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Sammanfattning 
Titel: Vägen till examenskonserten – En studie om musikstudenters lärande i arbetet inför 

en examenkonsert samt examenskonsertens roll i en musikhögskoleutbildning 

Författare: Jakob Aspenström 
 

Syftet med den här studien är att undersöka vad en musikstudent lär sig i arbetet inför en 

examenskonsert samt examenskonsertens syfte i en musikhögskoleutbildning. Studien 

består av två delstudier där delstudie A behandlar en individuell förberedelseprocess inför 

en examenskonsert inom komposition och arrangering och där delstudie B undersöker 

tankarna hos tidigare kompositionsstudenter samt hos examinatorer av examenskonserter 

på musikhögskolan i Malmö.   

I tidigare forskning behandlas relevanta begrepp som projektbaserat lärande, produkt, 

process, identitet, självständighet, motivation och musikaliskt lärande.  

Delstudie A består av en aktionsforskning kring forskarens förberedelser inför sin 

examenskonsert. Metod för insamling av data utgör en forskningsdagbok.  

Delstudie B utgår från en intervjustudie där informanterna består av två tidigare 

kompositionselever samt två examinatorer av examenskonserter vid musikhögskolan i 

Malmö.  

Arbetet avslutas med en gemensam diskussion där studiernas resultat ställs mot 

varandra och mot tidigare forskning för att besvara studiens två övergripande 

forskningsfrågor. Studien redogör för olika exempel på lärdomar som kan utvinnas i 

arbetet inför en examenskonsert samt tankar om examenskonsertens syfte i en 

musikhögskoleutbildning. 

 

Nyckelord: Examenskonsert, identitet, lärande, motivation, process, projekt, 

självständighet 
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Abstract 
Title: The road to the degree concert – A study on music student learning in the work 

prior to a degree concert and the role of the degree concert in higher music education 

Author: Jakob Aspenström 

 

The purpose of this study is to investigate what a music student learns in the work prior 

to a degree concert and the purpose of the degree concert in higher music education. The 

study consists of two sub-studies, sub-study A treats an individual process of preparation 

prior to a degree concert in composition and arranging and sub-study B examines the 

thoughts of former composition students as well as the thoughts of two examiners of 

degree concerts at Malmö academy of music. 

In the literature review, relevant concepts are presented such as project-based learning, 

product, process, identity, independence, motivation and musical learning. 

Sub-study A consists of an action research on the researcher's preparation for his 

degree concert. A research diary will be the source for collecting data.  

Sub-study B is based on an interview study where the informants consist of two 

previous composition students and two examiners of degree concerts at Malmö academy 

of music. 

The thesis concludes with a joint discussion where the results of the studies and 

previous research literature are juxtaposed to answer the study's two overall questions of 

research. The study presents various examples of lessons learned in the work prior to a 

degree concert and thoughts about the degree concert's purpose in higher music education. 

 

Keywords: Degree concert, identity, independence, learning, motivation, process, project 
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1. Inledning 

I slutet av en utbildning på musikhögskolan finns examenskonserten. Det är obligatoriskt 

vid musikerutbildningarna på kandidat- (3 års heltidsstudier) och mastersnivå (2 års 

heltidsstudier) och det är valfritt för studenter på musiklärarprogrammet. 

Efter att ha varit student på musiklärarprogrammet i fem år ville jag fira och 

uppmärksamma musikaliskt att min tid på skolan snart skulle vara över. Jag ville 

genomföra en konsert som bejakade min musikaliska identitet. Av allt som jag har 

åstadkommit under min tid på musikhögskolan är jag stoltast över att ha skrivit två 

musikaler. Jag beslöt mig därför för att låta min examenskonsert kretsa kring dessa och 

en vision dök upp i mitt huvud: Jag skulle ta låtar från mina två musikaler och arrangera 

om dem för en mindre symfoniorkester och jag skulle bjuda in sångare från 

produktionerna och låta dem framföra sångerna en gång till.  

Samtidigt som idén om examenskonserten började ta form i mitt huvud slog det mig 

att detta också skulle kunna ligga till grund för en intressant forskning. Vad finns det att 

lära för en musikstudent i arbetet inför en examenskonsert? Det måste finnas en anledning 

till att examenskonserter är obligatoriska på musikhögskolor runt om i landet. Hur 

motiverar man en examenskonsert i slutet av en musikhögskoleutbildning? Vad är 

egentligen en examenskonsert? Kan man använda sig av detta autonoma projekttänkande 

i sin framtida roll som musiklärare? Ska man låta sina framtida elever genomföra 

examenskonserter eller liknande självständiga projekt? 

Jag kommer i denna studie undersöka min process på vägen mot min examenskonsert. 

Jag kommer även att intervjua lärare på musikhögskolan som examinerar 

examenskonserter och före detta kompositionselever som hade sina examenskonserter 

året innan mig. Genom att jämföra min resa med andra studenters, men också inkludera 

ett lärarperspektiv, hoppas jag kunna urskilja vad en musikstudent kan lära sig i 

förberedelserna inför en examenskonsert och kunna motivera varför man bör ha en 

examenskonsert i en musikhögskoleutbildning.  

 

 

 



 9 

2. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka vad en musikstudent kan lära sig i 

förberedelserna inför en examenskonsert samt att undersöka examenskonsertens roll i en 

musikhögskoleutbildning. Jag vill ta reda på huruvida examenskonserten är ett projekt 

som skapar förutsättningar för lärande men också få förklaringar till varför 

examenskonserter är obligatoriska på musikerprogram runt om i landet. Detta mynnar ut 

i två forskningsfrågor som kommer att presenteras under nästa underrubrik.  

 

2.1. Forskningsfrågor 
• Vad kan en musikstudent lära sig i arbetet inför en examenskonsert? 

• Varför behövs en examenskonsert i en musikhögskoleutbildning? 
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3. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer tidigare forskning kring relevanta teman för studien att 

presenteras. En examenskonsert är en form av självständigt projekt som innefattar 

diverse läroprocesser. Teman som jag bedömer relevanta för studien blir således: 

projektbaserad inlärning, motivation, självständighet, identitet samt musikaliskt lärande.  

 

3.1. Projektbaserad inlärning  
Projektarbete är enligt Andersen och Schwencke (1998) en populär arbetsform i 

näringslivet eftersom den tillfredsställer behovet av snabba förändringar och resultat. 

Vidare menar de att som student finns det saker att lära genom att arbeta med projekt. I 

följande avsnitt presenteras först en definition av projekt och strukturella förutsättningar, 

sedan litteratur om projektbaserad inlärning, samspelet mellan produkt och process, 

aktivitetsbaserat och verklighetsförankrat lärande och till sist skolkonserten som 

fenomen.  

 

3.1.1. Definition av projekt och strukturella förutsättningar 
Karlsson och Marttala (2011) skriver att majoriteten av den litteratur som finns om 

projektstyrning beskriver begreppet projekt så här: ”Ett projekt är en tidsbegränsad och 

från övrig verksamhet unik och avgränsad aktivitet som genom styrning av resurser ska 

nå ett bestämt mål” (s. 10). De delar upp projekt i fem olika faser. Den första fasen handlar 

om att utforska och bestämma målet, den andra fasen om att välja metod för att realisera 

målet, den tredje fasen om att planera realiserandet av målet, den fjärde fasen om att skapa 

produkten och den femte och sista fasen handlar om att realisera målet och överföra 

produkten till slutanvändaren.  

Ett av de områden som Karlsson och Marttala menar påverkar huruvida ett projekt blir 

framgångsrikt är struktur. De delar in strukturella förutsättningar i två grupper: Materiella 

(t.ex. stolar, datorer, etc.) och immateriella (t.ex. tid, regler, etc.). Genom att anpassa 

förutsättningarna för ett projekt skapar man strukturer som gör det möjligt att utföra 

projektet. Inte minst i utformandet av projektets tidsplan. Karlsson och Marttala ger 

exempel på några av riskerna i ett projekts utförande vad beträffar tidshantering. De 

menar bland annat att man kan göra sin tidsplan för optimistisk eftersom man underskattar 
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hur pass mycket tid vissa aktiviteter kommer att göra i anspråk. Att en försening av en 

aktivitet kan påverka efterföljande aktiviteter negativt utgör en annan risk. Ett exempel 

på en åtgärd i ett sådant fall är att ha gett sig extra marginaler i sin tidsplanering.  

 

3.1.2. Projektbaserad inlärnings fem huvudprinciper 
Andersen och Schwencke (1998) skriver att projektbaserad inlärning lägger vikt vid fem 

huvudprinciper oavsett studiens sort. Den första är att ett problemorienterat 

förhållningssätt ger förutsättningar för helhetsförståelse. I projekt är ett problem i fokus 

som ska analyseras, utforskas och lösas. Detta innebär att man troligtvis måste inhämta 

kunskaper från flera olika områden och inte bara ett. Att börja med en klar 

problemformulering för att sedan samla information och till sist använda informationen 

för att lösa problemet liknar en forskares arbetssätt. Den andra principen är att inflytande 

över studieupplägget ger studenten förutsättningar att styra den egna inlärningen, 

utveckla självständighet och en vilja att ta ansvar. Genom att lägga egna premisser får 

studenten öva sig på att bli mer självständig. Den tredje principen är att samarbete ger 

förutsättningar till att lära av andra. Genom samarbete får projektet bredare kompentens 

och fler resurser att tillgå. Det är viktigt som kommande yrkesperson att kunna samarbeta 

med andra. Den fjärde principen är att studentens tidigare erfarenheter bidrar till att 

utveckla den egna förståelsen. Den femte och sista principen handlar om reflektion. 

Reflektion är viktigt eftersom det är där möjligheterna till att dra lärdom av projektet 

ligger. Vid reflektion blir man drivkraften i sin egen inlärning: ”Ingen annan än du själv 

kan tala om för dig precis vad det är du har lärt dig genom projektet” (s. 12). 

Sammanfattningsvis utvecklar man en bred kompetens genom att arbeta med projekt. 

Man utvecklar färdigheter inom problemområdet, sin förmåga att kommunicera med 

andra människor, en problemorienterad vetenskaplig metodkompetens och sin 

studiekompetens, genom att man får syn på och kontroll över sina inlärningsmetoder. 

 

3.1.3. Produkt och process 
Andersen och Schwencke (1998) skriver att en student som arbetar med ett självständigt 

studentprojekt kommer att lägga ned mycket tid och energi för att produkten ska bli så 

bra som möjligt. Det är dock viktigt att vara medveten om att syftet med projektarbetet är 

något mer än den färdiga produkten: ”Projektarbetet är också processen – vägen fram till 

den färdiga produkten” (s. 17). Andersen och Schwencke skriver om två skäl till varför 
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processen är viktig. Det första skälet är att lärande är det viktigaste målet för arbetet i ett 

studentprojekt både vad beträffar lärande om själva ämnet man jobbar med men också 

om hur man lär sig och tar till sig kunskap. Ett projektarbete behöver därför inte betraktas 

som misslyckat även fast produkten inte blev så bra som man hade önskat. Det andra 

skälet är att processen har betydelse för slutprodukten. En god process ökar sannolikheten 

för en god produkt. Det är inte ovanligt att studenteter bara fokuserar på produkten och 

glömmer bort processen och tillslut känner att produkten blev dålig. Andersen och 

Schwencke förespråkar dock inte att man enbart ska fokusera på processen för då kanske 

man istället får svårt att se syftet med det man gör. En god produkt att vara stolt över är 

nödvändigt om man ska se meningen med projektet. Det gäller alltså att hitta en balans 

mellan tyngdpunkten på produkt och processen, och det är viktigt att den examinerande 

läraren förstår det: ”I riktlinjerna för examinatorn måste klart anges att det som ska 

värderas är balansen mellan produkt och process” (s. 19).  
 

3.1.4. Aktivitetsbaserat och verklighetsförankrat lärande 
Utbildningsfilosofen Dewey (1907) menar att det finns ett samband mellan en elevs 

sociala liv och vad eleven lär sig. Ny kunskap ställs mot de erfarenheter som eleven har 

med sig utanför skolan, det vill säga från elevens vardag. Elevens intressen visar på något 

slags anslag som håller på att ta form, vilket utvecklingsstadium en elev befinner sig i. 

Dewey tror på att sätta individens intresse i fokus i utbildningen och att föra ett målinriktat 

arbete med betoning på expressiva eller konstruktiva aktiviteter. Om detta görs får skolan 

en förankring till samhället: 

 
The great thing to keep in mind, then, regarding the introduction into 
the school of various forms of active occupation, is that through them 
the entire spirit of the school is renewed. It has a chance to affiliate itself 
with life, to become the child’s habitat, where he learns through 
directed living; instead of being only a place to learn lessons having an 
abstract and remote reference to some possible living to be done in the 
future. It gets a chance to be a miniature community, an embryonic 
society. (s. 31-32)  

 

Wenger (1998) är inne på samma spår som Dewey när han skriver att: ”learning is 

inherent in human nature: it is an ongoing and integral part of our lives, not a special kind 

of activity separable from the rest of our lives” (s. 226). Vidare skriver han att bara genom 

att leva som människor är vi engagerande i alla möjliga former av aktiviteter som rör 

alltifrån vår överlevnad till underhållning. Genom att engagera oss i aktiviteter så 
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interagerar vi med andra människor och världen och på så sätt lär vi oss nya saker. Han 

tar upp fenomenet att många inte ser sitt arbete som någon form av lärande. Han menar 

att det är därför att deras sysselsättning är vad de lär sig. Lärandet är motorn i 

sysselsättning och sysselsättning är samma lärandes historia. De går hand i hand.  

 
3.1.5. Skolkonsert som fenomen  
Schenck (2000) skriver om hur skolkonserten är ett viktigt inslag i elevers 

inlärningsprocess oavsett nivå: 

 
Som avslutning på en projektperiod eller termin, eller som en viktig 
händelse mitt i ett pågående undervisningsperiod, är konserter, i alla 
dess former, delmoment inom ramen för musikverksamheten. Med 
andra ord utgör de, precis som lektioner, ensembletimmar eller egen 
övning, en del av inlärningsprocessen-för både elever och lärare. (s. 
156) 

 

Uppspelningar kan vara ett av de mer motivationshöjande momenten i 

musikundervisning där syftet är att eleven ska fördjupa sig en längre tid i det musikaliska 

innehållet, skapa ett naturligt avslut på ett temaarbete eller undervisningsperiod, öva sig 

på att framträda, stärka självförtroendet och låta eleverna bli varandras förebilder. Vidare 

menar han att konserten inte sällan tyvärr blir ett tillfälle att prestera en felfri och slutgiltig 

version av musiken i fråga. Dock så menar han inte att vi ska sluta eftersträva en hög 

musikalisk nivå, bara att huvudsyftet alltid måste vara att få uppleva musik tillsammans 

med andra: ”När uppspelningar fungerar som bäst är de tillfällen för alla medverkande att 

förstärka gemenskap, befästa färdigheter och kunskaper, åstadkomma ett meningsfullt 

sammanhang för musicerande och mycket mer” (s. 157).  Om eleverna dessutom själva 

får ansvara för ett uppspel, ser de till att musiken får ett sammanhang menar Schenck. 

Det brukar lätt glömmas bort men det tas med som en självklarhet när eleverna får 

bestämma. 

Edberg (2012) skriver liknande att skolscenen har en viktig plats i 

musikundervisningen i grundskolan och gymnasiet: ”Skolscenen är en skola i sig själv. 

Det kan vara en arena och en drömmarnas teater, där eleverna stärker sina 

självförtroenden och känner att de duger” (s.93). En slutsats som Edberg gör är att om 

eleverna känner att de äger aktiviteten gör de knappt någon skillnad mellan skola och 

fritid. De arbetar på tider då de egentligen skulle varit lediga.  
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I kursplanen för Examensarbete 2 (2017b) för musikhögskolan i Malmö, står det under 

kursens mål vad beträffar kunskap och förståelse att studenten ska: ”uppvisa ett väl 

utvecklat hantverkskunnande i sitt musicerande/musikskapande, visa en väl utvecklad 

förståelse för den aktuella repertoarens stil och uttryck, ha erfarenhet av metod och 

process samt fördjupning inom huvudområdet för sitt musicerande/musikskapande”. 

Under kursens mål vad beträffar färdighet och förmågor står det att studenten ska: 

 
[…]Visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och 
innehåll, visa förmåga till kritisk reflektion över sitt eget konstnärliga 
förhållningssätt inom en vidare konstnärlig kontext, visa förmåga att 
inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga 
och uttrycka egna idéer, kunna identifiera, formulera och lösa 
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, visa förmåga att 
muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin 
verksamhet och konstnärliga frågeställningar, kunna genomföra 
konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar. […] 

 

Kursen Examensarbete 2 utgör den andra terminen i examensarbetet. Under kursens mål 

i Examensarbete 1 (2017a) som utgör den första terminen, står det samma sak med den 

skillnaden att studenten ska visa god riktning mot kursens mål. 

 

3.2. Motivation, självständighet och identitet 
Här presenteras litteratur om begreppen motivation, självständighet och identitet.  

 

3.2.1. Motivation 
I sin studie om musikelevers motivation på gymnasiet skriver Karlsson (2002) att inom 

inlärningsforskningen så skiljer man ofta mellan inre och yttre motivation, det vill säga 

mellan lärande styrt av individens egna inneboende drivkraft att ta till sig kunskap och 

lärande som styrs av yttre faktorer som exempelvis belöningar och sanktioner. Vidare 

menar Karlsson att målorientering hör ihop med motivation. Hon skiljer på två generella 

målorienteringar. Det ena kallas för inlärnings- eller bemästrandemål och innebär att 

eleven fokuserar på att lära sig saker för lärandets skull. Det andra kallas för 

uppvisningsmål och innebär att eleven fokuserar på att visa upp sina förmågor för att bli 

bekräftad av andra. Studier har visat att bemästrandemål frammanar flexibilitet i lärandet, 

ett större kognitivt engagemang, mer arbetsinsats, positiva känslor och bättre resultat 

medan uppvisningsmål kan få negativa konsekvenser för lärandet. Elever med 
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bemästrandemål vill lära sig nya saker medan elever med uppvisningsmål vill ha 

omgivningens gillande. Dessa två målorienteringar kan också definiera misslyckande på 

olika sätt. Om man har bemästrandemål innebär det ett misslyckande att köra fast medan 

en motgång där man lär sig något inte alls behöver uppfattas som ett misslyckande.  
 

3.2.2. Självständighet 
En persons handlingsutrymme bestäms av det sammanhang man befinner sig i och ens 

möjlighet att kunna nyttja detta handlingsutrymme menar Karlsson (2002). I en skola 

finns det formella och informella regler som påverkar elevens frihet att välja sin 

studieväg. Sammanhanget styr också det handlingsutrymmet som eleven har i övrigt, som 

val av mål för studier, val av studiestrategier, val av arbetsinsats och val av arbetstider. 

Karlsson låter ordet autonomi avse elevens styrning av sitt eget lärande och upplevelsen 

av sitt handlingsutrymme och inflytande. Varje elev kommer från olika bakgrunder och 

har med sig olika inlärda reaktionsmönster från andra sammanhang som tidigare 

utbildning och sitt hem. Dessa reaktionsmönster gör att de reagerar olika på 

handlingsutrymmet i ett visst sammanhang. Ett sätt för en lärare att bygga en elevs 

autonomi är att ge eleven inflytande över vilket material som ska spelas. Karlssons 

forskning visar att: ”Ju mer autonoma elever är, desto mer villiga är de att göra egna val, 

att arbeta mer och höja sin kompetens” (s. 207). 

Studentens sätt att se på orsaker till framgång och misslyckande i sitt lärande får 

konsekvenser för elevens handlande.  Karlsson menar att om eleven blir medveten om 

hur de fungerar i en lärosituation kan det tillsammans med en handledare hjälpa dem att 

nå sin fulla potential inom ett visst område. Hon understryker vikten av att ha kontroll 

över sitt eget lärande i dagens samhälle. Det sker kunskapssökande och aktivt lärande 

även utanför skolan. Skolan måste därför ge elever verktyg för att kunna bli självständiga. 

Hon går vidare med att säga att man kan ställa högre krav på autonomi ju äldre elever är.  
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3.2.3. Identitet 
Liljestam (2009) skriver att det finns ett nära samband mellan begreppen roll och identitet. 

En människa kan ha flera roller som t.ex. föräldrar, yrkesmänniska eller partner. Men 

identiteten går djupare än så och man kan inte ändra den lika lätt. Vidare menar han att 

många forskare hävdar att identitet är en konstruktion, och med det en process. Ens 

identitet kan förändras i och med händelser i livet.  

Om musik och identitet säger Liljestam följande: ”Musik är ett extra effektivt och 

starkt medel i identitetsbyggen, därför att musik är mångtydig och berör människor 

emotionellt på ett särskilt sätt jämfört med andra konstarter” (s. 133).  

Wenger (1998) skriver att det finns ett klart samband mellan sysselsättning och 

identitet. Eftersom lärande formar vilka vi är och vad vi kan göra, så är det en process att 

bli en särskild person eller för den delen undvika att bli en särskild person. Vi tar till oss 

färdigheter och kunskaper för att tjäna en identitet och det är i formandet av en identitet 

som lärande kan bli en källa till meningsfullhet.  

Blumenkrantz och Goldstein (2014) skriver att studenter är engagerade i 

högskoleutbildningar under flera års tid. Det är därför en naturlig plats för passageriter 

som visar på en students resa mot mognad. Medvetna och planerade 

passageritsupplevelser kan främja en students sociala utveckling liksom utvecklingen av 

en identitet.  

 

3.3. Musikaliskt lärande 
I följande avsnitt presenteras litteratur om musikaliskt lärande.  

 

3.3.1. Orkestrering  
Jacob (1982) skriver om vikten att lyssna på så mycket orkestermusik som man förmår 

och studera så många partitur som man har möjlighet till. Han skriver om kvalitéer som 

en orkestratör bör besitta. En kvalité är att sträva efter begripliga musikaliska intentioner 

i partituret, alltifrån dynamik till fraseringar och att skriva idiomatisk. Att vara pragmatisk 

behöver inte gå emot ens konstnärliga intention. En annan kvalité handlar om klarhet i 

partituret. Han menar att bristen på klarhet har att göra med bristen på förståelse av 

musikens byggstenar. Till exempel menar han att man inte får glömma legatopedalens 

effekt på klangen om man orkestrerar pianomusik. En annan kvalité är känslan för det 

dramatiska. Det handlar om att lära dig förstå vilken känsla och effekt man eftersträvar 
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och orkestrera efter det, inte ha med effekter bara för effekters skull. Huvudsyftet ska vara 

att tjäna musiken och inte visa upp sin egen skicklighet.  

Adler (2002) skriver konkret om instrument och dess roll i orkestern. Bland annat 

skriver han om hur lite kontrabasen låter trots att den är så stor och att gran 

cassa/bastrumma bör användas sparsamt: 

 
Because the bass drum has such tremendous power, it can easily drown 
out the rest of the orchestra when fortissimo strokes or rolls are played 
on it. Therefore, you must be careful when writing for it, and careful 
not to overuse its powerful effects. (s. 463) 

 

Vidare skriver han att brasset lätt också kan ta över klangen i en orkester och att en 

orkestratör måste hitta sätt att få balans: ”the orchestrator must always find ways to 

balance the brass with the woodwind and string sections” (s. 296).  

 

3.3.2. Dirigering 
Enligt Andersson (2013) kan dirigenten påverka en orkester på flera sätt. Dels genom sitt 

språkbruk, men också genom sitt temperament, ansiktsuttryck och sin fysiska gestalt. Det 

är därför viktigt att vara medveten om alla dessa parametrar. Han menar att en dirigent 

bör utstråla stabilitet och bör därför inte röra sig i onödan då det kan stressa musikerna. 

Vidare konstaterar han att ju mer en dirigent tittar upp desto bättre kommunikation med 

orkestern.  

Andersson lyfter ett intressant fenomen vad beträffar nybörjardirigentens möte med 

orkesterklangen:  

 
Som dirigent känner man fysiskt av orkesterklangens storlek när denna 
slår mot en. Detta kan för nybörjaren vara tillräckligt för att passiviseras 
och resultera i att dirigenten enbart står och njuter av klangen. I takt 
med att en tilltagande säkerhet infinner sig i dirigentrollen lär man sig 
att bortse från denna fysiska upplevelse av klangmassa och istället börja 
lyssna på ett strukturerat sätt och dirigera vad man åsyftar ska spelas, 
inte det man faktiskt hör. (s. 78)   
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras och diskuteras de olika forskningsmetoderna som har 

använts i studien. Först kommer en övergripande metoddiskussion. Sedan följer 

beskrivningar av de olika metoderna som använts för datainsamling. Efter det följer 

beskrivningar av de olika studiernas genomföranden. Sedan kommer en diskussion kring 

forskningsetik och till sist presenteras den metod som använts för analys av studierna.  

 

4.1. Metodologiska överväganden 
Kvantitativ och kvalitativ metod är två olika former av forskningsstrategier. Enligt 

Bryman (2002) är kvantitativ forskning en strategi som betonar kvantifiering när det 

gäller insamling och analys av data medan den kvalitativa forskningen betonar ord. 

Kvantitativ forskning lägger stor vikt vid generalisering. Bryman förklarar det som att det 

har sitt ursprung i ett naturvetenskapligt förhållningsätt.  

I denna studie förekommer enbart kvalitativ forskning. Studiens fokus är att undersöka 

vad en musikstudent kan lära sig i arbetet inför en examenskonsert och vad syftet är med 

att ha en examenskonsert i en musikhögskoleutbildning. En kvalitativ forskningsmetod 

som begränsar sig till några få forskningsobjekt till förmån för en mer djupgående bild 

lämpar sig bra då det är tankarna och känslorna kring examenskonserter som betonas i 

denna studie.  
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4.2. Metoder för datainsamling: Aktionsforskning och 
Kvalitativ intervju 
Denna studie kommer använda sig av två kvalitativa forskningsmetoder, nämligen: 

Aktionsforskning och kvalitativ forskningsintervju. Här följer beskrivningar av dessa två 

metoder. 

 

4.2.1. Aktionsforskning 
Rönnerman (2009) skriver att aktionsforskning kan ses som en sammansättning av två 

ord: aktion och forskning. Aktion indikerar att något ska utföras och forskning innebär en 

process där man genom metodiskt arbete och kopplande till forskningsteorier utvinner ny 

kunskap. I aktionsforskning är samarbetet mellan forskare och praktiker och relationen 

mellan praktiken och tänkandet om praktiken centralt: ”Sammanfattningsvis kan 

aktionsforskning kännetecknas av att praktikerns frågor leder processen, processen 

innebär att en handling iscensätts, följs systematiskt och reflekteras över i samarbete med 

en forskare” (s. 16). Heiling (2002) är inne på samma spår när han skriver att i 

aktionsforskning har forskaren en mera aktiv och deltagande roll. En kritik som har riktats 

mot aktionsforskning är att forskaren kan ha svårt att upprätthålla distans och objektivitet 

i forskningen. Men denna kritik menar Heiling i så fall gäller kvalitativ forskning i stort 

och är bara relevant om man anser att det finns en objektiv verklighet som går att redogöra 

för med exakta naturvetenskapliga metoder. Heiling menar att så inte är fallet och därför 

är denna kritik obefogad.   

Vad beträffar metod för datainsamling skriver Heiling (2002) att det är viktigt att data 

samlas in på olika sätt för att forskningen ska kunna betraktas som giltig. Rönnerman 

(2009) menar att det finns en öppenhet mot val av metoder inom aktionsforskning. I 

delstudie A har jag primärt valt forskningsdagbok som metod: ”Skrivandet i samband 

med aktionsforskning benämns dagboksskrivande och är ett redskap för att följa det egna 

tänkandet och handlandet i verksamheten. Tanken är att man kan följa sin egen process 

och förändring och utveckling” (s. 20). 

En del av studiens syfte är att undersöka vad en musikstudent kan lära sig i arbetet 

inför en examenskonsert. Jag bedömde att aktionsforskning var en lämplig metod när jag 

skulle undersöka min process inför min examenskonsert. I delstudie A utgjorde forskaren 

och praktikern samma person, och mitt handlande i processen utgjorde grunden för 
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datainsamling i en forskningsdagbok. Med denna metod hoppades jag kunna få syn på 

och utvinna kunskaper om de läroprocesser som äger rum i förberedelserna inför en 

examenskonsert. 

 

4.2.2. Kvalitativ intervju 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskningsintervjun liknar samtalen som vi för i 

vardagslivet men att det rör sig om ett professionellt samtal med en struktur och ett syfte. 

Dock är det inte samma sak som ett samtal mellan jämställda parter eftersom det är 

intervjuaren som hela tiden styr och befinner sig i en maktposition: ”Intervjuforskaren 

introducerar ämnet för intervjun och följer också kritiskt upp den intervjuades svar på 

frågorna” (s. 19). Kvale och Brinkmann menar att syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att förstå världen från undersökningsobjektets perspektiv och 

försöka skapa klarhet i vad de berättar.  

Bryman (2002) menar att den kvalitativa forskningsintervjun skiljer sig mot den 

kvantitativa. En viktig skillnad är strukturen. I den kvantitativa forskningen behöver 

intervjun vara strukturerad för att tydligt kunna mäta data medan i den kvalitativa 

intervjun är det önskvärt att låta samtalet röra sig i olika riktningar. Flexibilitet är ett 

nyckelord. Vid genomförandet av en kvalitativ intervju kan man välja att göra den 

ostrukturerad eller semistrukturerad. I den ostrukturerade intervjun behandlas ett antal 

teman men objektet får associera fritt. I den semistrukturerade intervjun används en 

intervjuguide (se bilaga 1) som är en lista över teman och frågor. Man försöker följa sin 

guide men man är öppen för att hoppa runt i ordningen hos frågorna om samtalet bjuder 

till det. Till denna studie valdes en semistrukturerad intervju för att göra intervjuns 

struktur mer fokuserad. 

Studiens syfte är att undersöka en musikstudent kan lära sig genom att arbeta med ett 

projekt likt en examenskonsert men också motivera varför en examenskonsert behövs i 

en musikhögskoleutbildning. Tankar och erfarenheter vid samtalen kommer utgöra 

grunden för en analys.  

 

 

 

 



 21 

4.3. Studiens genomförande 
I följande avsnitt kommer de olika delstudiernas genomföranden att beskrivas.  

 

4.3.1. Delstudie A 
I delstudie A grundar sig insamlingen av data i huvudsak på en forskningsdagbok. Men 

de tre orkesterrepetitionerna inför konserten samt själva konserten filmades också och 

dessa filmer utgjorde sedan underlag för reflektion i forskningsdagboken. Det blev ett 

komplement till mina upplevelser och öppnade upp för ett mer objektivt observerande. 

  

4.3.1.1. Forskningsdagbokens utformande 
När man skriver forskningsdagbok är det enligt Rönnerman (2009) viktig att begränsa sig 

till det som är relevant för kunskapssökandet samtidigt som både beskrivningar av 

händelseförlopp såväl som egna reflektioner finns med. För att strukturera 

forskningsdagboken beslöt jag mig för att alltid besvara följande tre frågor: 

 
1. Vad har jag gjort idag? 
2. Vad har jag lärt mig idag? 
3. Finns det något jag kan göra bättre till nästa gång? 

 
Dessa frågor fångar in både beskrivningar av händelser men också egna reflektioner. Jag 

ville hålla frågorna öppna för att kunna beskriva min process på ett transparent sätt. Vid 

skrivandet av forskningsdagboken försökte jag tänka bort eventuella svar på de 

övergripande forskningsfrågorna, utan bara konkret få ned vad jag faktiskt gjorde och 

mina tankar kring det och vänta med att dra slutsatser tills det blev dags att sammanställa 

resultatet. Dagboken sträcker sig från den 20 december 2018 till den 15 april 2019. Jag 

har inte skrivit varje dag, bara dagarna av aktivt arbete med examenskonserten. 

I resultatdelen kommer jag att hänvisa till min dagbok med förkortningen JFD som 

står för Jakobs forskardagbok.  
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4.3.2. Delstudie B 
I följande avsnitt kommer delstudies B genomförande att beskrivas. Först motiveras 

urvalet av informanter, sedan följs en presentation av informanterna och till sist redovisas 

tillfällena för datainsamling.  

 

4.3.2.1. Urval 
Delstudie B syftade till att intervjua dels kompositionsstudenter på musikhögskolan som 

hade genomfört en examenskonsert året innan mig men också intervjua lärare som 

examinerar vid examenskonserterna. Jag ville ha två kompositionsstudenter eftersom de 

hade erfarenhet av liknande examenskonserter som den som jag skulle genomföra. Om 

jag hade valt instrumentalister så hade det blivit svårare att jämföra min process med 

deras. Anledningen till att jag valde studenter som hade gjort sina examenskonserter ett 

år innan mig, det vill säga under våren 2018, var för att deras minne om konserterna 

fortfarande skulle vara någorlunda intakt. Vad beträffade urvalet av lärare så skickade jag 

ett epost-brev till utbildningschefen vid musikerlinjen på musikhögskolan. Han 

rekommenderade två namn på lärare som både undervisar och examinerar vid 

examenskonserterna.  

 

4.3.2.2. Informanter 
Jag har valt att anonymisera mina informanter genom att ge dem andra namn. Detta har 

gjorts för att jag bedömer att det är deras roll vid examenskonserter som är relevant för 

denna studie och inte deras namn.   

En informant som jag har valt att kalla för Göran är professor. Hans roll vid 

examenskonserterna är att vara handledare och examinator.  

Den andra informanten har jag valt att kalla för Fredrik och han är universitetsadjunkt. 

Hans roll vid examenskonserterna är att vara handledare och examinator.  

Den tredje informanten har jag valt att kalla för Adam och han tog sin kandidatexamen 

i komposition våren 2018 och genomförde en examenskonsert samma termin. De som 

skulle ta sin kandidatexamen i komposition den våren valde att ha en 

examenskonsertfestival, där de förutom enskilda examenskonserter också skulle ha en 

gemensam orkesterkonsert. På så sätt skulle de kunna samsas om musikerna på skolan 

och samarbeta med allt det administrativa. Adam hade sin examenskonsert tillsammans 

med en klasskamrat.  
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Den fjärde och sista informanten har jag valt att kalla för Peter och han tog sin kandidat 

i klassisk arrangering och komposition våren 2018. Han genomförde sin examenskonsert 

tillsammans med en klasskamrat samma termin. Temat för hans konsert var musik från 

musikal och film arrangerat för symfoniorkester. Alltså likt den konsert jag skulle 

genomföra, fast jag skulle bara framföra mina egna kompositioner. 

 

4.3.2.3. Datainsamling 
Den första intervjun gjordes med Göran i personalrummet på musikhögskolan och varade 

i ca 25 min. Den andra intervjun gjordes med Fredrik i ett lärarrum på musikhögskolan 

och varade i ca 35 minuter. Den tredje intervjun gjordes med Adam i lunchrummet på 

musikhögskolan och varade i ca 25 minuter och den fjärde intervjun gjordes med Peter 

över Skype eftersom Peter inte längre bor i Malmö. Intervjun varade i ca 25 minuter.  

Intervjuns längder blev olika dels beroende på mer eller mindre utförliga svar, men 

också för att vissa intervjuer hamnade i sidospår som var svåra att planera för men som 

kändes relevanta för studien. 

 

4.4. Etiska överväganden 
Här redogörs det för etiska överväganden för de båda delstudierna som har gjorts utifrån 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002). Vetenskapsrådet ställer fyra huvudkrav vad beträffar etik. Dessa är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att informanterna ska meddelas om arbetets syfte och vilka villkor som gäller för 

deras medverkan i studien. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste inhämta 

informantens samtycke för att kunna bedriva studien. Konfidentialitetskravet innebär att 

forskningsobjektens personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kommer åt dem. Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter bara får användas 

för forskningsändamål. 
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4.4.1. Delstudie A 
Eftersom jag var både delstudiens forskare och forskningsobjekt så var jag väl medveten 

om studiens syfte och mitt samtycke var underförstått. Jag har inte kunnat anonymisera 

mig själv men alla andra personer som nämns i min forskningsdagbok har jag 

anonymiserat med tre stjärnor ***. Jag har varit väl medveten om att det underlag som 

plockas ut ur min forskningsdagbok bara har fått användas för forskningsändamål.  

 

4.4.2. Delstudie B 
Inför intervjuerna sammanställdes en samtyckesblankett (se bilaga 2) som utgick från 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) som informanterna och intervjuaren fick underteckna i början av varje 

intervjutillfälle. Peter som gjorde intervjun via Skype, skrev ut samtyckesblanketten och 

skickade sedan ett foto på sin undertecknade blankett. 

Informationskravet uppfylldes genom att informanterna meddelades muntligt om 

arbetets syfte och vilka villkor som gällde för deras medverkan i studien innan 

samtyckesblanketten skrevs på. Resten av kraven uppfylldes genom informantens 

underskrift av blanketten, all väsentlig information om samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet stod där. 

 

4.5. Metod för analys 
Det empiriska materialet analyserades efter Rennstam och Wästerfors (2015) modell. 

Analysen innefattar tre grundläggande arbetssätt: Att sortera, att reducera och att 

argumentera.  

Första steget i att analysera kvalitativt material är att lösa problemet med 

oöverskådlighet och oordning. Detta görs genom en sortering. För att kunna sortera måste 

forskaren bli förtrogen med sin data. Enligt Rennstam och Wästerfors bör materialet läsas 

först i sin helhet många gånger och kommentarer skrivas i marginalen utan närmare 

eftertanke på helheten. När detta är gjort kan man sedan börja koda materialet genom att 

läsa sina kommentarer. I takt med att saker återkommer börjar ett mönster ta form.  

Eftersom det är en omöjlighet att representera allt material i sin helhet i forskning blir 

andra steget enligt Rennstam och Wästerfors att reducera. Det gör man genom att välja 

och välja bort ur materialet. Man vill inte ge en missvisande bild av materialet i sin helhet, 
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därför är det viktigt att få fram en god representation av materialet. Man måste återge 

materialet på ett rättvist sätt, man får inte glömma att representera det som även 

problematiserar sin tes. Jag filtrerade mitt material utifrån mina två forskningsfrågor och 

skapade sedan underrubriker i både delstudierna. Eftersom forskningsdagboken i 

delstudie A inte innehöll någon övergripande analysfråga som skulle svara på 

forskningsfråga nummer 2, varför en examenskonsert behövs i en 

musikhögskoleutbildning, fick den frågan utgöra ett kompletterande underlag för en 

analys i samband med forskningsdagbokens avslutande. I resultatdelen kommer jag att 

referera till frågan som JROE, det står för Jakobs reflektion om examenskonserten.  

Genom att sortera skapar forskaren ordning och genom att reducera skapas 

koncentration och skärpa. Utan att få ordning på sitt material går det knappast att berätta 

om en kvalitativ studie och utan att reducera sitt material går det knappast att säga något 

innehållsrikt och teoretiskt intressant om det fenomen man avser studera. Det tredje och 

sista steget enligt Rennstam och Wästerfors är att argumentera. Argumentera för att skapa 

självständighet i förhållande till den tidigare forskningen som man refererar till. För att 

en text rimligen ska betraktas som vetenskaplig är det viktigt att man har ambitionen att 

vilja bidra till forskningslitteraturen. Argumentationsdelen av analysen kommer 

presenteras i denna rapports diskussionskapitel.  
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5. Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet av de både delstudierna.  

 

5.1. Delstudie A 
I följande avsnitt presenteras resultatet av delstudie A. Resultatet har organiserats utifrån 

uppsatsens två forskningsfrågor. Sedan har underrubriker tillkommit allteftersom vissa 

mönster har kunnat urskiljas.  

5.1.1. Vad kan en musikstudent lära sig i arbetet inför en 

examenskonsert? 
Här presenteras resultatet av delstudie A utifrån den första forskningsfrågan som berör 

lärandet vid en examenskonsert. 

 

5.1.1.1. Organiserandet av en konsert 
Det ingår många moment i organiserandet av en konsert, bland annat marknadsföring. 

Om man vill ha en konsertaffisch eller starta ett Facebookevenemang är en bild 

nödvändig. Jag anlitade en kamrat som är en duktig fotograf för att ta en bild.  Inför 

bildtagningen fick jag i uppgift att bestämma plats för bilden. Jag valde ut två tänkbara 

platser i Slottsparken där vi kunde fotografera. I slutänden använde vi ingen av dem, utan 

hittade ett litet buskage som fick fungera som bakgrund för bilden. Efter att bilden hade 

tagits och redigerats av fotografen kunde jag använda den för ett Facebookevenemang 

och för en konsertaffisch. Skolan bjöd på tio utskrifter av affischen som jag hängde upp 

på musikhögskolan.   
När man organiserar en konsert ingår det att styra upp all teknik som ska användas. 

Eftersom jag skulle ha en orkester på trettiosex musiker och åtta sångare som solister 

insåg jag att det nog skulle behövas en del teknik och att det vore bra med en person som 

skulle kunna sköta ljudet på själva konserten. Jag pratade med ljudteknikern från min 

första musikalproduktion och han ställde upp. Vi diskuterade tillsammans vilken 

utrustning som behövdes och om hur vi kunde spela in konserten på bästa möjliga sätt, 

sedan skickades en beställning till serviceenheten på musikhögskolan. All teknik och 

inspelningsutrustning var därmed ordnad inför konserten. Filmkamera fick jag låna av en 
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kompositionsstudent tre dagar innan konserten, han tog även på sig att filma konserten så 

att konserten blev videodokumenterad.  

En annan sak som behövde införskaffas inför konserten var slagverksinstrument. 

Processen började med att jag startade en Facebookgrupp för slagverkarna som skulle 

medverka. Sedan skapade jag ett Googledokument där jag listade alla slagverk som 

behövdes på konserten, tanken var att alla skulle fylla i varifrån man skulle kunna 

införskaffa instrumenten. Det löste sig tillslut: ”Slagverksdokumentet är helt ifyllt, vilket 

betyder att vi har lyckats ordna fram alla slagverk. Det blir en blandning av instrument 

från slagverksrummet, från serviceenheten och egna instrument” (JFD 2019-04-03). 

Eftersom jag skulle ha en orkester på min examenskonsert utgjorde organiserandet av 

orkestern en viktig del. Orkestersättningen bestämdes den 13 januari: 

 
Idag har jag satt den exakta sättningen för min orkester i samråd med 
*** som är en verksam orkesterarrangör. Vi kom på att i en mindre 
symfoniorkester är det bra att skära ned på brasset för att få balans i 
orkestern [...] Skapat ett dokument där jag har listat alla sektioner och 
instrument, nu är tanken att jag ska fylla i allteftersom jag frågar 
musiker. Rödmarkerat betyder att de har tackat nej eller inte kan. (JFD 
2019-01-13) 

 
En metod utvecklades alltså för rekryterandet som egentligen redan hade tagit sin början 

tidigare på året, redan den 3 januari tillfrågade jag en violinist. Rekryterandet avslutades 

den 16 mars då orkestern var komplett. Jag skriver följande om orkesterrekryteringen: 

”Det har tagit sin lilla tid att få ihop orkestern. Men nu har jag en orkester och det är en 

månad kvar till konserten. Det känts som det har lönat sig att jag var ute i god tid” (JFD 

2019-03-16). Men på grund av ett avhopp i violasektionen tillkom en violinist, som 

tidigare hade tackat nej men som nu kunde vara med, och en violinist fick hoppa ned och 

spela viola. Jag kommenterar incidenten på följande sätt: ”Det var tur att jag hade lite 

tidsmarginal till konserten, så att jag kunde hantera ett avhopp” (JFD 2019-03-30).  

Det fanns stunder då organiserandet av orkestern stötte på problem, särskilt vad 

beträffar stråksektionen ”Nu har sammanlagt 28 violinister tackat nej och det känns 

jobbigt. Har 5 violinister i nuläget och min ambition var att få ihop 11. Jag vill ju att 

stråket ska låta fylligt” (JFD 2019-02-25). Även rekryteringen av slagverkssektionen var 

problematisk: ”Fått ett avslag från en slagverkare tyvärr. Jag har frågat alla som går 

musiker så nu måste jag vända blickarna någon annanstans. Detta känns lite jobbigt” (JFD 

2019-03-06).  
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För att kommunicera med orkester startades en Facebookgrupp. Där kunde alla 

musiker se vilka andra musiker som skulle delta på konserten.  

Tid och plats för repetitioner gick ut till orkestern i samband med startandet av 

Facebookgruppen 7 mars. Lokalen för konserten hade bokats redan den 20 december 

2018 och replokalerna bokades 17 januari samt den 11 mars. Repetitionerna skulle hållas 

på samma plats som konserten, alltså i Rosenbergssalen på musikhögskolan. Det hölls 

sammanlagt tre repetitioner inför konserten, om man räknar bort generalrepetitionen, två 

repetitioner med bara orkester samt ett med orkester och solister. Solisterna hade ett 

tillfälle för att sjunga igenom alla sånger med piano, ett för att lära sig alla körinsatser 

och sedan en gemensam repetition tillsammans med orkestern dagen innan konserten. 

Repetitionsschemat utformades utifrån vissa önskemål, ett fåtal av solisterna kunde inte 

närvara vissa tider, tre dagar innan den första repetitionen som hölls i ett av flygelrummen 

på skolan. Ett schema gjordes även inför orkesterrepen där varje låt fick ca 15 minuter. 

Repetitionstiden bestämdes med hänsyn till låtarnas svårighetsgrad.  

Jag verkar ha haft lite problem med närvaron på repetitioner. En del skrev till mig i 

sista stund och meddelade sin frånvaro. Jag skriver att jag kanske borde ha sagt ifrån 

bättre men att jag kände mig rätt maktlös i frågan:  

 
Jag tycker det känns lite frustrerande, men för att det här projektet är 
ideellt så jag upplever att jag egentligen inte kan ställa några krav, mer 
vara tacksam att folk ställer upp. Jag vill inte tjafsa, jag vill att alla ska 
känna att det här är glädjefyllt. (JFD 2019-04-10)  

 

När väl examenskonserten var över skriver jag att det egentligen hade varit för lite 

repetitioner. Det fungerade bra med tydliga repetitionsscheman men det blev inte så 

mycket tid på varje låt, ca 45 minuter totalt när jag räknande på det. Samtidigt menar jag 

att jag inte skulle ha velat ha strukit någon låt. Jag ville höra hur alla låtar skulle låta med 

en orkester, då fick det hellre bli lite sämre kvalité.  

 

5.1.1.2. Musikalisk arrangering och orkestrering 
Eftersom min examenskonsert gick ut på att arrangera om mina musikallåtar för orkester 

lärde jag mig mycket om orkestrering och arrangering. Nedan presenteras ett urval av 

mina lärdomar.  

Jag skriver i forskningsdagboken om hur orkestrering handlar om texturer. När jag 

gick igenom ett arrangemang av en vän, som jobbar professionellt som arrangör, kunde 
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jag hitta hela tio olika texturer på tre minuters musik. Orkestern är inte en 

instrumentsektion utan flera, och varje sektion har inte varsin textur utan instrumenten 

dubblar varandra över sektionsgränserna. Jag skriver att man måste fokusera på 

texturerna vid orkestrering och att de utformas på följande vis:” Följ alltid musikens 

konstruktion, dess dynamiska toppar och dalar. Se till att musiken har en riktning framåt. 

Orkestersatsen får gärna växa mot slutet om musiken bjuder till det. Ta reda på 

musikaliska klimax osv” (JFD 2019-01-18).  

Jag uppmanar mig även till att ha texten i åtanke när jag arrangerar, att först skapa en 

logisk musikdramatisk kurva och sedan låta instrumentationen följa den. Vilken textur 

och instrument man väljer beror på den dynamik och karaktär som dramatiken i stycket 

uppmuntrar.  

Vidare letade jag efter konkreta orkestreringsförebilder hos andra kompositörer. I en 

av låtarna på konserten som heter Will there really be a morning kände jag att karaktären 

var pastoral och brittisk. Jag letade därför i partitur hos brittiska kompositörer som Ralph 

Vaughan Williams och Edward Elgar. Jag hittade tillslut en sång hos Vaughan Williams 

som fick fungera som förebild: 

 
Lyssnat mycket på Songs of Travel. Särskilt Bright Is the Ring of 
Words. Rätt koralaktig i sin karaktär precis som min låt. Insåg att man 
måste bestämma sig när det ska vara stråk, när det ska vara träblås. Man 
kan skifta effektivt mellan sektioner. (JFD 2019-02-02) 
 

Jag skriver i forskningsdagboken om hur arrangerandet drog ut på tiden och hur det gav 

upphov till stress: 

 
Tyvärr så har jag ännu inte blivit klar med alla arr idag, fastän jag 
egentligen satte deadlinen i måndags. Imorgon måste alla arr bli klara, 
jag har dessutom fått mail från serviceenheten som säger att de bara kan 
hjälpa mig med utskrifter om jag skickar in noterna senast imorgon. Nu 
blev det sådär stressigt i alla fall. (JFD 2019-03-27) 

 

Vad beträffar orkesterrepetitionerna så var mina upplevelser av den första repetitionen 

positiva sett till hur arrangemangen klingade. Jag skriver om hur jag uppskattade att 

klangen var så stråkbetonad och att jag tror det har att göra med att jag valde att skära ned 

på brasset. En missuppfattning om kontrabasars klang uppenbarade ett misstag i 

instrumentationen. Jag trodde kontrabasarna skulle ljuda mer, men jag hade möjligheten 

att justera instrumentationen till följande repetition. En annan missuppfattning rörde 
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bastrumman eller gran cassan: ”gran cassa, är ett jättedovt instrument. Fungerar inte 

riktigt som ett trumsets bastrumma” (JFD 2019-04-10). 

5.1.1.3. Ensembleledning och dirigering 

Alla repetitioner som jag höll med orkestern videodokumenterades, och dessa filmer blev 

till underlag för reflektioner i forskningsdagboken. Tankar om sångrepetitionen skrevs 

ned i forskningsdagboken: ”Överlag var jag lite dåligt förberedd. Jag hann inte förbereda 

så mycket som jag skulle vilja eftersom arrangerandet drog ut på tiden” (JFD 2019-04-

09). 

En kritik jag hade till mig själv efter att ha sett videon där jag repeterade med orkestern 

var att jag hade en för ursäktande framtoning vid givandet av instruktioner och jag 

uppmanar mig till att förevisa mer med sång: ”Du ger ibland lite musikaliska instruktioner 

halvvägs. Våga vara lite galen och sjung ut som du vill ha det” (JFD 2019-04-10). 

Överhuvudtaget verkar jag ha upplevt att det var svårt att dirigera orkestern: 

 
En orkester känns svårstyrd. Det är mycket massa klang vilket lätt gör 
att det blir långsamma tempin. Man slår in, får ett fördröjt svar och man 
anpassar sin gestik till orkestern. Man vill ju vara samtidigt som 
orkestern. Det är jobbigt att stå och vifta mot en massa människor och 
inte vara i synk, man vill att ens gestik ska motsvara det som klingar. I 
ditt behov av att känna kontroll gör du dragningar ibland för att känna 
att alla är med dig, men som egentligen är oförsvarbara musikaliskt. 
(JFD 2019-04-10) 

Jag skriver även om en tendens jag har att nicka med tempot med huvudet, och jag menar 

att det ser ut som att jag gungar med hela kroppen.  

 

5.1.2. Varför behövs en examenskonsert i en musikhögskoleutbildning? 
I reflektionen som gjordes efter forskningsdagbokens avslutande skriver jag om hur min 

examenskonsert blev ett tillfälle för mig att samla ihop musiker till en symfoniorkester 

och få övning i orkestrering och dirigering. Jag skriver om hur jag tack vare 

examenskonserten har fått en anledning att studera andra kompositörers partitur, som 

Ralph Vaughan Williams eller Stephen Sondheim, och tagit inspiration från dem i 

orkestreringen.   
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Vidare reflekterar jag över hur det känts att genomfört ett självständigt projekt: 

 
Jag aldrig förr genomdrivit en konsert som har varit så koncentrerad 
kring mig och mitt musikerskap. Att förbereda sig inför denna konsert 
har känts mer relevant än något annat under min utbildning. Jag har 
bara jobbat för mig själv och ingen annan. (JROE 2019-04-15) 

 

Jag skriver att det kändes väldigt angeläget för mig att resultatet skulle bli bra, och att det 

blev många sena kvällar, eftersom jag inte ville stå på scenen och representera något som 

jag inte hade gjort helhjärtat. Jag skriver också om hur viktigt jag tyckte det var med 

presentationerna mellan låtarna eftersom jag ville att publiken skulle få en bra 

helhetsupplevelse.  

På frågan om jag hade fördjupat mig lika mycket i orkestrering om jag inte hade 

genomfört en examenskonsert svarar jag att det hade jag förmodligen gjort men att 

examenskonserten fick arbetet att hela tiden kännas angeläget:  

 
Man känner pressen och man känner hungern att lära sig mycket och 
snabbt. Den begränsande tidsaspekten fick mig verkligen att vilja jobba. 
Jag fick ett konkret mål. Jag kunde visualisera att jag stod där på scenen 
i Rosenberg framför en orkester. Då kände jag verkligen, oj, det här 
måste bli bra, nu måste jag skärpa mig! (JROE 2019-04-15) 

 

Vidare skriver jag om hur examenskonserten bidrog med känslan att knyta ihop säcken. 

Det var särskilt en speciell känsla att bjuda tillbaka gamla sångare som man inte hade hört 

sjunga på två år: ”Det kändes härligt att få höra dem sjunga sångerna igen. Man fick 

någon slags reunion-känsla” (JROE 2019-04-15). Musiken i programmet bestod av 

kompositioner som jag skrivit på musikhögskolan men som extranummer hade jag med 

den första musikallåten som jag skrev. Det var en tonsatt dikt av Emily Dickinson som 

jag skrev när jag gick på S: T Sigfrids folkhögskola i Växjö: 

 
Will There Really Be a Morning? hade något större än livet över sig och 
jag hade höga ambitioner då att jag ville orkestrera den. Jag gjorde ett 
försök vill jag minnas, men jag hade inte riktigt kunskaperna att göra 
det då. Nu kunde jag faktiskt orkestrera den på ett tillfredställande sätt. 
Det kändes verkligen skönt att få visa den kompositionen och det var 
fint att den låten fick så mycket uppskattning på konserten. Den låten 
som legat i min byrålåda i 6 år fick plötsligt komma upp till ytan med 
ny skrud. Där kan man verkligen prata om känslan att en cirkel sluts. 
(JROE 2019-04-15) 
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Till sist skriver jag att examenskonserten utökade mitt nätverk. Det var 44 medverkande 

på konserten förutom mig. Många reagerade positivt på sin medverkan på konserten och 

ansåg att det hade varit rolig musik att spela. Jag vittnar om känslan att jag knöt kontakter 

som jag kan använda igen i framtiden: ”Bara det faktum att de tackade ja till att vara med, 

visar nånstans att de är några att räkna med” (JROE 2019-04-15).  

 

5.2. Delstudie B 
I detta kapitel presenteras resultatet av delstudie B. Resultatet har organiserats utifrån 

uppsatsens två forskningsfrågor. Sedan har underrubriker tillkommit allteftersom vissa 

mönster har kunnat urskiljas.  

5.2.1. Vad kan en musikstudent lära sig i arbetet inför en 

examenskonsert? 
Här presenteras resultatet av delstudie B utifrån den första forskningsfrågan som berör 

lärandet vid en examenskonsert. 

 

5.2.1.1. Hanterandet av tid 
Göran, Fredrik, Adam och Peter tar alla upp att man lär sig hantera sin tid i arbetet inför 

en examenskonsert. Göran menar att detta gäller för varje konserttillfälle som är bestämt 

i förväg och en fälla man kan gå i under förberedelsen är att bestämma saker för sent och 

få en för kort process. Fredrik är inne på samma spår och säger att man kan underskatta 

sin tidslinje och på så sätt få en alldeles för kort startsträcka. Han anser att det är bra om 

studenterna vänjer sig vid att lägga några timmar i veckan med att jobba aktivt med sitt 

examensarbete. Om man tar för lätt på processen så finns risken att man behöver 

organisera något väldigt snabbt. Fredrik menar också att man nog kan höra vid själva 

konserttillfället om det har lagts ned för lite förberedelsetid, till exempel genom att det 

blir för många onödiga missar i den musikaliska kommunikationen. Adam var tidigt ute 

med arbetet inför sin examenskonsert, redan på vårterminen under sitt andra år på 

musikhögskolan började han planera tillsammans med sina klasskamrater. Peter kom 

igång bara några veckor innan hans konsert.   
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5.2.1.2. Organiserandet av en konsert 
Göran menar att man lär sig att organisera en konsert i arbetet inför sin examenskonsert. 

Det förklarar han som en förmåga att hantera praktiska detaljer som marknadsföring, 

logistik och instrumenthantering. En examenskonsert ska spelas in och det är studentens 

jobb att se till att detta blir gjort. Man måste låna utrustning och sätta sig in i vilka format 

som gäller för inspelning. Adam är inne på samma spår när han säger att man lär sig 

ljudinspelningsmässiga saker vid sin examenskonsert, som hur man riggar upp för att få 

en så bra inspelning som möjligt. 

Adam var rekryteringsansvarig av musiker inför examenkonsertfestivalen som han 

och hans kompositionsklasskamrater genomförde. Han stötte dock på lite problem vad 

gäller organiserandet av orkestern. Det var många musiker som hoppade av eller blev 

sjuka i sista stund. Adam var inte säker på om det hade hjälpt att ha haft ännu bättre 

framförhållning:  

 
En tanke är att man kanske skulle börjat lite tidigare, men vi var väldigt 
tidiga ute ändå, så jag vet inte hur pass man kunde åtgärdat, eftersom 
många av musikerna inte ville planera så pass långt i förväg, nästan alla 
var väldigt sent ute i sin planering. (Adam)  

 

Kompositionsstudenterna hade förhoppningar om att få ihop en stor orkester, och Adam 

lärde sig att han var tvungen att ligga i hela tiden. Som arbetsmetod utgick han från en 

lista med alla musiker på musikhögskolan där han markerade med färg vilka som inte 

kunde vara med. Röd färg symboliserade ett negativt besked. Han hade som motto att 

hellre fråga för många än för få eftersom han kallt räknande med att någon skulle hoppa 

av.  

Peter hade också en metod för att organisera musiker. Så fort han och hans klasskamrat 

hade hittat ett datum för examenskonserten startade Peter en grupp på Facebook där han 

bjöd in alla musiker som hade tackat ja. Han menade att det nu blev svårare för dem i ett 

senare skede att tacka nej, eftersom man tydligt i gruppen kunde se vilka som skulle vara 

med och spela och, som en konsekvens av det, vilka som eventuellt skulle hoppa av. Peter 

menar att detta sätter en slags social press på musikerna.  
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5.2.1.3. Musikaliskt lärande  
Göran menar att det är viktigt att välja rätt repertoar och göra en bra instudering i 

förberedelserna inför sin examenskonsert. Det finns en fälla i att ge sig själv fel innehåll, 

det kan handla om för svår musik eller musikstycken som inte fungerar ihop om man ser 

till helheten av konserten.  

Peter vittnar om att han och hans klasskamrat gjorde ett fel vad beträffar val av 

repertoar inför sin examenskonsert. Han ansåg att de hade för många låtar på för få 

repetitioner. Han är självkritisk och tycker han och hans klasskamrat borde ha lagt upp 

instuderingen bättre: 

 
Vi borde kunnat ha repat bättre, och ändrat schemat, jag tror det märktes 
lite att vi var lite oförberedda, vi kunde ha gjort en bättre konsert. Jag 
tror det blev acceptabelt i slutänden men inte den nivån man skulle vilja 
ha. (Peter) 

 

Han pratar om att de borde strukturerat upp ett schema där man repeterar ett visst antal 

minuter på varje låt. De lättare låtarna fick mindre tid än de svåra och som en konsekvens 

lät de lättare låtarna sämre än vad de hade behövt göra: ”Folk vill ha förutsättningar för 

att kunna spela bra. Om man ha för lite reptid och vet att folk inte kommer öva, då är det 

bättre att skala ned lite” (Peter).  

Adam tycker han lär sig många saker för varje konsert med levande musiker. Han 

säger att han och hans klasskamrat satt med på repetitionerna inför orkesterkonserten, 

men att musiken inte blev tillräckligt noggrant genomarbetad och att de inte gick in så 

mycket på detaljer. Han var trots det överlag nöjd med hur det lät, i synnerhet klangen. 

Vidare säger han att den orkester som sattes ihop kanske inte lät så samspelt så de hade 

nog behövts lite fler repetitioner.  

Peter tycker att en av fördelarna med examenskonserterna är att man får utveckla sitt 

musikaliska lärande genom att pressa sig själv, lära sig nya stilar och orkestrera på nya 

sätt. Han pratar om hur han för varje stor orkesterkonsert där han har fått skäl att skriva 

tio nya arrangemang så har han lärt sig massor. Att sitta med på repetitionen när de 

repeterar ens musik är särskilt lärorikt:  

 
Den här tanken med att man har en timme, kanske två timmar när bara 
din musik spelas, det är hur ovärderligt som helst […] och om du är 
modig så kan du ändra saker på repet, ingen ser ned på dig om du har 
orkestrerat fel, det blir som en workshop för dig och bara dig. Det är 
helt ovärderligt. (Peter) 
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5.2.2. Varför behövs en examenskonsert i en musikhögskoleutbildning? 
Här presenteras resultatet av delstudie B utifrån den andra forskningsfrågan som berör 

vad syftet är med en examenskonsert i en musikhögskoleutbildning.  

 

5.2.2.1. Ett psykologiskt behov 
Göran menar att det har funnits ett psykologiskt behov hos studenterna att knyta ihop 

säcken och att examenskonserten har fungerat som en slags passagerit. Vidare menar han 

att alla examina har en dubbelfunktion. De ska undersökas att en viss färdighet och 

kunskapsnivå har nåtts men de har också den psykologiska funktionen som säger att ett 

visst stadie har passerats. Det finns ett antal sådana stadier i livet menar han. En del är 

prestationsbaserade, andra är ålderspasserande och en del är sociala som när man gifter 

sig. Examenskonserten blir ett sätt att samla ihop intrycken som har varit under 

utbildningen. Inte minst i den reflekterande delen av examensarbetet tycker Göran. 

Fredrik är inne på samma spår och menar att examenskonserten tjänar som en slags 

sammanfattning av den konstnärliga utvecklingen av tre års studier på kandidatnivå och 

två års studier på mastersnivå. Utbildningen är uppbyggd så att till en början fokuserar 

man på teoribildning för att i slutet ställa mer krav på studenten att verka självständigt. 

Examenskonsert blir en dubbelprodukt, den avslutar en kurs som heter examensarbete 

men det är också slutet på en treårig utbildning. Fredrik menar att vissa studenter upplever 

att de stagnerar i sin utveckling och att det ligger en frustration i det. Men då kan det räcka 

att spela upp något som man gjorde för en månad sedan för att få eleven att inse att det 

har hänt mycket saker. Fredrik menar att examenskonserten tydliggöra ens utveckling på 

liknande sätt.  

Adam säger att examenskonserter ger en slags överblickande blick vem man är och 

vad man har åstadkommit under sin tid på musikhögskolan: 

 
Det kändes intressant att se själv hur pass mycket eller hur pass lite, det 
beror på, man har utvecklats under den här tiden. Ibland kan man ju ha 
omvandlat stilen totalt och jag märkte väl att det var lite mer tekniska 
färdigheter som hade utvecklats men också ett nytt tonspråk. (Adam) 
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5.2.2.2. Identitetsbyggande 
Fredrik tror att det finns ett mentalt värde för en student att få en plats på sin utbildning 

att representera sig själv. Vid examenskonsertstillfället kanske ens identitet för första 

gången framträder på riktigt. Fredrik menar att det är svårt att veta vad man ska kalla det. 

Han säger att man eventuellt kan kalla det för mognad men det är en process som sker 

under radarn:  

 

När man börjar på en lärarutbildning så känner man sig inte speciellt 
mycket som en lärare men när man har gått igenom utbildningen så 
känner man sig som en, då är det en identitet. Samma sak är det kanske 
med musikerskapet. När man börjar på musikerutbildningen så känner 
man sig inte riktigt som en musiker men under tiden som man går här i 
tre år så ger man sig själv chansen att odla en identitet. (Fredrik) 

 

Fredrik menar att han tycker sig kunna uppfatta en skillnad i nerverna hos studenterna när 

de ska representera sig själv och sina val jämfört med en nervositet när någon annan har 

bestämt repertoaren åt dig:   

 
Nervositeten som finns i de två ytterligheterna, ser väldigt olika ut, och 
jag tänker mig nog att, om jag kan höra, jag kan höra nervositeten som 
finns i laddningen av att representera sig själv, men det är inte samma 
typ av nervositet som dyker när man tvingas, känner mer tvång att man 
ska prestera nånting utifrån nånting som nån annan har bestämt. 
(Fredrik) 

 

5.2.2.3. Självständighetsfrämjande 
Göran menar att alla utbildningar avslutas med någon form av slutprov som visar på 

självständighet, och att examenskonserten inte är något undantag. Han tycker det är 

viktigt med ett prov som visar att man kan klara en uppgift på egen hand, för det kommer 

man han nytta av i yrkeslivet.  

Fredrik tycker också det är bra att en student får en plats i utbildningen att lägga sin 

process själv och dessutom blivit uppmuntrad till att göra det, för då har de fått pröva på 

att göra det en gång och då blir det kanske inte lika jobbigt att göra det en gång till i 

framtiden. I ett större perspektiv liknar examenskonserten de projekt man gör som 

professionell frilansmusiker menar han. Då måste man också göra saker som planera 

repertoar och organisera med musiker.  
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5.2.2.4. Motivationshöjande 
Fredrik upplever att musikhögskolestudenterna tycker om att arbeta inför sina 

examenskonserter. Även om vissa har prövat sina vingar redan utanför musikhögskolan 

så får man en plats i utbildningen att skapa motivation kring att arbeta med ett projekt 

som man inte hade gjort, eller vågat göra utanför skolan. Han menar att många av de 

obligatoriska kurserna styrs av läraren och studenterna får inte bestämma repertoar eller 

vilka musiker de ska spela med. Där blir examenskonserten en nödvändig 

motivationshöjande motvikt.  
 
5.2.2.5. Nätverk för framtiden 
Adam och Peter menar att examenskonserten är ett bra tillfälle för en kompositör att 

skaffa sig ett nätverk eller kanske få användning för det nätverk man redan har. Adam 

tycker att han har haft nytta av att rekrytera och organisera en ensemble när han efter sin 

kandidat jobbat med andra projekt och festivaler.  
Peter menar att man under ett sånt här projekt märker vilka musiker som är 

tillförlitliga. Det är mänskligt att man får en viss kontakt med vissa människor. Han tycker 

det är viktigt att våga ställa krav på folk. När musiker väl har tackat ja, så ska de ta ansvar 

för det. Man ska inte komma sista veckan och säga att man inte kan vara med på en 

repetition. Peter tror att musiker uppskattar att man ställer krav.  

 

5.2.3. Avvikande frågor 
I min intervjuguide (Se bilaga 1) hade jag med följande fråga: Hur vet man om en 

examenskonsert är lyckad? Hur mäter ni det? Hur bedömer ni en examenskonsert? Göran 

tolkade det som att frågan gällde musikalisk bedömning: ”Det är en fråga om musikalisk 

bedömning generellt som du tar upp. Vad ingår i en musikalisk bedömning, eller i en 

konstnärlig bedömning om vi begränsar det till musik och det gäller ju då konserten 

också” (Göran). Fredrik tolkade det på liknande sätt och tog upp parametrar som den 

musikaliska interaktionen och formspråket.  

På frågan om man kan ta bort examenskonserten från en musikerutbildning svarar 

Göran att det är väldigt riskabelt i en färdighetsutbildning att ta bort ett avslutande 

färdighetsprov. Man måste ha en dokumentation av de färdigheter som studenter uppnått. 

Fredrik är inne på samma spår när han säger att det behövs någon slutprodukt i 

utbildningen som musikhögskolestudenten har stöd i utbildningen för att genomföra. 
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Både Göran och Fredrik anser att konserten i sig inte behöver ses som ett tvång utan ser 

möjligheten att hitta ett alternativ till en klingande del, förslagsvis en inspelning eller 

videodokumentation av något slag. Göran säger att musiklivet bygger idag mer på 

inspelningar än på liveframföranden.  
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6. Diskussion  

I följande kapitel kopplas resultaten av de båda studierna ihop med tidigare forskning. 

Huvudrubrikerna utgörs utav forskningsfrågorna, på samma sätt som i resultatkapitlet, 

och underrubrikerna är också hämtade från resultatdelen för att skapa tydlighet.   

6.1. Vad kan en musikstudent lära sig i arbetet inför en 

examenskonsert? 
I följande avsnitt ska resultatet från de båda delstudierna vägas mot tidigare forskning 

och presentera svar på den första forskningsfrågan som berör lärandet i arbetet inför en 

examenskonsert.   

 
6.1.1. Hanterandet av tid 

Karlsson och Marttala (2011) skriver att det finns en korrelation mellan ett projekts 

framgång och de strukturella förutsättningar som givits projektet. Tid är ett exempel på 

en immateriell strukturell förutsättning. I delstudie B är Göran, Fredrik, Adam och Peter 

överens om att arbetet inför examenskonserten gör att man lär sig hantera sin tid. Göran 

och Fredrik menar att det största misstaget en student kan göra är att ge sig själv en för 

kort process, att helt enkelt komma igång försent med sitt arbete. Detta stämmer överens 

med det som Karlsson och Marttala skriver att man kan vara för optimistisk i sin 

tidsplanering och underskatta hur mycket tid olika aktiviteter gör i anspråk. Fredrik påstår 

sig kunna höra det vid själva konserttillfället, till exempel genom att det blir onödigt 

många missar i den musikaliska kommunikationen. Adam var tidigt ute med sina 

förberedelser, nästan ett år i förväg, medan Peter satte igång bara några veckor innan sin 

konsert. Adam hade en lång process, Peter hade en kort. Under rubriken musikaliskt 

lärande kan man också se att Adam var mer nöjd än Peter vad beträffar det klingande 

resultatet. Det ska dock understrykas att detta inte säger så mycket egentligen då Adam 

kan ha haft lägre krav än Peter. Men trots allt handlar examenskonserten om ens egen 

process, man lägger ribban själv, och om man är nöjd med det som man har åstadkommit, 

då får man betrakta det som någonting lyckat.  

Vad säger resultatet i delstudie A om tidshanteringen av min process? Om man utgår 

från Karlsson och Marttalas (2011) fem faser i ett projekt så upplevde jag att jag hade för 
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lite tid till den fjärde fasen, till produktens skapande. Jag satt verkligen in i det sista med 

orkesterarrangemangen och det verkar ha gett upphov till en del negativa känslor. Det 

gjorde att jag bland annat kände mig oförberedd inför sångrepetitionen. Detta är ett 

exempel på det som Karlsson och Marttala skriver att en försening av en aktivitet kan få 

negativa konsekvenser för efterföljande aktiviteter.  

 

6.1.2. Organiserandet av en konsert  
Resultatet i delstudie A visar att jag inför min examenskonsert har fått göra en mängd 

olika saker som berör själva organiserandet av en konsert. Saker som berör 

marknadsföring, såsom att organisera framtagandet av ett foto där det ingick att välja 

fotograf, tid och plats. Saker som berör organiserandet av teknik, som att låna teknik och 

inspelningsutrustning av musikhögskolan, samt en videokamera för dokumentation. 

Saker som berör organiserandet av instrument, som införskaffning av 

slagverksinstrument. Det stämmer överens med det som Göran säger i delstudie B att man 

får övning i att hantera praktiska detaljer som marknadsföring, logistik, dokumentation 

samt instrumenthantering när man organiserar en examenskonsert. Adam i delstudie B 

instämmer att man lär sig saker om inspelning. Han tar hur man riggar upp för att få en 

så pass bra inspelning som möjligt som exempel. Han går dock inte in på hur man faktiskt 

gör och det hade varit intressant med ett utförligare svar.  

Både jag själv och Adam stötte på problem vid organiserandet av orkestern. Jag hade 

svårt att få ihop en stråksektion och Adam hade problem med musiker som hoppade av i 

sista stund. Han hade som metod att hellre fråga för många än för få. Resultatet i delstudie 

A visar att jag aldrig behövde använda mig av en sådan metod. Jag hade tid på mig att 

lösa orkestern och antalet tillfrågade musiker motsvarade antalet som behövdes.  När jag 

väl fick ett problem med ett avhopp i orkestern så hade jag tidsmarginal att hantera det. 

Att ge sig själv extra marginaler i sin tidsplanering är något som Karlsson och Marttala 

(2011) förespråkar eftersom risken finns att en etapp av projektet drar ut på tiden. Dock 

så var Adam faktiskt också ute i god tid men han påstod att det inte hade hjälpt honom att 

ha ännu bättre framförhållning, vad beträffar hans problem med avhopp i orkestern, 

eftersom han menar att många musiker var sent ute i sina planeringar. 

Vidare var min och Adams arbetsmetod för rekrytering snarlik, vi använde oss av 

färger för att markera om musikerna kunde eller inte. Det tror jag är en tydlig metod, den 

röda färgen ger verkligen uttryck för ett negativt besked. Peters metod i delstudie B om 
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att tidigt starta en Facebookgrupp så att alla musiker kan se vilka som är med använde 

jag mig också av. Jag tror det var bra för musikerna att se att det fanns en konkret orkester 

och att man menade allvar i organiserandet av konserten.  

 
6.1.3. Musikaliskt lärande 
Peter i delstudie B menar att examenskonserten är ett tillfälle att få utveckla sitt 

musikaliska lärande, att pressa och utmana sig själv. För mig var detta mycket ett projekt 

i orkestrering. Jacob (1982) skriver om vikten att lyssna på så mycket orkestermusik som 

man förmår och studera så många partitur som man har möjlighet till. Enligt resultatet i 

delstudie A har jag letat i tidigare orkesterlitteratur efter orkestrala förebilder. Vidare 

skriver han om betydelsen av att besitta en förståelse för musikens byggstenar och det 

verkar jag hålla med om eftersom jag skriver om vikten att följa musikens konstruktion, 

att följa dess dynamiska toppar och dalar. Jag uppmuntrar mig själv att tänka 

musikdramatiskt och ta hänsyn till texten när jag arrangerar. Att ha en känsla för det 

dramatiska är en essentiell kvalité hos en orkestratör enligt Jacob. 

Peter i delstudie B menar att repetitionerna är viktiga för en orkestratör. Man får några 

timmar till sitt förfogande där orkestern bara spelar sin musik och om man vågar kan man 

se repetitionerna som en workshop. Jag tog tillvara på Peters ord när jag vid ett tillfälle 

gjorde en omorkestrering eftersom jag inte riktigt hade greppat hur svagt kontrabasar och 

hur starkt en gran cassa ljuder. Dessa insikter stämmer överens med det som Adler (2002) 

skriver om dessa instrument. Adler skriver också att brasset lätt kan ta över 

orkesterklangen men resultatet för delstudie A visar att jag var nöjd. Klangen blev väldigt 

stråkbetonad och jag tillskriver detta nedskärningen av brasset. Om man har en mindre 

symfoniorkester kan det alltså vara en idé att banta ned brassektionen för att få en mer 

framträdande stråksektion. Detta utgör ett exempel på vad man konkret kan lära sig under 

orkesterrepetitionerna. Kanske var det något liknande Adam menade att han lärde sig när 

han satt med på orkesterrepetitionerna inför sin examenskonsert, men han gick inte in på 

några konkreta lärdomar. 

Andersson (2012) menar att en dirigent påverkar sin orkester med sitt ansiktsuttryck 

och fysiska gestalt. Jag gav mig själv kritiken att vara för ursäktande. Jag uppmuntrar mig 

själv att våga förevisa mer med sång. Andersson menar att en dirigent bör utstråla 

stabilitet och jag ansåg att jag rörde mig för mycket, framför allt nickade jag takten lite 

med huvudet och gungade med hela kroppen. Om man rör sig för mycket i onödan kan 

det få en stressande effekt på musikerna menar Andersson. Vidare uppmuntrar Andersson 
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dirigenten att titta upp mycket från partituret och det fick jag erfara hade en positiv effekt 

på ensemblen. Andersson varnar för att dirigentens gestik lätt kan bli en spegel av hur 

orkestern spelar snarare än att förevisa. Jag tar upp fenomenet med egna ord och säger att 

det är jobbigt att stå och vifta i otakt mot en massa människor. Det är mer behagligt om 

ens gestik motsvarar det som klingar. Detta resulterade i att jag gjorde musikaliska 

dragningar som inte var försvarbara, och att alla tempon tenderade till att bli lite för 

långsamma.  

Göran och Fredrik i delstudie B säger att ett misstag som studenter kan göra är att ge 

sig fel musikaliskt innehåll. Peter kände att han och hans klasskamrat hade för många 

låtar på för få rep. Han menar att musiker vill få förutsättningar att spela bra, och har man 

för mycket musik på för lite tid, ger man dem inte förutsättningarna. Peter menar att de 

borde ha lagt upp ett tydligt schema där man lägger en viss tid på varje låt. Eftersom min 

intervju med Peter hade ägt rum innan repetitioner drog igång så var jag förberedd med 

ett tydligt schema när jag gick in i mina repetitioner och resultatet i delstudie A visar att 

jag verkar ha ansett att de fungerade bra. Men jag uttrycker även tankar om att det var för 

mycket musik med tanke på antalet repetitioner, samtidigt verkar det som att jag föredrog 

lite sämre kvalité snarare än att ta bort låtar från programmet. Adam verkar också ha velat 

haft mer repetitionstid inför sin konsert. Man kan ana att för lite repetitionstid är ett 

vanligt problem vid studenters examenskonserter och att Göran och Fredrik har rätt i det 

de säger beträffande att ge sig fel musikaliskt innehåll.  
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6.2. Varför behövs en examenskonsert i en 
musikhögskoleutbildning? 
 

I följande avsnitt ska de båda delstudiernas resultat vägas mot tidigare forskning och 

presentera svar på den andra forskningsfrågan som berör syftet med en examenskonsert i 

en musikhögskoleutbildning.  

 

6.2.1. Ett psykologiskt behov 
I delstudie B menar Göran att det finns ett psykologiskt behov hos studenterna att knyta 

ihop säcken och examenskonserten utgör en slags passagerit. Fredrik är inne på samma 

spår när han säger att examenskonserten tjänar som en slags sammanfattning av ens tid 

på musikhögskolan. Examenskonserten tydliggör ens konstnärliga utveckling, något som 

Adam håller med om. Han tyckte det var intressant att se hur han hade utvecklats och hur 

han hade tagit fram ett nytt tonspråk som inte längre var lika harmoniskt centrerat. I 

delstudie A skriver jag också om känslan av att knyta ihop säcken vid genomförandet av 

min examenskonsert. Förutom att återvända till gamla kompositioner återvände jag till 

sångare som jag inte hade hört sjunga på två år. Känslan av att en cirkel slöts blev som 

starkast när jag återvände till en gammal komposition som jag skrev under min tid på S: 

T Sigfrids folkhögskola. På den tiden hade jag inte förmågan att orkestrera den, men det 

hade jag nu. För mig blev det ett exempel på Fredriks ord om att examenskonserten 

tydliggör ens musikaliska utveckling. 

Sammanfattningsvis anser jag att resultatet visar på att examenskonserten utgör en typ 

av passageritsupplevelse i en högskoleutbildning, som Blumenkrantz och Goldstein 

(2014) skriver om, som visar på en students väg mot mognad. 

 

6.2.2. Identitetsbyggande 
I delstudie B pratar Fredrik om hur identitetsbyggande är en process som är svår att sätta 

fingret på för att det sker lite under radarn. Fredrik menar att det kanske är under 

examenskonserten som en students identitet för första gången framträder. Därför är det 

av yttersta vikt att studenten har en plats i utbildningen där hen får representera sig själv. 

Det stämmer överens med det som Blumenkrantz och Goldstein (2014) skriver att 

planerade passageritupplevelser i en högskoleutbildning främjar en students 
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identitetsutveckling.  

Liljestam (2009) skriver att många forskare anser att identitet är en konstruktion och 

att ens identitet kan förändras i och med olika händelser genom livet. Vidare skriver han 

att musik har en stark funktion i identitetsbyggandet eftersom det: ”berör människor 

emotionellt på ett särskilt sätt jämfört med andra konstarter” (s. 133). Wenger (1998) 

skriver likt Liljestam att identitet är en konstruktion och att det finns ett klart samband 

mellan sysselsättning och identitet. Vidare lägger han till att vi tar till oss kunskaper för 

att skapa en identitet för att det är i skapandet av identitet som lärande känns meningsfullt. 

Jag skriver själv i delstudie A att jag aldrig har genomfört en konsert som har handlat så 

mycket om mig och mitt musikerskap och därför har denna upplevelse känts mer relevant 

än något annat i min utbildning. Slutsatsen blir att lärandet inför min examenskonsert har 

känts meningsfullt eftersom det samtidigt har främjat mitt byggande av en musikalisk 

identitet.  

 

6.2.3. Självständighetsfrämjande 
Karlssons (2002) studie handlar om elever på gymnasienivå men jag anser att det hon 

skriver är så pass allmängiltigt att det även kan appliceras på studenter på 

musikhögskolan. Hon menar att det är viktigt att ta kontrollen över sitt eget lärande. Att 

bli medveten om hur man fungerar i en lärosituation handlar bland annat om att bli 

medveten om hur man ser på orsaker till framgång och misslyckande i sitt lärande. Hon 

låter ordet autonomi avse elevens styrning av sitt eget lärande och sin upplevelse av sitt 

handlingsutrymme och inflytande. En persons handlingsutrymme bestäms av det 

sammanhang man befinner sig i och ens möjlighet att kunna nyttja detta 

handlingsutrymme. Ju mer autonoma elever är, desto mer villiga är de att göra egna val, 

arbeta mer och höja sin kompetens. En utbildning måste därför ge elever verktyg för att 

kunna bli självständiga. Göran i delstudie B menar att alla utbildningar på högre nivå 

avslutas med någon form av slutprov som yrkar på självständighet vilket är viktigt för det 

kommande yrkeslivet. Han menar att examenskonserten har den funktionen i en 

musikutbildning. Fredrik i delstudie B är inne på samma spår. Eftersom studenten har fått 

lägga processen själv i arbetet inför sin examenskonsert blir det inte lika svårt att 

genomföra liknande projekt i framtiden.  

Edberg (2012) skriver om en annan fördel med självständiga projekt. Han skriver 

nödvändigtvis inte om studenter på musikhögskolanivå men jag anser precis som med 
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Karlsson att hans tankar går att applicera på alla nivåer. Han menar att när elever får 

ansvara själva för ett uppspel tenderar de att se till att musiken får ett sammanhang. Det 

stämmer överens med det som står i resultatet av delstudie A: att presentationerna var 

viktiga för helheten på konserten och att jag inte ville stå på scenen och representera något 

som jag hade gjort halvhjärtat.  

 

6.2.4. Motivationshöjande 
I delstudie A skriver jag hur dedikerad jag var åt arbetet med examenskonserten och att 

det blev många sena kvällar. Detta stämmer överens med det som Fredrik skriver, i 

delstudie B, att elever gillar att arbeta inför sina examenskonserter eftersom de får 

bestämma allt själva och det ligger en stark motivation i det. Det stämmer också överens 

med Andersen och Schwenckes (1998) tankar om att studenter som arbetar med 

självständigt projekt är angelägna om att produkten ska bli så bra som möjligt och de 

kommer lägga ned mycket av sin tid och energi på processen. Edberg (2012) skriver i 

princip samma sak; att elever inte drar någon gräns mellan skola och fritid om de känner 

att de äger aktiviteten.  

Karlsson (2002) diskuterar inre och yttre motivation, där den inre motivationen 

handlar om studentens inneboende drivkraft att ta till sig ny kunskap och den yttre om all 

motivation som kommer utifrån till exempel i form av belöningar eller sanktioner. På 

liknande sätt skiljer hon på inlärnings- och uppvisningsmål, där studenter med 

inlärningsmål fokuserar på att lära sig ett innehåll och studenter med uppvisningsmål 

fokuserar på att demonstrera sin förmåga. Vad är det för typ motivation och mål som 

cirkulerar i arbetet inför en examenskonsert? Jag skulle säga att man kan se exempel på 

alla typer. Jag tycker mig kunna avläsa från resultatet i delstudie A att det har funnits en 

inneboende vilja och motivation att ta till sig kunskap genom hela processen, att lära mig 

saker om orkestrering och dirigering. Men att möta orkesterklangen för första gången hos 

en egenskriven komposition, det är en form av yttre belöning som motiverar. Samma sak 

gäller för målen. Inlärningsmålet var att bli en bättre orkestratör och dirigent men jag 

skriver också om hur motiverad jag blev när jag visualiserade hur jag stod framför 

orkestern och dirigerade. Nog måste även tanken om att möta en publik ha sporrat en till 

prestation, alltså måste jag ha påverkats av ett uppvisningsmål. Karlsson föredrar 

bemästrandemål framför uppvisningsmål. Hon menar att uppvisningsmål kan få negativa 

konsekvenser för lärande och risken finns att man hanterar misslyckanden på ett icke 
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konstruktivt sätt, medan personer med bemästrandemål inte ser en motgång 

nödvändigtvis som ett misslyckande bara man har lärt sig något av motgången. Även fast 

jag tycker att det hon skriver är sant, är min åsikt att yttre motivation och uppvisningsmål 

inte behöver vara negativt. Att bry sig om vad andra tycker behöver inte vara helt fel, det 

kan också handla om respekt. Att det finns en vilja till att leverera och bjuda på en riktigt 

bra konsert så att publiken får sig en upplevelse. Slutligen måste jag säga att det är 

naturligt att det figurerar olika typer av motivation och mål i arbetet inför en 

examenskonsert.  

 

6.2.5. Nätverk för framtiden 
Adam och Peter i delstudie B menar att examenskonserten är ett bra tillfälle för en 

kompositör att skaffa sig ett nätverk eller få användning för det nätverk man kanske redan 

har. Adam tycker att han har haft nytta av sin erfarenhet av att rekrytera och organisera 

en ensemble när han efter sin kandidatexamen har arbetat med andra projekt och 

festivaler.  

Peter menar att man under ett sånt här projekt märker vilka musiker som är tillförlitliga 

och att det är mänskligt att man får en viss kontakt med vissa människor. I delstudie A, 

skriver jag att jag fått kontakt med många nya musiker, och bara det faktum att de tackade 

ja till att vara med, när andra musiker tackade nej, visar att de är samarbetsvilliga. Jag 

anser att jag har en poäng i det jag skriver, men att risken alltid finns att människor börjar 

att krångla i ett senare skede av en process trots att de verkade entusiastiska till en början. 

Peter tycker det är viktigt att våga ställa krav. När musiker väl ha tackat ja, så ska de 

ta ansvar. Man ska inte kunna komma sista veckan och säga att man inte kan närvara vid 

en repetition. Peter tror att musiker uppskattar att man ställer krav. I delstudie A står det 

att jag inte vågade ställa krav på full närvaro eftersom jag menade att projektet var ideellt. 

Dock så verkar en del ha kommit i sista stund och anmält frånvaro. Jag skriver att jag 

kanske borde ha sagt till bättre och markerat att det var dålig stil. Kanske hade det visat 

sig att Peter skulle ha haft rätt och att de hade uppskattat att jag ställde krav. Men jag 

skriver också att de oftast bad om ursäkt själva och att jag var mån att det skulle vara en 

bra stämning genom hela projektet så att ensemblen skulle känna att det var glädjefyllt. 

Det är en svår balansgång där, men jag tror ändå att jag gjorde rätt i att inte riskera att det 

skulle bli dålig stämning. Det är ändå sympatiskt av musiker att ställa upp gratis på ett så 

stort projekt likt min examenskonsert.  



 47 

 

6.3. Avslutande diskussion 
Som en avslutande diskussion ska jag börja med att sammanfatta resultatet och vilka svar 

det ger på studiens forskningsfrågor. Sedan genom att avstamp från det ska jag göra en 

mer övergripande diskussion om varför arbetet inför examenskonserten är ett projekt som 

ger förutsättningar för lärande genom att väga det mot Andersson och Schwenks (1998) 

fem huvudprinciper om projektbaserat lärande samt mot Dewey (1907) och Wengers 

(1998) tankar om aktivitetsbaserat och verklighetsförankrat lärande. Till sist ska jag 

diskutera vad resultatet kommer få för pedagogiska konsekvenser för mig i min framtida 

roll som lärare.  

Den första forskningsfrågan undersöker vad en musikstudent kan lära sig i arbetet inför 

en examenskonsert. Eftersom studenterna i studien har haft examenskonserter av 

komposition/arrangeringskaraktär har en stor del av resultatet präglats av det. Lärdomar 

om organiserande av orkester, orkesterarrangemang och orkesterdirigering är specifikt 

för de studenter som har med en orkester på sina examenskonserter. De lärdomar som 

hursomhelst har kommit fram av studien är följande: vikten av framförhållning vid 

organiserandet av orkestern, vikten av en känsla för det dramatiska i orkestrering, 

konkreta lärdomar om hur instrument som kontrabas och gran cassa ljuder, vilken viktig 

roll orkesterrepetitionerna har för ens orkestreringskunskaper, om hur allt i ens fysiska 

uppenbarelse räknas vid dirigering och faran i att låta ens gestik motsvara det som faktiskt 

ljuder istället för att förevisa. Men det finns även en del lärdomar i den första delen av 

resultatet som inte är specifikt för komposition/arrangeringsstudenten. Lärdomen om att 

inte ge sig själv en för kort process är relevant oavsett om du är instrumentalist eller 

kompositör. Likaså är lärdomen om att ge sig rätt musikaliskt innehåll, i termer av 

svårighet men också av mängden musik, relevant för alla musikstudenter.  

Vad beträffar den andra forskningsfrågan, som undersöker syftet med att ha en 

examenskonsert i en musikhögskoleutbildning, behöver vi inte göra en avgränsning 

mellan kompositionsstudenter och instrumentalister. Resultatet är applicerbart för alla 

typer av musikhögskolestudenter. I den andra delen av resultatet ser vi att syftet med 

examenskonserter är att de stimulerar ett psykologiskt behov av att få åskådliggöra sin 

musikaliska utveckling, att de utgör en plattform där ens musikaliska identitet kan 

framträda, att studenten får ha hand om ett motivationshöjande projekt som främjar 
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självständighet och slutligen att de ger studenter möjlighet att skapa ett kontaktnät för 

framtiden.  

Efter att ha sammanfattat studiens resultat är det intressant att ställa arbetsprocessen 

inför examenskonserten mot Andersen och Schwenkes (1998) fem huvudprinciper för 

vilka egenskaper man utvecklar vid projektbaserad inlärning, helt enkelt för att undersöka 

om examenskonserten är ett projekt som skapar förutsättningar för lärande. Andersen och 

Schwenkes första princip är att man utvecklar ett problemorienterat förhållningssätt. I en 

examenskonsert är problemet att ta fram ett program med musik som ska framföras. För 

att lösa detta problem måste studenten inhämta kunskap från olika områden. Jag skulle 

alltså våga påstå att man utvecklar ett problemorienterat förhållningssätt i arbetet inför en 

examenskonsert. Den andra huvudprincipen handlar om att studenten får lära sig att bli 

självständig. I arbetet inför en examenskonsert får studenten ha hand om sin egen process 

och sitt lärande, och alltså öva sig på att bli självständig. Den tredje huvudprincipen 

handlar om att man utvecklar sin samarbetsförmåga. Vi har konstaterat att man skapar ett 

nätverk vid examenskonserten och jag tror det hör till ovanligheterna att en student 

genomför en examenskonsert helt på egen hand. I de flesta fall förekommer det alltid 

någon form av samarbete. Den fjärde principen handlar om att studentens tidigare 

erfarenheter kommer att bidra till students förståelse i projektet. Detta har att göra med 

det som Dewey (1907) tar upp när han säger att det finns ett samband mellan ens sociala 

liv och vad man lär sig. Ny kunskap ställs mot tidigare erfarenheter. Huruvida tidigare 

erfarenheter ställdes mot ny kunskap är något som är svårt att se i resultatet av studien då 

det är inte är konkret mätbart. Men eftersom det var ett så pass självständigt projekt kan 

man nog konstatera att tidigare erfarenheter kom till användning. Den sista 

huvudprincipen har med reflektion att göra. En reflekterande del av examensarbetet ingår 

på musikerutbildningen och i mitt fall ingick det i genomförandet av denna studie. Jag 

tror det har varit bra för mig att ha fört forskningsdagbok parallellt med arbetet inför 

examenskonserten. Särskilt med tanke på Andersen och Schwenkes ord om att man blir 

drivkraften i sin egen inlärning vid reflektion: ”Ingen annan än du själv kan tala om för 

dig precis vad det är du har lärt dig genom projektet” (s. 12).  

Efter att ha gått igenom Andersen och Schwenkes fem huvudprinciper för vilka 

egenskaper man utvecklar vid projektbaserad inlärning kan man konstatera att dessa är 

även applicerbara för arbetet inför en examenskonsert. Slutsatsen blir alltså att 

examenskonserten är ett projekt som skapar förutsättningar för lärande. Det har rört sig 

om en konstruktiv aktivitet vilket både Dewey (1907) och Wenger (1998) argumenterar 



 49 

för. Wenger uttrycker det som att lärandet är motorn i sysselsättning och sysselsättning 

är samma lärandes historia. För mig betyder det att lärande och sysselsättning går hand i 

hand. Vidare kan man argumentera för att denna typ av projekt- och aktivitetsbaserat 

lärande också är ett verklighetsförankrat lärande. Fredrik säger i resultatet av delstudie B 

att examenskonserter liknar de projekt man gör som professionell frilansmusiker. 

Studenten får lägga sin process själv och Dewey argumenterar för om man sätter 

individens intresse i fokus låter man utbildningen få en förankring i samhället och skolan 

blir inte som Dewey uttrycker det: ” […] only a place to learn lessons having an abstract 

and remote reference to some possible living to be done in the future […]” (s. 32).  

Vad kommer denna studie få för musikpedagogiska konsekvenser för mig i min 

framtida yrkesroll som lärare? Jag anser att resultatet är övervägande positivt vad 

beträffar examenskonsertens roll i en musikhögskoleutbildning, så jag kan absolut tänka 

mig att genomföra examenskonserter med mina kommande elever.  Men om jag 

undervisar på en lägre nivå än högskola kommer jag nog att kalla det för något annat än 

en examenskonsert eftersom begreppet är så förknippat med en högskoleutbildning. 

Konsertprojekten behöver inte heller vara lika omfattande som en examenskonsert, utan 

jag kan tänka mig att genomföra mindre självständiga projekt där eleverna får en 

plattform att ta kontrollen över sitt eget lärande, få utveckla en musikalisk identitet och 

representera sig själva. Jag tror de kommer att känna sig motiverande precis som jag har 

känt mig motiverad i arbetet inför min examenskonsert.  

 

6.5. Vidare forskning 
Denna studie har handlat om vad en musikstudent kan lära sig i förberedelserna inför en 

examenskonsert och vad syftet med en examenskonsert är i en musikhögskoleutbildning. 

I utvecklingen av denna rapport har det fötts tankar om vidare forskning.  

För det första tycker jag det vore intressant att göra en studie om självständiga 

musikaliska projekt på lägre utbildningsnivåer som gymnasiet eller till och med 

grundskolan. Examenskonserten är väldigt förknippad med musikhögskolan, men visst 

borde man kunna ha projekt som liknar examenskonserter på alla nivåer? En tanke vore 

att göra en intervjustudie med skolelever om deras upplevelse av ett sådant projekt. 

Karlsson (2002) skriver att man kan ställa högra krav på äldre elever vad beträffar 

självständighet, men hur unga kan elever egentligen vara för att genomföra ett 

självständigt projekt likt en examenskonsert?  
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En annan sak som vore intressant att forska om är bedömningen av en process. När jag 

frågade examinatorerna hur man vet om en examenskonsert är lyckad och om det finns 

något sätt att mäta det på, så tolkade både Fredrik och Göran i delstudie B det som det 

var en fråga om musikalisk bedömning, det vill säga en bedömning av slutprodukten. 

Andersen och Schwencke (1998) skriver att en produkt att vara stolt över är nödvändig 

om man ska se en mening med processen men fokuserar man bara på slutprodukten blir 

det lätt som Schenck (2000) skriver; att skolkonserten tyvärr kan bli ett tillfälle där 

fokuset hamnar på att spela felfritt och att det ska äga rum en slutgiltig tolkning av 

musiken i fråga. Andersen och Schwencke menar att ett projekt är något mer än den 

färdiga produkten: ”Projektarbetet är också processen – vägen fram till den färdiga 

produkten” (s. 17). De pratar om vikten att hitta en balans mellan tyngdpunkten på 

produkt och process och de tar upp två skäl till varför processen är så viktig. Det första 

skälet är att det viktigaste målet för arbetet i ett studentprojekt är lärandet och det andra 

skälet är att processens kvalité har betydelse för slutprodukten. Vidare skriver de att det 

är viktigt att lärare och examinator förstår innebörden av detta:” I riktlinjerna för 

examinatorn måste klart anges att det som ska värderas är balansen mellan produkt och 

process.” (s. 19). Tittar man i kursplanerna (2017a, b) för examensarbetet på 

musikerprogrammet står det förvisso under kunskap och förståelse att studenten ska 

uppvisa ”ett väl utvecklat hantverkskunnande, i sitt musicerande/musikskapande” samt 

”visa en väl utvecklad förståelse för den aktuella repertoarens stil och uttryck”. Om man 

bara läser det förstår man att fokus lätt hamnar på det klingande resultatet. Men det står 

också under kunskap och förståelse att studenten ska ha erfarenhet av metod och process 

och läser man i färdighet och förmågor står det enbart saker som rör själva processen. 

Studenten ska: 
[…] visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll, visa 
förmåga till kritisk reflektion över sitt eget konstnärliga förhållningssätt inom en 
vidare konstnärlig kontext, visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 
självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, kunna identifiera, formulera 
och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, visa förmåga att muntligt 
och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och 
konstnärliga frågeställningar, kunna genomföra konstnärliga uppgifter inom givna 
tidsramar[…]  

 

Dessa parametrar kan omöjligen bara bedömas vid själva konserttillfället, hos 

slutprodukten. Kan man anta att dessa parametrar finns med i studentens 

reflektionsuppgift som också ingår i examensarbetet på musikerprogrammet? Eller måste 

man hitta ett bättre sätt för att bedöma processen? Jag skulle gärna vilja forska mer kring 
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bedömningen av produkt och process. Hur bedömer man egentligen en process? Måste 

man som examinator gå in med riktlinjer då och på så sätt störa elevens arbete med att 

själv lägga sin process? Vad får det för konsekvenser? 

Göran och Fredrik talar i delstudie B om att det måste finnas någon slags slutprodukt 

i en utbildning men att en inspelning istället för konsert skulle tänkas vara möjligt. Båda 

varianterna innebär produkter och med det: läroprocesser. Men vad händer om man 

utesluter konserttillfället? En jämförande studie hos läroprocesserna inför en inspelning 

och en konsert skulle eventuellt kunna lyfta fram fördelarna och nackdelarna med en 

examenskonsert på ett tydligare sätt än vad som har lyckats med i denna studie.  

Slutligen tar Fredrik tar upp ett intressant fenomen i resultatet av delstudie B där han 

säger att han tycker sig uppfatta en skillnad i nerverna hos studenter som ska representera 

sig själva och hos dem som ska representera något där alla val har gjorts åt dem. Det 

framgår inte av resultatet vilken värdering han lägger i det, bara att det är en skillnad. 

Detta skulle kunna utgöra underlag för en kvalitativ forskningsstudie där man jämför 

olika studenters upplevelser kring detta fenomen.   
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Bilaga 1   

Intervjuguide 

 
Till lärare och examinator av examenskonserter 

 

Bakgrundsinformation 

Anställning på skolan:  

Roll vid examenskonserter: 

 

Frågor 

1. Varför har man en obligatorisk examenskonsert inlagd i utbildningen? 

2. Finns det något för eleverna att lära sig i förberedelsen inför en examenskonsert? Vad 

i så fall? 

3. Hur vet man om en examenskonsert är lyckad? Hur mäter ni det? Hur bedömer ni en 

examenskonsert? 

4. Finns det misstag man kan göra i förberedelsen inför en examenskonsert?  

5. Vad händer om man tar bort examenskonserten från utbildningen? Går det? 

 
Till elev  

 

Bakgrundsinformation 

Inriktning som eleven läste på skolan: 

Datum för genomförd examenskonsert: 

 

Frågor 

1. Vad gjorde du för typ av examenskonsert. Beskriv konsertens upplägg. 

2. När började du jobba inför den och när blev du färdig? 

3. Hur såg förberedelserna ut? Kan du dela upp processen i flera olika arbetsområden? 

4. Hur tyckte du resultatet blev? Är det något du tycker du kunde ha gjort bättre?  

5. Kan du dra några lärdomar av ditt arbete med examenskonserten? 

6. Vad tycker du om att examenskonserter är obligatoriska i utbildningen? Bra/Dåligt? 

7. Var det bara uruppföranden på konserten? Hur kändes det att återbesöka gamla alster? 
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Bilaga 2       

 
Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie om 

examenskonserter 
 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag har informerats om att jag 

kan välja att vara anonym om jag så önskar, och om det är valet jag gör ska alla 

uppgifterna som jag lämnar antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att jag 

ej kan identifieras av utomstående. Jag har även informerats att uppgifterna jag lämnar 

inte kommer att användas till annat än vetenskapliga syften. 

 

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om 

examenskonserter 

 

Ort/Datum/År 

 

Namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Forskarens underskrift 

 

Namnförtydligande: 


