förstå och 
höra harmonier och tonarter för att kunna musicera och förena musikkunskaper 
med min rörelse och mitt uttryck. 
 
Jag behöver få en djupare och mer konkret förståelse av hur musik byggs upp och 
av vad den består. Varför ser noter ut som de gör? Hur låter olika instrument och 
hur vet jag vilka som är vilka och passar till vad. Varför låter instrument som de 
gör? Och hur har musiken utvecklats och hur kommer den att bli?  

Nedanstående svar är intressant för det visar på uppfattningen att ökat lä-
rande skapar frihet att välja. En större kunskap om musikteori ger dansaren 
ökat utrymme i relationen till musik enligt denna student.  

Genom en fullständig förståelse för musikens uppbyggnad och de olika instrumen-
tens funktion skulle jag kunna välja att följa musiken, komplettera den, trotsa den, 
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gå med den eller emot den. Allt utan att på något sätt ignorera den. Man slutar ald-
rig att lära sig. 
 

Praktiska studier 

De flesta studenter beskriver att varierade praktiska studier i dans och musik 
kan utveckla musikaliteten, att noga utvald träning kan bidra till en ökad 
musikalitet hos alla individer. 

Självklart kan du öva upp både egenskapen och redskapet, men vissa har ju musi-
kalitet från början, utan att öva, medan andra måste kämpa som djur. Musikalitet 
är enligt mig alltså något som kan läras ut och en elev och utövare kan genom rätt 
träning uppnå en större musikalitet.  

Tystnad är en parameter i musik som beskrivs av en student och hur man i 
dans även kan relatera till denna musikaliska faktor.  

Att jobba med olika rytmiseringar eller jobba utanför instrumenten, och använda 
sig av tystnader.  
 

Ett pedagogiskt problem uppmärksammas av en student i nedanstående ci-
tat. Är det just det fysiska klappandet som är problemet, eller är det klappar-
na och rytmerna tagna ur sin, för studenten, mer ”vanliga” musikaliska kon-
text på danslektionen, som gör att studenten upplever det svårt att utföra 
klapprytmen på lektionen?  

Att i en ren fyrtakt kunna variera sig i dansen med olika notvärden såsom åttonde-
lar eller sextondelar. Det är också svårt att upprepa rytmer när vi klappar dem på 
lektionerna, jag har svårt att uppfatta dem, men när jag hör ett musikstycke är det 
lätt att hitta rytmerna och dansa till dem.  

Vikten av att den dagliga träningen, att övandet i dans, är i samspel med 
musiker uppmärksammas i nedanstående citat.    

Det är viktigt att i sin dagliga träning få vara bland musiker varje dag, det gör sin 
del i den musikaliska träningen. 
 

5.3.5 Genom samspel med andra – sociokulturell aspekt 

Här beskriver studenterna vikten av samspel med andra och den musikaliska 
omgivningen för att utveckla sin musikalitet. Lärandet tillsammans med 
andra, vem som har makt att bestämma vad som är musikaliskt eller inte, 
och hur en grupp kan styra värderingar när det gäller musikalitet, är viktiga 
reflektioner som kommer fram i detta beskrivningsområde. 

Maktstrukturer och grupptillhörighet spelar stor roll för att utveckla musikaliteten, 
vilket är en del i ett sociokulturellt perspektiv.  

Hur man har tillgång till musik tas också upp, och att det är en viktig demo-
kratisk aspekt. Citatet relaterar till att möjligheten till musikaliskt lärande 
kan påverkas av och bero på vilken kultur man tillhör.  

Tillgänglighet av musiken är viktigt för att vidareutveckla musikaliteten. 
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Att få vara bland musiker varje dag i sin dagliga träning gör sin del i den musika-
liska träningen, och ökar medvetenheten för din musikaliska omgivning.  

Det dagliga sociala samspelet i dansträningens kultur, mellan danslärare, 
musiker och studenter, beskrivs här som en faktor som är betydelsefull för 
utvecklingen av musikaliteten. Danslärare och musiker utmanar studenterna 
att ständigt gå vidare i arbetet med att förfina och fördjupa sin musikalitet. 

 
Sammanfattning 

Studenterna beskriver under denna frågeställning olika strategier för hur de 
kan vidareutveckla sin musikalitet. De beskriver både individuella strategier 
men även hur de i samspel med andra ständigt kan förkovra sig musikaliskt 
och på så vis utveckla musikaliteten. Även de studenter som beskrivit musi-
kalitet som en medfödd förmåga, ger förslag på hur de kan gå vidare med 
övningar eller samarbeten inom musikområdet för att bredda sin musikalitet. 

 

 

5.4 Utfallsrum – slutsatser av enkätresultatet 
De olika beskrivningsområden av kvalitativt skilda uppfattningar av be-
greppet musikalitet som enkätsvaren delats in i och som presenterats i resul-
tatkapitlet, utgör studiens egentliga resultat. Under denna rubrik som kan 
kallas utfallsrum (Marton & Booth, 2000) inspirerad av den fenomenogra-
fiska ansatsen presenterad i 4.1, görs en sammanställning av beskrivnings-
områdena. Studenternas uppfattningar av innebörden av begreppet musikali-
tet, hur de uppfattar att musikalitet utvecklats samt hur de beskriver att man 
kan vidareutveckla musikaliteten. De tre frågeställningarna har varit ut-
gångspunkten för en indelning av beskrivningsområden i utfallsrummen. 
Avslutningsvis beskrivs slutsatser av resultatet som relationer mellan de 
olika beskrivningsområdena. 
 

5.4.1 Studenternas uppfattningar av innebörden av begreppet musikalitet 

 

 

 

 

 

 

 

Innebörden av begreppet musikalitet 
att ha kunskap i musik  

att ha kunskap om musik 

att kunna skapa musik 

att ha ett välutvecklat lyssnande 

ett kontextbaserat, relationellt förhållande till musik 
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5.4.2 Studenternas uppfattningar av hur musikaliteten har utvecklats  

Utvecklingen av musikalitet 

medfödd förmåga 

via föräldrapåverkan 

via undervisning 

via övrig kulturell påverkan 

 

5.4.3 Studenternas uppfattningar av hur man kan vidareutveckla sin musi-
kalitet 

 

 

 

 

 
 

 

5.4.4 Relationer mellan olika beskrivningsområden 
I de flesta beskrivningsområden finns representation av uppfattningar av in-
nebörden av musikalitet som i sig representerar fler områden. Detta visar på 
ett mönster i uppfattningarna, att begreppet musikalitet är ett multipelt be-
grepp som ofta omfattar flera innebörder. Därför är det viktigt att söka av-
gränsa och tydliggöra definitionen av musikalitet för varje situation det an-
vänds, framförallt i undervisningssammanhang. 
 
Många studenter beskriver föräldrars påverkan när det gäller grunden för att 
vara/bli musikalisk, och andra skriver att man bygger upp musikaliteten via 
omgivningen, att den är sociokulturellt konstruerad och att den behöver trä-
nas redan från tidig ålder. Flera menar att musikalitet till viss del är en med-
född egenskap, men beskriver å andra sidan även att den går att träna upp. 
Musikalitetens utveckling hos en individ beror även på hur musikalitet vär-
deras av omgivningen. Att till exempel tillhöra en grupp som betraktar mu-
sikalitet som förmågan att kunna sjunga, och man inte tycker man kan 
sjunga men däremot är bra på att dansa, kan påverka självbilden och fram-
kalla dåligt självförtroende, vilket i sin tur kan göra att man inte utvecklas i 
den utsträckning som man kanske egentligen har potential för.  
 
Genrespecifik musikalitet skriver många studenter om, och att man i olika 
genrer värderar musikalitet på olika sätt relateras till under flera beskriv-
ningsområden. 

Vidareutveckling av musikalitet 
genom medvetet lyssnande  

genom att dansa till olika musikgenrer 

genom utmaningar 

genom studier och övning 

genom samspel med andra - sociokulturell aspekt 



35 

Att uppnå mer kunskap både i och om musik genom studier, praktiska såväl 
som teoretiska relateras till i samtliga beskrivningsområden. 
 
Vikten av att utveckla lyssnandet finns representerat i flera beskrivningsom-
råden, både när det gäller att beskriva innebörden av begreppet musikalitet 
men även när det gäller utveckling av musikalitet.  
 
Att musikaliteten utvecklas i samspel med andra berättas om i flera beskriv-
ningsområden, både som praktiskt utövande tillsammans med andra, och i 
lyssnande situationer i samspel med musiken, och genom undervisning i ex-
empelvis musikanalys. 
 
Resultatet av undersökningen synliggör individuella variationer i dansstu-
denters uppfattningar av innebörden av begreppet musikalitet, och hur de 
beskriver att de kan utveckla sin musikalitet. Att få kunskap om dansstuden-
ternas förförståelse om musikaliskt lärande är en viktig kunskap i ett läran-
desammanhang inom dans - och musikundervisningskontext. 
 

 

 
 

6. Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka och synliggöra individuella 
uppfattningar av innebörden av begreppet musikalitet bland representanter 
för dansstudenter. För att uppnå detta syfte har jag med en grupp dansstu-
denter genomfört en enkätundersökning med tre frågeställningar kring be-
greppet musikalitet. Det har varit en önskan att bättre förstå deras personliga 
uppfattningar och reflektioner kring innebörden av begreppet musikalitet, 
för att komma fram till ett mer reflekterat och varierat sätt att använda be-
greppet musikalitet framförallt inom dans - och musikundervisning. 
  
Liksom Gardner i sin beskrivning av olika intelligenser också relaterar till 
att varje intelligens har sub-intelligenser (Gardner, 2006) och alltså att det 
finns musikaliska sub-intelligenser, visar min studie att när dansstudenter 
ska beskriva sina uppfattningar om innebörden av begreppet musikalitet, 
framträder en slags ”sub-musikaliteter” som jag valt att sortera in i olika be-
skrivningsområden inspirerade av den fenomenografiska analysmetoden..  
En parafras på Gardner intelligensteori, De sju intelligenserna (1994/1983) 
skulle kunna utgöras av en sammanställning (ej i betydelseordning) av några 
av beskrivningsområdena, ”sju olika musikaliteter”:  
 
1. Att ha kunskap i musik - att kunna praktisera musik   
2. Att ha kunskap om musik - att ha en förståelse för musik   
3. Att kunna skapa musik   
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4. Att ha ett välutvecklat lyssnande   
5. Att ha ett kontextbaserat relationellt förhållande till musik  
6. Att samspela med andra   
7. Att låta sig utmanas musikaliskt 
 
Men precis som Gardner har vidareutvecklat sin teori med fler intelligenser 
(Gardner, 2006), har det framkommit långt fler beskrivningsområden än sju, 
en större mångfald, för att beskriva innebörden av musikalitet i min studie. 
Detta har betydelse för dans- och musikundervisning när det gäller att se till 
varje individs utvecklingspotential. Det är viktigt att som pedagog kritiskt 
reflektera över sina värderingar (Pio, 2005), och sina antaganden när det 
gäller musikalitetsbegreppet och i relation till olika individer i en 
grupp. ”Kritisk reflektion över de antaganden som man har i sin verksamhet, 
kan leda till att man upphör att ta antaganden för givna - att det är objektivt 
antagna sanningar” (Larsson, 1986, s.24). I stället för att beskriva någon 
som musikalisk, kan man precisera att man menar att personen till exempel 
har ett tydligt rytmiskt uttryck eller att den har en stark förmåga att kommu-
nicera musikens uttryck i sin dans. Framförallt är det viktigt att som peda-
gog vara mer nyanserad i sitt språkbruk om en individ visar svaghet i något 
musikaliskt delområde. I stället för att bara säga att personen behöver vara 
tydligare musikaliskt, kan man till exempel verbalisera mer exakt vad som 
krävs: ”Du har en sångbar artikulation i ditt pianospel, men behöver arbeta 
mer i relation till pulsen för att få fram den pregnanta rytmen i basstäm-
man”. ”Dina armar rör sig jämnt och bra i ett flödande legato, men i fötterna 
behöver du arbeta mer artikulerat för att få fram en mer pregnant rytmik i åt-
tondelsrörelserna”. 
 
De olika fenomenografiskt inspirerade beskrivningsområden som kommit 
fram ur denna studie är kanske inte faktisk ny kunskap, men det påvisar ny 
kunskap såtillvida att de representerar individer var och en med sin unika 
förförståelse och sin uppfattning av innebörden av begreppet musikalitet. 
Alla är lika sanna enligt dessa personers perspektiv (Larsson, 1986), och 
skapar tillsammans en definition av musikalitet som en multipel förmåga.  
Gemensamt påvisar beskrivningarna en mångfald definitioner av innebörden 
av begreppet musikalitet, beskriver variationer av uppfattningar, men även i 
många fall samstämmighet i den aktuella gruppen av dansstudenter. 
 
Att värdesätta musikaliska mönster är en av de centrala aspekterna i defini-
tionen av musikalitet enligt Gardner (refererad i Furnes, 2009). Ett av de 
mest intressanta svar som framkommit i studien var observationen av rytm-
mönstret i en droppande kran (5.2.4). Det finns en strävan hos individen, i 
denna innebörd av musikalitet, att söka regelbundenhet, mönster, en rytm, 
en slags harmoni. Kanske är det ett tecken på den universella musikaliteten 
hos människan som art, vilket Hallam (2006) beskriver i sin text om musi-
kalitet. Observationen av rytmmönstret hos dropparna från kranen tyder 
också på en avgörande aspekt i allt lärande och det är uppmärksamhet. Vik-
ten av att vara uppmärksam beskriver Molander (1996) som ett oerhört be-
tydelsefullt förhållningssätt för kunnande, i detta fall kunnande i form av att 
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vara musikalisk. Det beskriver att musikalitet inte är en statisk förmåga som 
man har fått eller inte, utan snarare en ständigt pågående process. 
 
Föräldrarnas aktiva påverkan, ej generna, är mycket viktigt för utvecklingen 
av musikalitet enligt de flesta. Både föräldrar som varit aktiva med att spela 
eller sjunga, och föräldrar som lyssnat mycket på musik i hemmet har på-
verkat studenternas musikintresse och utveckling gynnsamt. Att vistas i en 
musikalisk miljö, ökar chansen att bli musikalisk, vilket stöds av ett kultur-
psykologiskt perspektiv, individens relation med miljön, den omgivande 
kulturen. Musik som spelas i hemmet kan betraktas som ett kulturellt verk-
tyg, och föräldrarna som erbjuder möjligheten till musicerande stöder barnet 
att i utvecklas musikaliskt i den proximala utvecklingszonen. I en familj ut-
vecklas inte lärande med undervisning utan det är med en interaktiv process 
där man lär av varandra och i samarbete vilket Bruner särskilt lyfter fram för 
att tydliggöra att lärande sker i samspel mellan individer oavsett om det är 
en medveten pedagogisk situation eller inte (Bruner, 2002/1996).  
 
Det kulturpsykologiska perspektivet hos Bruner (2002/1996) som betonar 
relationen mellan individ, och kultur, mellan biologi och miljö, är en teore-
tisk bas där denna studies resultat väl kan speglas i. Studenternas individu-
ella uppfattningar om innebörden av begreppet musikalitet studsar mot olika 
kulturer inom dans och musikskolor. Studenternas uppfattningar om musi-
kaliteten som medfödd eller förvärvad i olika miljöer och kulturer med hjälp 
av tillgängliga kulturella verktyg, såsom bland annat musikinstrument, mu-
sikteoristudier, kompositioner och dansträning, varierar stort. Detta är ex-
empel på Bruners begrepp ”kulturell flerstämmighet” (ibid., s. 32).  
 
Min förhoppning är att denna studie kan medverka till att begreppet musika-
litet inom musik - och dansundervisning kan komma att användas på ett mer 
reflekterat sätt, och att medvetenheten kan öka kring innebörden av musika-
litet som varande en multipel förmåga. Att vara musikalisk är något många 
strävar efter men det finns enligt studiens resultat, många sätt att uttrycka 
innebörden av musikalitet på. Det är viktigt att se till denna mångfald och 
uppmärksamma hos varje individ någon form av musikalitet att utgå ifrån 
och sedan vidareutveckla.  
 
Det finns mycket kvar att utforska när det gäller musikalitetsbegreppet, 
framförallt när det gäller att förfina språkbruket kring hur man ska försöka 
definiera vad detta begrepp egentligen innebär, men viktigt att också reflek-
tera över hur de värden vi styrs av, också kan påverka hur vi använder be-
greppet musikalitet.  
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Bilaga 1 

Sammanställning av svar på frågeställningarna  

Fråga A: Vad betyder begreppet musikalitet för dig? 

        
1. En djupare förståelse för musik. Inom dans kan det betyda att man 

inte följer musiken strikt utan att man har en djupare förståelse och 
förhållande till den. ”In a dance, often people think that the dance 
should go bong every time the music goes bong…this is not musi-
cality! This is Mickey Mousing.” (Teck, 1989, s. 174). Det är ett 
mångfacetterat begrepp. Man kan vara musikalisk inom en genre 
men inte inom en annan. Det finns både musikaliska och omusika-
liska personer. M är en individuell erfarelse eller uppfattning. Det 
som en person uppfattar som musikaliskt kan jag uppfatta som omu-
sikaliskt och vice versa. Man kan vara kroppsligt musikalisk, eller 
verbalt musikalisk eller via andra medier. M kan visa sig som en fär-
dighet att spela musik, ett bra gehör eller en stor kunskap inom mu-
sikteori. Man kan visa sin musikalitet genom bildkonst, vilket då är 
mer av en intuitiv, diffus karaktär av musikalitet än till exempel mu-
sikteoretisk kunskap. Dansare visar sin musikalitet i samspelet mel-
lan kroppen och musiken. ”It´s one thing to be musical mentally; it´s 
another thing to be musical physically” (Teck, 1989, s. 170).	

2. Musikalitet är för mig en egenskap men också ett redskap. Redskap i 
den bemärkelsen att jag kan använda det inom min dans, samt träna 
redskapet. Det är något som finns där, det går inte alltid att förklara 
eller visa. Egenskapen kommer fram i i rörelsekvalitét till musik, 
översätta musik till kropp och snabbt förstå hur musiken låter. Jag 
lär mig t.ex. texter och melodier lätt och det är inget jag övat på utan 
dt har alltid varit så, därför ser jag på det som en egenskap jag alltid 
haft. Redskapet musikalitet är det jag lärt mig i skolan, noter, taktar-
ter, osv. Jag dansade i takt innan jag lärde mig om musikteori, men 
nu har jag en annan sorts förståelse för musikaliteten. Måste man 
kunna spela ett instrument för att veta något om musik? Jag tror inte 
det i dagens läge när det finns så mycket tekniska uppfinningar som 
gör det möjligt att lyssna till musik. ”Musikalisk är den som får mu-
siken att leva”(Brändström, 1997, s. 5). 

3. Musikalitet finns för mig i förhållandet mellan olika instrument och 
musik. Till instrument räknar jag då både kropp, röst, musikinstru-
ment och liknande. M är ett sätt att förhålla sig och skapa ett uttryck 
genom instrumentet. Det handlar inte bara om ett tekniskt utövande 
utan också om en hängivelse och innerlighet samt om tolkning och 
bearbetningen av rörelsen, tonen, rytmen, osv. ”Be on the beat, and 
off the beat at the same time” (Teck, 1989, s. 173). ”To dance 
around a note” (Teck, 1989, s. 170). för att bli en riktigt stor musiker 
och dansare behövs ofta något särskilt, personlighet. 
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4. Medveten musikalitet är när man hör en puls eller en rytm, något 
som man kan skapa musik utav och känner musiken, känner att nå-
got händer runt dig eller i dig och du är medveten om det och kan 
analysera vad det är. Om du kan känna, höra och förstå vad som 
händer. Jag tror även du kan vara omedvetet musikalisk. Ett omed-
vetet sjunkande in i att gå i en fast puls eller jämna ut dina andetag 
med någon annans utan att tänka på det. 

5. Musikalitet eller musikaliskt kunnande är för mig att vara bra på att 
uppfatta musik, att skapa musik och att reproducera musik. Att alla 
dessa tre delar hänger ihop med varandra är givet, men att vara mu-
sikalisk behöver inte innefatta alla dessa delar utan det går att ute-
sluta en eller två av dessa kategorier, men även i dessa enskilda be-
ståndsdelar går det att utesluta en viss fördjupad kunskap. Att upp-
fatta musik går ihop med att lyssna, förstå och kunna tolka musik. 
Att skapa musik innebär förutom förmågan att uppfatta, även att in-
neha en viss kunskap om instrumenten och dess teknik. Att veta om 
vissa grundformer och musikgenrers basala beståndsdelar. Att re-
producera musik, då menar jag att man måste ha en praktisk erfaren-
het när man skapar musik. Att reproducera musik är även att härma, 
att lära sig lyssna och kunna spela det du hör. Gehöret är viktigt, 
men även att kunna termer och kunna använda av notationssystemet. 
Det krävs en vilja och begåvning för att bli så pass skicklig för att 
kunna förmedla en djupare innebörd med sin musik och inte bara 
viss på teknisk skicklighet. 

6. Musikalitet för en dansare och för en musiker är olika. För en dan-
sare är det viktigt att andas och frasera samtidigt som man dan-
sar. ”A truly musical dancer will often sing along with the music, 
breathing with the melodic phrase, wich often correspond with the 
movement phrase” (Cavalli, 2001, s. 7). en musikalisk dansare dan-
sar inte över musiken, man dansar med musiken. Man lyssnar och 
känner musiken när man dansar. Man kan vara född med musikalitet 
eller man kan lära sig bli musikalisk tycker jag. De som är födda 
med M har lättare att förstå musiken som tid, hur låten är byggd, och 
hur mycket tid man har för varje rörelse. De behöver kanske inte så 
mycket räkningar att lära sig dansfraserna. I undervisningssituation-
en syns det oftast vem som är naturligt musikalisk, de har på något 
sätt en bättre förståelse hur dansen ska bindas ihop med musiken. 

7. Musikalitet är för mig en sorts kunskap inom musik, en tyst kunskap 
som man inte direkt kan lära sig. Man har antingen en känsla för att 
att spela eller att röra sig till den. Musikaliteten sitter i fingrar-
na/händerna likt en musiker, eller i kroppen likt en dansare. Man kan 
som musiker vara musikalisk på olika vis. Att ha ett bra gehör som 
jag anser vara en form av tyst kunskap. Man kanske inte kan läsa no-
ter, men man har ett bra öra eller minne för att komma ihåg samma 
toner. Detta är något man kan för att man kanske har gjort det tusen-
tals gånger, eller för att man är född med ett bra öra. De musiker 
som komponerar sin egen musik är musikaliska på sådant vis att de 
uppfinner nytt material och nya sammansättningar, musikalisk fan-
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tasi. Ett tredje sätt är som en musikkritiker, som har en musikkun-
skap där man lyssnar och kritiserar vad som är bra och dålig musik. 
Jag vet inte om det handlar om smak eller musikalitet. Jag tycker att 
man kan se på en dansare om han/hon är musikalisk beroende på hur 
han/hon använder sig av musiken. Dansa med musiken och bli ett el-
ler bara använda pulsen och dansa på musiken. Det är viktigt att 
lyssna på musiken och dansa utifrån den istället för att fokusera på 
räkningen. ”So they count and they count- and they don´t listen to 
the music because they are so busy counting” (Teck, 1989, s. 176). I 
den moderna dansen är musiken och flödet en stor del, och räkning-
en är ofta väldigt fritt tolkad. I jazz är det fokus på räkningen och att 
alla ska vara samspelta. Men man jobbar där på något annat för att 
visa sin musikalitet, man behöver förlänga sina rörelser, lägga på ett 
uttryck. Kroppen är dansarens orkester och den måste samspela. 

8. Som dansare har jag aldrig riktigt förknippat musikalitet med dans. 
Det har hängt ihop med dem som spelar instrument och sjunger. 
Istället har ord som taktkänsla och rytmisk varit en del av det som 
jag nu skulle kalla för musikalitet. Jag har aldrig förknippat mig 
själv med musikalitet, det har varit förknippat med att vara ”duktig”, 
att spela ett instrument t.ex. Idag skulle jag vilja påstå att musikalitet 
är när man som dansare kan använda sin musik, ta upp ljud och in-
strument. Jag tror inte att någon föds musikalisk, det är något vi trä-
nar upp. Musikalitet är som med det mesta, vissa har lättare för det 
än andra. Musikalitet för mig är att växelvis bli ett med musiken, se-
parera sig från musiken och dansa jämte den. Kanske röra sig ex-
tremt långsamt när musiken går snabbt. Musikalitet är något alla kan 
ha, vissa behöver mer övning och andra mindre. Jag behöver bli mer 
säker på mig själv och vad jag ser och hur jag hör musiken. 

9. Musikalitet är ett begrepp med många aspekter, t.ex. rytmförståelse, 
gehör, uppfattande av harmonier och mycket annat. För mig är dan-
sen musikens visuella uttryck. Kroppen blir ett instrument och musi-
ken en danspartner. Dansen och musiken är i ett tätt samspel med 
varandra. Man är mentalt närvarande för att kunna lyssna aktivt och 
reagera kroppsligt impulsivt. En sensitivitet för musiken genom ki-
netiska reaktioner. Man måste som dansare befinna sig i stunden och 
reagera direkt till musiken. Detta kräver träning, men jag tror inte att 
alla med lätthet kan öva upp sin musikalitet. Det är stor skillnad på 
musikaliteten i dansen när man dansar till levande musik kontra till 
inspelad musik. Med levande musik är det både musikerns och dan-
sarens ansvar för musikaliteten i det samspel, den ordlösa kommuni-
kation som uppstår. När det gäller inspelad musik är det dansarens 
ansvar att anpassa sina rörelser för att få kroppen och musiken till att 
smälta samman. 

10. För mig betyder musikalitet att man förstår och känner musiken, 
man behöver kanske inte ens förstå den teoretiskt, man vet bara att 
pulsen, takterna går som den gör och att man kan visa det. Till ex-
empel kan en dansare som är musikalisk fylla ut musiken med rö-
relse, gestalta musiken med kroppen. Musikalitet är även då man kan 
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snappa upp en melodi snabbt och om man är musiker klara av att 
spela alla möjliga instrument eller lära sig dem snabbt. Tycker det är 
häftigt att se/höra när till exempel folkmusiker jammar och de 
plockar upp varandras melodier direkt och improviserar runt dem el-
ler lägger på en stämma. 

11. Begreppet musikalitet betyder för mig att man har ett öra för musik 
och kan höra olika rytmer och melodier i låtar och har taktkänsla. 
Inom street handlar musikalitet mycket om att man använder olika 
markerande ljud i låten och förstärker med rörelse. Dansar man pre-
cis och exakt på vissa pauser eller ljud i låten och verkligen är på be-
atet hela tiden så räknas man som en musikaliskt duktig dansare 
inom street. Men enligt Paul Taylor (koreograf) så kallas 
detta ”Mickey Mousing”. Och då är det inte musikalitet enligt Tay-
lor. En intressant kontrast om hur man kan uppfatta musikalitet på 
olika sätt inom dansen tycker jag. 

12. Musikalitet innebär för mig att man har en god och tydlig kunskap 
kring hur musik är uppbyggd. Att kunna höra rytmer, fraser, instru-
ment, tonhöjd, mm och beskriva vad som händer- antingen instru-
mentalt, dansmässigt eller teoretiskt/muntligt. Man kan uttrycka sig 
genom musiken men då krävs det att man kan identifiera olika typer 
av musikformer. Om man är bra på att höra en viss genre kanske det 
mer handlar om en vana och kunskap för just den musiken. Då finns 
en delvis musikalitet men jag tycker att det krävs en större bredd för 
att den ska kalla sig musikalisk. Det är ett väldigt stort ord med 
många betydelser. Att uttrycka sig med ett instrument, att spela, eller 
med kroppen, att dansa, är två helt olika sätt att förhålla sig till mu-
sik samtidigt som de hänger ihop på många sätt. För att bli bra på en 
sak tror jag att det är viktigt att börja i tidig ålder, men att ambition-
en då mer är att ha kul, att förhålla sig till det som en lek. En del föds 
in i familjer som omringas av musik, andra inte. Men jag är helt 
övertygad om att alla kan lära sig spela, dansa och använda sig av 
musik. Det finns flera vägar att lära sig på. 

13. Viktiga beståndsdelar i musikaliteten är det rytmiska, perceptionen 
av tonhöjder och harmonier, att kunna sjunga, en livsbejakande 
kraft, att kunna urskilja instrument, förståelse för musikens upp-
byggnad, för de olika instrumentens funktion, förståelse för musi-
kens olika beståndsdelar och den utvecklade förmågan att uppfatta 
dem. 

Fråga B: Hur har du fått din musikalitet? 

1. Jag har fått min musikalitet genom att ända sedan jag föddes vara 
omgiven, mer eller mindre, av musik och rytmer av alla dess slag. 
En droppande kran är också en rytm, som kan fånga ens uppmärk-
samhet och bidra till en känsla för rytmer. Man lär sig uppfatta att 
det kommer en droppe till, och när den kommer. Det är viktigt att ta 
tillvarata ett barns intresse för musik och uppmuntra och tillåta ut-
veckling för att skapa ett intresse för musik. 
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2. En del av min musik tror jag bara finns där, är medfött om man nu 
vill kalla det så. Att jag kan höra vilken taktart osv, visst det är en in-
lärd egenskap/redskap, då jag inte visste vad taktart var när jag föd-
des. Men känslan för att röra sig till musik i takt och följa musikens 
kvalitét är något som bara finns där. Givetvis har jag blivit bättre på 
det då jag dansar varje dag. Så jag har fått min musikalitet genom en 
naturlig egenskap plus kunskap jag har fått i skolan på musikte-
ori/rytmiklektioner. 

3. Min egen musik anser jag vara sociokulturellt konstruerat. Jag har 
med mig ett lyssnande och en viss musikalitet från min familjebak-
grund. Jag spelade tvärflöjt men undervisningen begränsades i stort 
sett till notläsning och teknik istället för att fokusera på gehör, im-
provisation och känsla, vilka är de tre komponenter jag idag värderar 
högre. Jag kan nu i efterhand uppleva att jag i förhållande till gehör, 
lyssnande, återskapande och tolkning inte alls är särskilt musikalisk. 
För att jag inte tränades på det sättet. 

4. I min familj spelar inget något instrument och sjunger och jag är den 
enda som jobbar eller studerar dans. Men jag tar för givet att båda 
mina föräldrar har lyssnat mycket på musik och hittat glädje i att 
lyssna. Mamma och pappa har jobbat som instruktörer för Friskis 
och Svettis och de utbildades bl.a. i hur man analyserar musik för att 
skapa bra träningspass. Här började jag som 6-åring lyssna på mer 
musik än bara Knyttet och Trazan o Banarne. Mamma förklarade 
även att musiken hade 8 takter och hur man hittade 1:an för den är 
lite hårdare än de andra takterna. Genom att titta på och vara med 
och bara bo i ett hus där det alltid spelades musik har jag fått grun-
derna till min musikalitet och intresse för musiken. 

5. Att dansa i puls och känna tempot var min första definition av att 
vara musikalisk. När jag i senare ålder la märke till andra ljud och 
började släppa pulsen så insåg jag att det jag tidigare hade ansett 
vara omusikaliskt nu beskrev vad som var musikaliskt. På samma 
sätt fortsatte jag att fördjupa mig i mitt lyssnande av musik och till-
sammans med mitt dansintresse har det centrala alltid varit att besk-
riva de instrument eller röster man hör i låtar, alltså jag är musiken. 

6. Vi har haft mycket musik hemma, mina föräldrar lyssnade mycket 
på olika sorters musik. Musik har varit en stor del av mitt liv. När 
jag var tonåring brukade jag lyssna på musiken och dela den i delar 
och lyssna på instrumenten och analysera musiken. Men jag har ald-
rig haft musikteorilektioner. Därför tänker jag att jag är född med 
musikalitet, eftersom det alltid har varit lätt för mig att lära dansen 
genom musiken och inte så mycket med räkningar. Jag har också en 
kunskap att tänka dansfraserna i större helheter, hur man ska dela ti-
den mellan rörelserna. 

7. Jag har ingen aning om vart jag fått min musikalitet ifrån, jag tror 
man ärver sin musikalitet till största del, eller är i varje fall något 
man föds med. Eller tränas upp i ung ålder. Musikalitet är något som 
värderats väldigt högt i min familj, kanske för att min pappa alltid 
velat kunna spela något instrument. Min mamma dansade som ung 
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och min pappa och farmor har väldigt fina sångröster. Jag fick lära 
mig spela blockflöjt och sedan piano, men jag fortsatte inte med det 
och kan tyvärr idag inte spela något. Jag höll mig till dansen istället, 
kanske är det mitt instrument. Jag får höra ibland att min styrka är 
min musikalitet, men vad är det jag gör som anses musikaliskt? Man 
hör olika saker i musiken som man fastnar för. Jag antar att jag har 
dansen att tacka för min musikalitet, men har jag valt dansen som ut-
trycksmedel för att jag är musikalisk? 

8. Min musikalitet är fortfarande långt ifrån komplett, om den någonsin 
kan bli det, men jag känner att det är något hos mig som börjar 
lossna. Som före detta discodansare har inte heller musikalitet varit 
prio ett eftersom vi då dansar efter grundpulsen. När jag började med 
disco var en av mina uppgifter faktiskt att lära mig dansa i takt vilket 
jag lärde mig, och därför anser jag att det är något som absolut inte 
behöver vara medfött. Snarare tror jag att det handlar om vad man 
har för bakgrund, kulturell anknytning och relationen till musik och 
självklart vad man har för intresse. Växer man upp i en familj som 
har starka band till musik, att någon förälder spelar, eller helt enkelt 
vistas i en ”musikalisk” miljö, så känns oddsen ganska stora att bar-
net blir musikaliskt. Jag kommer inte från en sådan familj, och det 
var först när jag kom i kontakt med dansen som musiken blev en 
mer ”aktiv” del i mitt liv och något som jag medvetet använde i min 
dans. För 3-4 år sedan började jag försöka medvetet lyssna till musi-
ken. Medvetenhet kring vilket instrument som spelar, vilka rytmer 
som finns.  

9. Jag är övertygad om att jag är musikalisk eller i varje fall besitter en 
intuitiv kunskap när det gäller vissa aspekter av begreppet musikali-
tet. Men varifrån min musikalitet kommer ifrån vet jag inte. Det är 
en fråga om arv och miljö och uppväxt. En stor del av min musikali-
tet tror jag kommer från att jag spelat gitarr sedan jag var 10 år. Jag 
har ingen större musikalitet att ärva från min biologiska släkt, och 
jag har heller inte dansat så länge. 

10. Jag har nog fått min musikalitet dels genom att jag sjungit/sjunger, 
spelat trummor och dansat i ett antal år. Men jag har upptäckt att jag 
har väldigt svårt att klappa takten när jag ser någon dansa eller till ett 
band som spelar live. Så det har fått mig att undra om jag är musika-
lisk eller ej. Jag har lättare att plocka upp en rytm om jag får se den 
på papper men att lyssna efter den det är klurigare. Oftast när jag 
dansar modernt har jag ingen räkning utan jag känner musiken, folk-
dansen däremot brukar jag räkna konstant, vilket inte är så bra alla 
gånger. Därför har jag börjat med att bara lyssna på musiken och 
känna den. I dansen kan man ligga antingen före eller efter musiken, 
då gäller det att ta det lugnt och lyssna istället för att bara koncen-
trera sig på stegen. Musikalitet kan vara att man kan gå ifrån musi-
ken men behålla den och återkomma. Musiken hjälper mig ofta att 
minnas dansstegen. 

11. Min musikalitet har jag fått från många olika håll i livet men grun-
den har alltid varit min far. Han spelade musik för mig redan när jag 
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låg i magen, mest blues för han tycket så mycket om den själv. Men 
jag har även sjungit i barnkör, kyrkokör, spelat piano, orgel och 
trummor. Så viss notlära och taktträning har nog hjälpt mig skaffa en 
större musikalitet, men det som utvecklat mig mest musikaliskt är 
ändå dansen. Jag började dansa sent, i nian, och jag tror att mina in-
strumentkunskaper hjälpt mig förstå musik mycket bättre, men när 
jag dansar lyssnar jag med hela kroppen på ett annat sätt än när jag 
spelar. Jag känner att jag kan förstå låten och försöker förhålla mig 
till musiken och vara i den. Om man räknar sönder låtarna och kör 
över musikerna totalt då tappar man känsla i dansen. ”So while it 
matches the music in counts, it doesn´t always matches the music in 
terms of intensity” (Teck, 1989, s. 176). 

12. Min musikalitet fick jag väldigt tidigt hemma tillsammans med mina 
föräldrar som alltid varit intresserade av olika typer av musik. Så 
mina öron är vana vid att lyssna till många olika sorters musik. Jag 
har lätt för att ta in en dansform för rytmen, fraseringarna och takten 
är bekanta på flera sätt. Sen tror jag också att mycket hänger på att 
jag själv spelar tvärflöjt och har även testat på piano och nyckel-
harpa, och med det följer en annan typ av lyssnande i musiken. Jag 
använder mig av ganska olika musik för olika aktiviteter. Känslan i 
och för musiken styr handlingen jag utöver och den sprider också en 
känsla. Ibland kan man välja vilken genre man ska lyssna på bero-
ende på vilken känsla man vill/behöver få uttryck för. 

13. Utgångspunkten för mig är att all min musikalitet är förvärvad ge-
nom erfarenheter jag upplevt under formandet av min person. Jag 
hade privilegiet att ha någon slags tidig relation till sång och därmed 
till musik, och under min uppväxt har musik funnits omkring mig i 
många olika former. Men jag tror ändå bestämt att den som inte haft 
kontakt med musik har full förmåga att utveckla en förståelse och ett 
gehör, att alla människor är musikaliska. Musiken finns ständigt runt 
omkring oss. Det gäller bara att lära sig att uppmärksamma den. Det 
rytmiska, perception av tonhöjder och harmonier som också är vik-
tiga beståndsdelar i musiken. 

Fråga C: Hur kan du vidareutveckla din musikalitet? 

1. Genom dans-och musikrelaterade studier. Dansa och fokusera på 
hur man förhåller sig till musiken. Se till detaljerna och söka nya 
sätt att uttrycka musikaliteten. Det går ofta att utveckla det musi-
kaliska uttrycket i någon rörelse, vissa rörelser är svårare att ut-
trycka den i. Eftersom det finns olika typer av musikalitet finns det 
alltid någon annan aspekt av musikaliteten som man kan utveckla. 

2. Jag kan vidareutveckla min musikalitet genom att lyssna på många 
olika sorters musik/instrument, bli bra på att höra olika sorters mu-
sik och inte bara en. Utmana mig själv när jag koreograferar att 
använda mig av olika rytmer och inte bara de som känns bekväma. 
Lyssna noga när jag lyssnar till musik, och inte låta sånt jag lärt 
mig falla in i glömska. Att musikalitet skulle kunna mätas är ett 
påstående jag delvis håller med om. Redskapet kan man mäta men 
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inte egenskapen. Självklart kan du öva upp både egenskapen och 
redskapet, men vissa har ju musikalitet från början, utan att öva, 
medan andra måste kämpa som djur. 

3. Talang är sällan något man anses kunna arbeta sig till, utan anses 
snarare vara något som vissa har och andra inte. Brändström ar-
gumenterar mot detta och anser att musikaliteten bör betraktas 
som en del i ett sociokulturellt sammanhang där maktstrukturer 
och grupptillhörighet spelar stor roll. (Brändström, 1997). Musika-
litet är enligt mig alltså något som kan läras ut och en elev och ut-
övare kan genom rätt träning uppnå en större musikalitet. Elever 
behöver lära sig lyssna aktivt för att direkt kunna överföra impul-
sen från musiken i rörelse. Jag skulle vilja fördjupa mig mer i mu-
sikteori som gör det möjligt att förstå och höra harmonier och 
tonarter för att kunna musicera och förena musikkunskaper med 
min rörelse och mitt uttryck. Jag vill utforska olika typer av musi-
kalitet och förhållningssätt inom olika dansgenrer för att utöka 
mina möjligheter till uttryck. Men framförallt vill jag värna om, 
vidareutveckla och utmana min personlighet som är essensen och 
kärnan och gemensamt för både musiker och dansare. 

4. För att vidareutveckla min musikalitet behöver jag dels fortsätta på 
samma spår med att lyssna, lära, pröva och upptäcka men jag be-
höver få en djupare och mer konkret förståelse av hur musik byggs 
upp och av vad den består. Varför ser noter ut som de gör? Hur lå-
ter olika instrument och hur vet jag vilka som är vilka och passar 
till vad. Varför låter instrument som de gör? Och hur har musiken 
utvecklats och hur kommer den att bli? 

5. Att jobba med olika rytmiseringar eller jobba utanför instrumenten 
och använda sig av tystnader. Att i en ren fyrtakt kunna variera sig 
i dansen med olika notvärden såsom åttondelar eller sextondelar. 

6. Eftersom jag har haft svårigheter att förstå musikteori skulle det 
självklart vara ett sätt att utveckla min musikalitet. Det är också 
svårt att upprepa rytmer när vi klappar dem på lektionerna, jag har 
svårt att uppfatta dem, men när jag hör ett musikstycke är det lätt 
att hitta rytmerna och dansa till dem. 

7. Jag tror att man genom att lyssna på musik och analysera musiken 
gör att man tränar sin musikalitet. Att dansa till musik man aldrig 
hört förr. Att lära sig snappa detaljerna i musiken fort. Det är vik-
tigt att i sin dagliga träning få vara bland musiker varje dag gör sin 
del i den musikaliska träningen. För det är nog som med kondit-
ion, något man måste hålla uppe. Fast inte riktigt så! 

8. För att kunna utveckla min musikalitet måste jag dels lyssna 
mycket på musik, dansa till mycket olika musik, för att per auto-
matik kunna särskilja även de minsta rytmerna och ljuden i musi-
ken jag dansar till. Att våga låta sig ge sig hän det jag hör. Det 
handlar mycket om självförtroende. För att kunna ge liv åt musi-
ken måste man tro på det man själv säger med kroppen och ännu 
viktigare, hör!  
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9. En kunskap utvecklas genom att brukas och utfordra/underhålla 
den. Så därför svarar jag att dansa och spela musik, eventuellt att 
lära mig sjunga, och dessutom göra mer avancerade rytmik-
övningar. Jag ser fram emot att lära mig body-percussion som jag 
tror jag kan lära mig mycket utav. 

10. För att få en bättre musikalitet kan jag lyssna mycket på musik, 
analysera, leka med dansen och musiken. Försöker även lära mig 
spela lite piano. 

11. Jag känner att jag kan utveckla min musikalitet och gör det nästan 
varje dag. Bara genom att lyssna på en låt på ett lite annorlunda 
sätt eller röra mig på ett nytt sätt gör så att jag förstår och lär mig 
nya saker hela tiden. Att lyssna aktivt och hela tiden vilja höra 
mer. Den dagen jag inte känner för musiken längre så är det ingen 
mening att fortsätta med dansen, för de hör ihop. ”The whole rea-
son that we dance, and what dancing is about, is an impetus to re-
spond to the sound” (Teck, 1989). 

12. Genom att lyssna på flera typer av genrer och analysera den eller 
röra sig till den kan man få bredare kunskap i sin musikalitet. Att 
diskutera med någon med ett annat musikintresse där man kan för-
klara hur musiken hänger samman, hur den är uppbyggd och om 
det finns en form som kommer igen beroende på låtens framfö-
rande. 

13. Den opretentiösa och folkliga ingångsporten jag fick till musikens 
värld och dess livsbejakande kraft tror jag lade en grund för mitt 
intresse och min nuvarande vilja att utveckla min musikalitet. Till-
gänglighet av musiken är också viktigt för att vidareutveckla mu-
sikaliteten. Min tro är att musikaliteten ständigt utvecklas bara en 
medvetenhet finns för din musikaliska omgivning. Jag fokuserar 
just nu på att utveckla min rytmiska förmåga eftersom den är så 
pass central inom streetens förhållande till musiken. Nyfikenheten 
av att vilja lära mig att urskilja de olika instrumenten som före-
kommer i den streetrelaterade musiken har också växt hos mig. 
Förståelsen för musiken skulle kunna tillåta mig att förhålla mig 
desto mer lekfullt och utforskande till musiken i min dans. Genom 
en fullständig förståelse för musikens uppbyggnad och de olika in-
strumentens funktion skulle jag kunna välja att följa musiken, 
komplettera den, trotsa den, gå med den eller emot den. Allt utan 
att på något sätt ignorera den. När musikaliteten hos dansaren mö-
ter musiken, då uppstår den renaste och uppriktigaste formen av 
uttryck en streetdansare någonsin kan uppnå. Det går då inte 
längre att se vilket element som för eller följer, dansen eller musi-
ken. Genom dans förkroppsligar vi musikaliteten, det är vad vi 
dansare och särskilt då streetdansare eftersträvar. Man slutar aldrig 
att lära sig. 
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Bilaga 2 

Definitioner av musikalitet i lexikon 
 

I denna bilaga sammanställs definitioner på musikalitet som återfunnits i 
fyra svenska lexikon. 

1. Svensk Uppslagsbok (1960) Förlagshuset Norden AB, Malmö 
Musikalitet, musikalisk begåvning, innefattar en rad olika komponenter, 
främst förmågan att uppfatta melodiska intervaller, att uppfatta och skilja 
från varandra ackord och harmoniska funktioner, vidare sinne för rytm, 
klang och dynamik. För musikalitet i högre mening fordras utom dessa 
egenskaper främst fantasi, varförutan såväl skapande som reproducerande 
musikalisk verksamhet i konstnärlig mening är otänkbar. 
(Texten är skriven av Carl-Allan Moberg, musikprofessor vid Uppsala Uni-
versitet 

2.  Sohlmans Musiklexikon (1977) (utdrag ur texten) 

Musikalitet, i vidaste mening den komplexa psyko-fysiologiska struktur 
hos en person som är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att 
han/hon skall kunna uppfatta musik som sammanhängande (strukturerad) 
och meningsfull (receptiv m.) och själv kunna uttrycka sig musikaliskt (pro-
duktiv, reproduktiv och kreativ m.). 

I tidiga musikpsykologiska spekulationer och undersökningar av m.-
komponenter utgick man ofta från karakteristika i fråga om ……..t.ex abso-
lut gehör, förmåga till igenkännande och reproduktion (eftersjungning) av 
melodier, spontant intresse för musikaliskt material och för att själva ut-
trycka sig musikaliskt, elementära färdigheter i att uppfatta skillnader i ton-
höjd, tonstyrka och klangfärg (diskriminationsförmåga). 

Äldre forskare var benägna att anse att de genom en värdering av sådana 
färdigheter kunde göra en bedömning av en persons rent medfödda musika-
liska anlag eller talang(“biologism”), ett synsätt som de flesta fackpsykolo-
ger idag inte kan acceptera. (J. Pauli Jensen/rev) 

3.  Bra Böckers Lexikon (1997)   
Musikalitet kallar man en persons förmåga att uppfatta, minnas och förstå 
musik. Ofta är denna förmåga kombinerad med teknisk, t.ex. sånglig färdig-
het, men man måste inte vara utövande musiker för att karaktäriseras som 
musikalisk. Å andra sidan finns det exempel på tekniskt drivna musiker som 
saknar den musikalitet som krävs för att förstå ett musikverks konstnärliga 
innehåll. (K.Aronsson, P-E.Brolinson, C-H.Larsén). 
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4.  Nationalencyklopedin (2011-06-01) 
http://www.ne.se/lang/musikalitet 

Musikalitet (av musik), central term inom musikpsykologin utan någon 
allmänt accepterad definition. Ofta avses olika förmågor av betydelse i mu-
siksammanhang, som att uppfatta skillnader mellan tonhöjder, klangfärger, 
rytmer, tonföljder, ackord o.d., vilka prövas i s.k. musikalitetstester. Vidare 
framhålls förmågan att föreställa sig musikaliska förlopp samt att uppfatta 
och påverkas av deras känslomässiga karaktär. Musikalitet behöver däremot 
inte förutsätta egen musikutövning. Musikalitet kan även avse en positiv in-
ställning till musik och att musik fyller viktiga behov för individen. Man 
kan sålunda vara musikalisk på många olika sätt, vare sig man är lyssnare, 
utövare eller skapare av musik. Synen på musikalitet kan påverkas av synen 
på musik i allmänhet och vara kulturberoende, men i sin vidaste mening kan 
musikalitet förstås som mottaglighet för sådan kommunikation som sker i 
form av musik (Alf Gabrielsson). 
Litteraturhänvisning: Jørgensen, H. (1982) Fire musikalitetstorier. 
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Bilaga 3 

Musikalitetsuppgift - Enkät 
Nedan följer tre frågeställningar kring begreppet musikalitet. 
Beskriv dina egna erfarenheter och uppfattningar av begreppet musikalitet. 
Om du uppfattar att musikalitet kan utvecklas, beskriv i så fall hur. Läs även 
de tre korta texter du fått och ta gärna med något/några citat ur dem. För-
klara då varför du valt just dessa citat. 
 

 
Vad innebär begreppet musikalitet för dig? 

 
 

 
 

Hur har du fått din musikalitet? 
 

 
 

 
Hur kan du vidareutveckla din musikalitet? 
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