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Sammanfattning 

Titel: Musikalisk identitet innanför skolans väggar. En kvalitativ studie med sångare 

i gymnasieskolan om deras upplevelser av möjligheter och begränsningar för 

musikerskap i undervisningen. 

Författare: Julia Hemström 

 

Studien grundar sig i mina egna erfarenheter av hur lärare och elever i gymnasiet 

påverkade mig i mitt musikerskap och formandet av min musikaliska identitet. Under 

mina studier på lärarutbildningen och inför min blivande roll som pedagog vill jag 

fördjupa mina kunskaper om hur elever idag upplever formandet av sin musikaliska 

identitet. Studien syftar till att undersöka hur sångelever på musikutbildningar i 

gymnasieskolan upplever sitt eget musikerskap och hur deras upplevelser är kopplade 

till den musikaliska identiteten. Studien undersöker även vilka faktorer som påverkar 

eleverna i formandet av sin musikaliska identitet och möjligheten för musikalisk 

utveckling i skolan. Studien baserar sig på litteratur, tidigare forskning inom området 

samt kvalitativa intervjuer med tre sångelever i årskurs tre på olika utbildningar i musik 

i gymnasieskolan. Att jag har valt dessa tre är för att få en bredd i studien och få röster 

från olika varianter av musikutbildningar i gymnasiet. Resultatet av studien visar att 

hur informanterna beskriver sitt eget musikerskap är väldigt individuellt och nära 

kopplat till identiteten. Elevernas egna mål, upplevda förväntningar, undervisningens 

innehåll samt jämförelsen med andra elever är faktorer som påverkar den musikaliska 

identiteten. Upplevelsen av möjligheter och begränsningar, för utvecklingen av sitt 

musikerskap i skolan, skiljer sig mycket mellan informanterna som alla studerar på 

olika program. 

 

Nyckelord: musikerskap, musikalisk identitet, självkänsla, självförtroende, sångare, 

musikutbildning i gymnasieskolan 
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Abstract 

Title: Musical identity between high school walls. A qualitative study of singers 

experiences of opportunities and limitations for musicianship in music education.  

Author: Julia Hemström 

 

This study is based on my own experiences of how teachers and students in high school 

affected me in my musicianship and in shaping my musical identity. During my studies 

in teacher education and before my future role as teacher I want to reach a deeper 

understanding of how students today experience the creation of their musical identity. 

This study aims to investigate how song students in high school perceive their own 

musicianship and how these experiences are connected to their identity. This study also 

investigates factors that have affected them in their creation of their musical identity, and 

what opportunities they perceive regarding musical development in school. This study is 

based on literature review, previous studies in this area and qualitative interviews with 

three song students in different music education programs in their last year of high school. 

The informants were chosen to achieve a variety of voices from different music education 

programs in high school. The results of the study show that the way the informants talk 

about their musicianship is very individual and closely connected to their identity. The 

students individual aim, perceived expectations, the educational content as well as 

comparisons with other students are factors that affect their musical identity. The 

experience of opportunities and limitations for development of their musicianship in 

school, differ greatly between the informants who all study in different programs.  

 

 

Keyword: musicianship, musical identity, self-esteem, self-confidence, singers, music 

education in high school 
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1. Inledning 

Under min egen gymnasieperiod upplevde jag starkt att den bild som lärare och 

medstudenter hade av mig som musiker inte alls stämde överens med den egna bilden av 

mitt musikerskap. Jag var inte bekväm med de fack jag placerades in i. Innan gymnasiet 

såg jag mig själv som en ganska bred musiker genremässigt. Jag var flöjtist och sångerska 

och hade till en början flöjt som huvudinstrument för att jag var tvungen att välja ett 

instrument. Plötsligt var jag flöjtist i andras ögon vilket främst innebar klassisk musik, 

som jag i princip aldrig hade spelat. Jag gjorde ett tappert försök att ändra bilden och 

känna mig mer bekväm genom att byta till sång som huvudinstrument, men det hjälpte 

inte nämnvärt. Efter hand blev min identitet som musiker mer och mer lik andras 

uppfattning av mig vilket sedan har följt mig vidare genom de olika utbildningsstadierna.  

 Ellefsen (2014) genomförde en omfattande studie av Musikklinja i Norge (vilket 

motsvarar estetiska programmet på gymnasiet) som berör elevers musikerskap. Studien 

visar, genom observationer och intervjuer, att de mest framträdande diskurserna vid 

utövande av musikerskap, inom Musikklinja, är engagemang, entreprenörskap, 

kompetens, specialisering samt kännedom. Att hitta motsvarande svensk forskning och 

litteratur som berör begreppen musikerskap och musikalisk identitet är inte helt lätt. I 

internationella studier är begreppen däremot mer frekvent förekommande och därför kan 

föreliggande studie utgöra ett bidrag till att öka kunskapen om musikerskap och 

musikalisk identitet ur ett svenskt skolperspektiv. 

 Begreppen musikerskap eller musikalisk identitet nämns inte i läroplanen eller de 

kursplaner som finns för det estetiska programmet i musik. Däremot används uttryck som 

personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck, vilka jag på olika sätt tolkar är ett resultat 

av hur vår musikaliska identitet tar sig i uttryck. I det centrala innehållet för kurserna 

Instrument eller Sång 1, i ämnesplanen från 2011 för gymnasieskolans estetiska program 

i musik, står det att undervisningen ska innehålla “grundläggande musikalisk tolkning, 

stil och form” (Skolverket, 2011, s. 14). I kunskapskraven för betyget E ska läraren 

bedöma om “eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt 

uttryck” (Skolverket, 2011, s15). I kurserna Instrument eller Sång 2 och 3 förväntas 

eleven arbeta med och bemästra ett personligt och konstnärligt uttryck för att nå de högre 

betygskriterierna (Skolverket, 2011). Att undervisa i och om personligt och konstnärligt 

uttryck ställer även krav på pedagogerna, det vill säga att ha arbetssätt, metoder och 
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verktyg för att arbeta med elevernas uttryck och se till att det är både personligt och 

konstnärligt samt att bedöma det samma. Men vem avgör vad som är ett personligt och 

konstnärligt uttryck? Och vad är ett personligt och konstnärligt uttryck? 

Att arbeta med personligt och konstnärligt uttryck är en utmaning för både lärare 

och elever. Inte minst om vi kopplar det samman med elevernas identitetsutveckling 

under gymnasieåren. Vår identitet är inte statisk utan snarare något som vi skapar och 

förändrar genom livet med hjälp av historier som vi bär med oss av minnen och 

upplevelser som berört oss (Ruud, 2013). Identiteten påverkas också av våra sociala 

sammanhang. Wenger (1998) skriver: “Talking about identity in social terms is not 

denying individuality but viewing the very definition of individuality as something that 

is part of the practices of specific communities” (s.146). Vår identitet som musiker 

påverkas därmed av de musiker och musikaliska sammanhang som vi omger oss med. De 

möjligheter och begränsningar för utveckling som eleverna ges i skolan är därför högst 

relevanta för formandet av det egna musikerskapet och den musikaliska identiteten. Med 

utgångspunkt i egna erfarenheter vill jag därför med denna studie undersöka hur 

sångelever i gymnasieskolan upplever sitt musikerskap och hur deras musikaliska 

identitet påverkas av de sammanhang som de befinner sig i. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Studien har avsikten att undersöka hur sångelever som studerar musik på gymnasiet 

upplever sitt eget musikerskap och hur deras upplevelser är kopplade till den musikaliska 

identiteten. Vidare avser studien att undersöka hur den musikaliska identiteten skapas och 

utvecklas under gymnasietiden samt vilka faktorer som påverkar elevernas musikaliska 

identitetsbildning.  

 

• Hur upplever sångelever sitt eget musikerskap och sin musikaliska identitet? 

• Vilka faktorer påverkar elevernas upplevelser av det egna musikerskapet och 

den musikaliska identiteten? 

• På vilket sätt upplever eleverna att de får möjlighet att utveckla sitt musikerskap 

och sin musikaliska identitet i skolan? 
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3. Litteratur och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning som på olika sätt relaterar 

till min studie. Inledningsvis görs en förklaring av begreppen musikerskap och identitet. 

Sedan följer ett avsnitt med utdrag ur kursplanerna för Instrument eller sång vid estetiska 

programmet. Hädanefter kommer jag i löpande text att referera till kurserna med 

förkortningarna InSå 1, InSå 2 och InSå 3. Sist beskrivs olika inre och yttre faktorer som 

kan påverka elevernas upplevelser av sitt musikerskap och den musikaliska identiteten. 

 

3.1 Musikerskap 

Begreppet musikerskap används frekvent i musiksammanhang och olika artiklar, men att 

hitta en svensk definition av ordet har inte varit möjligt. Enligt Cambridge Dictionary 

(u.å.) är musikerskap (på engelska musicianship) “a person's skill in playing a musical 

instrument or singing”. En annan definition är “knowledge, skill, and artistic sensitivity 

in performing music” (Dictionary, u.å.). Musikerskap innefattar alltså både kunskaper om 

musik och skicklighet i att bemästra ett instrument.  

 Jørgensen (citerad i Ellefsen, 2014) skriver att musikerskap är föränderligt och 

beror på vilken kontext musikern befinner sig i. 

 

So, musicianship, whatever it is, cannot be just one manifestation. 

Rather, it takes various forms across musical genres and practices. It is 

defined with respect to the particular musical tradition in which it is 

situated, but it can enable the musician to go beyond a particular 

tradition to join with musicians of other practices. (Jørgensen i Ellefsen, 

2014, s. 32) 

 

Synen på musikerskapet som föränderligt och komplext är en viktig del i processen av att 

utvecklas som musiker. Dessa tankar är nära kopplade till Ruuds (2013) tankar om 

identitet och Dwecks (2006) beskrivning av mindset som förklaras längre fram i kapitlet. 

Ellefsen (2014) fortsätter sedan att förklara musikerskapet i en bredare kontext än kopplat 

till ett instrument eller genre. 

 

Then again, one could imagine musicianship realized as musical 

‘allroundership’; versatility, usefulness and aptitude on several 

instruments and in several genres rather than the master treatment of a 

“main” instrument. Further, musicianship as a general ability might 

refer to endurance and motivation, seriousness in one’s approach 
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whatever practice, a musical ‘drive’ or a kind of ‘will’ towards musical 

knowledge. (Ellefsen, 2014, s. 33) 

 

Ellefsen (2014) öppnar alltså upp för en bredare syn på definitionen av musikerskap med 

större vikt vid allmän musikkunskap och den musikaliska utvecklingen hos individen. 

Utöver teoretiska kunskaper och att bemästra ett instrument skriver hon att begreppet kan 

innefatta att behärska visuella, känslomässiga och genrespecifika uttryck (Ellefsen, 

2014). 

 I Shouldice´s (2013) studie om hur elever i Elementary school definierar och 

beskriver vad det är att vara en ”bra musiker” framkommer att viktiga kännetecken är att 

spela ett instrument, öva och sjunga. Studien visar även att elever i årskurs 1 uppfattar sig 

själva som bättre musiker än vad de äldre eleverna gör. Randles (2010) skriver om 

resultatet av Campbells studie baserad på samtal med och observationer av elevers 

musikskapande. Resultatet visar att barn utvecklar en musikalisk identitet redan i väldigt 

unga år samt att upplevelsen av att engagera sig i musik har ett egenvärde i sig. 

 

It seems as though young students are motivated to engage in music 

simply for the experience of the engagement itself. Unfortunately, some 

of this early zeal is lost when students enter school and progress through 

school music programs. (Randles, 2010, s. 1) 

 

Det faktum att elevernas musikaliska entusiasm kan dämpas av att studera musik, bör 

därför påverka hur vi ser på och utvecklar utbildningsformer. Musikutbildningar bör 

främja elevernas utveckling och ge dem verktyg att utforska sitt musikerskap och forma 

sin musikaliska identitet, ge ett ökat engagemang istället för minskat.  

Musikerskap omfattar, som tidigare skrivet, fler faktorer än att behärska ett 

instrument. Men det kan vara stora skillnader i vilka musikaliska kvaliteter som krävs 

beroende på vilket instrument som är i fokus. Om sång som instrument skriver Judd 

(1957): 

 

The voice is unique as a musical instrument in that it is the only one in 

which there exists no mechanical aid whatever in fixing pitch. This is 

controlled indirectly through the ear and in this, as indeed in nearly 

everything else, the singer is dependent upon his own musicianship. For 

this reason, it is even more necessary for the singer than other executive 

artists to cultivate musicianship, for what is the good of a voice without 

the musical intelligence to direct its use? (Judd, 1957, s.7) 
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Judd pekar på att rösten som instrument är helt unikt. Sångarens instrument är mer sårbart 

än andra och det krävs stor skicklighet och tilltro till den egna förmågan och gehöret för 

att verkligen kunna manövrera och använda sin röst. 

3.2 Musikalisk identitet 

För att förstå musikalisk identitet krävs en förförståelse av hur identiteten är uppbyggd. 

Följande kapitel är därför främst en redogörelse för begreppet identitet. 

Nationalencyklopedin (2020) beskriver identitet som “medvetenhet om sig själv som en 

unik individ”. Det är flera faktorer som påverkar och leder till att vi kan se oss som egna 

individer då identiteten är ett mångbottnat begrepp med olika komponenter och 

förståelsenivåer (NE, 2020). 

 

Identitet består i första hand av medvetenhet om sitt jag, dvs. 

upplevelsen att vara levande (vitalitet), att det finns en skarp gräns till 

andra (demarkation), att själv bestämma över sina tankar och 

handlingar (aktivitet), att i grunden vara densamma trots de 
förändringar som inträffar under livet (kontinuitet) och att ha bara ett 

jag (integritet). I andra hand består identitet av medvetenhet om den 

egna personligheten, dvs. om innehållet i alla de erfarenheter under livet 

som efter hand format personligheten. (NE, 2020) 

 

Identiteten är, enligt citatet ovan, inte statisk utan under ständig utveckling. Hur den 

formas påverkas av det vi lär oss och upplever. Stier (2003) skriver om vikten av att förstå 

de faktorer som formar identiteten och menar att “varje individs identitet påverkas av och 

bör förstås utifrån samhällets betingelser, den sociala och kulturella omgivningen, livs- 

och utvecklingskriser, oförutsedda händelser och livserfarenheter” (s.12). Det 

sammanhang och den verklighet som vi befinner oss i har alltså stor betydelse för hur vår 

identitet utvecklas. 

I boken Musikk og identitet skriver Ruud (2013) om identitetens utveckling: 

 

For [identitet] er ikke gitt oss én gang for alle, en indre kjerne vi bærer 

med oss gjennom hele livet. Snarere er [identitet] noe vi skaper 

gjennom de historiene vi forteller om oss selv ut fra viktige minner om 

opplevelser som har berørt oss. Ved å velge blant disse minnene og ved 

å sette dem sammen på nytt skaper vi et bilde av oss selv hvor vi føler 

sammenheng, kontinuitet og mening i livsførlopet. (Ruud, 2013, s. 15-

16) 

 

Enligt Jørgensen (citerad i Ellefsen, 2014) är identiteten liksom musikerskapet 

föränderlig och Ruud (2013) menar att vår musiksmak och musikalitet ofta är nära 
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sammankopplad med identiteten i stort. På så sätt är den musikaliska identiteten 

individens uppfattning av sitt musikaliska jag och den är i konstant förändring. Vidare 

menar Poder och Kiilu (2015) att ”the main influencers of musical identity are social and 

cultural environments that surrounds an individual. School and home environments that 

influence individual’s motivation and musical ability, play a great part in the development 

of musical identity” (s. 1706). 

Under tonåren, när vi frigör oss från föräldrarna, blir influenser från utomstående 

individer viktiga för identitetsskapandet (Stier, 2003). Dessa influenser kan exempelvis 

vara lärare eller andra elever i skolan. I det här stadiet blir det extra viktigt att skolan är 

en trygg miljö med goda förebilder och relationer.  

Identiteten är ständigt under utveckling, inte minst under tonåren och 

gymnasietiden där vuxenblivande finns i centrum och ett mer självständigt jag ska 

formas. Det är i denna verklighet studiens informanter finns. På en utbildning i musik där 

prestationer och framträdanden får stor plats blir självkänsla en väsentlig faktor för hur 

den musikaliska identiteten och musikerskapet tar form. 

3.2.1 Självkänsla och självförtroende  

Nilsson (2005) menar att identiteten är summan av flera olika delar, bland annat 

självkänsla och självförtroende. Den egna upplevelsen av identiteten färgas av vår 

självkänsla och beroende på hur vi värderar våra färdigheter påverkas vår självkänsla 

positivt eller negativt (Nilsson, 2005). Vår självkänsla kan antingen bygga på 

spännvidden mellan hur tillfreds vi är med våra prestationer kontra vad vi hade förväntat 

oss eller hur vi tror att vi uppfattas och uppskattas av de vi har omkring oss (NE, 2020). 

Självförtroende innebär i sin tur ”stark tilltro till den egna förmågan” det vill säga vår 

tilltro till självkänslan (NE, 2020). Lindwall (2011) skriver att det sociala klimatet 

påverkar vår självkänsla till viss del. Att vara inkluderad i ett sammanhang upplevs som 

ett slags normaltillstånd och påverkar därför inte nödvändigtvis vår självkänsla positivt. 

Däremot har exkludering en tydlig koppling till försämrad självkänsla då det för de flesta 

är en mer ovan situation och därför skapar en starkare reaktion. Många människor hävdar 

att de inte blir påverkade av vad andra tycker, men i verkligheten finns det väldigt få som 

inte bryr sig om andras åsikter. De flesta människor spenderar mycket tid att försöka 

påverka den bild andra har av oss (Lindwall, 2011). Andra människors åsikter kan alltså 

ha stor påverkan på formandet av det egna musikerskapet inom musikutbildningar, där 

resultat och prestation ofta är centralt. 
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Innenfor vårt kapitalistiske samfunnssystem, hvor konkurranse og 

prestasjoner utgjør sentrale verdier, betones lett individualisme og 

selvhevdelse når bildet av identiteten skal skisseres. Musikklivet er på 
ingen måte unndratt slike verdier. Snarere er musikken blitt en arena 

hvor mestring og selvhevdelse inntar en sentral plass. (Ruud, 2013, s. 

23) 

 

Ruud (2013) beskriver ovan att konkurrensen påverkar musikers självkänsla och hur de 

ser på sina egna prestationer i förhållande till andras. Konkurrensen kan även skapa en 

hierarkisk kultur inom musikutbildningar vilket jag kommer skriva mer om under 

avsnittet om påverkansfaktorer.  

 I Wiggins (2011) forskning, om faktorer som påverkar Western musiker i sitt 

musikerskap, framkom sårbarhet som en viktig komponent.  

 

Vulnerability emerged from the data as both a positive and a negative 

quality. Participants spoke about how essential it was for musicians to 

be vulnerable meaning open and sensitive to the music itself, with all 

its dimensions and contexts, and vulnerable to ideas and perspectives 

of fellow music-makers. They also noted the importance of being open 

and willing to grow and explore new paths and ways of thinking. In the 

negative realm, often buried deeply in participants’ words and body 

language, were seeds, and sometimes scars, rooted in the very nature of 

musical experience and music learning processes. First, the sonic nature 

of the art form makes the product public even when the producer is not 

ready to share it. There is no private doodling in music; one’s ideas, 

attempts, experiments, failures are always public. (Wiggins, 2011, s. 

357-358) 

 

Hur sårbara vi vågar vara är alltså beroende av vår självkänsla och vårt självförtroende. 

Spännvidden som Wiggins (2011) skriver om, det vill säga att sårbarheten är väsentlig 

för musikerskapet men samtidigt en källa till osäkerhet och risk för utsatthet, är något 

musiker möter i alla genrer. Att våga vara sårbar utan rädsla kräver mod och en stabilitet 

i identitet, självkänsla, självförtroende och musikerskap.  

 

3.3 Instrument eller Sång 1, 2 och 3 

Inget av begreppen musikerskap eller musikalisk identitet finns nämnda i någon av 

kursplanerna i ämnet Musik i gymnasieskolans estetiska program (Skolverket, 2019). 

Däremot finns begrepp som personligt, konstnärligt eller musikaliskt uttryck 

representerade i både ämnets syfte samt i 15 av 16 kursplaner. Dessa begrepp är av vikt 

för studien då det uttryck vi som musiker väljer att använda oss av är ett uttryck för vår 
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musikaliska identitet och färgar vårt musikerskap. Skolverket preciserar inte någonstans 

vad ett personligt, konstnärligt eller musikaliskt uttryck innebär, vilket är problematiskt 

då eleverna i kunskapskraven ska bedömas utifrån hur väl de bemästrar detta på olika 

nivåer för olika kunskapskrav. 

Under rubriken Ämnets syfte för Musik i gymnasieskolans estetiska program står 

det att “genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. 

Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i 

musikutövandet” (Skolverket, 2011, s.1). Eleverna ska alltså utveckla ett personligt 

uttryck under sin gymnasietid och undervisningen ska dessutom syfta till att ge eleverna 

självförtroende och motivation att musicera. Nedan följer en redogörelse av olika uttryck 

ur kursplanerna för InSå 1, 2 och 3 då studiens fokus är sångare i gymnasieskolan och det 

är i dessa kurser det mesta arbetet med uttryck äger rum.  

 I kurserna InSå 1, 2 och 3 förväntas eleverna att på olika sätt visa på och bli 

bedömda i ett personligt eller konstnärligt uttryck. Ordet uttryck nämns hela fyra gånger 

i kunskapskraven för varje betygsnivå i kursen InSå 2. Nedan följer för arbetet relevanta 

utdrag ur dessa tre kurser. Kursplanerna finns i sin helhet som bilagor (se bilaga 5, 6, 7). 

I det centrala innehållet för InSå1 beskrivs det att eleverna, genom kursen, 

kommer att få kunskap om grundläggande musikalisk tolkning, stil och form samt 

grundläggande principer i att möta publik och scennärvaro. När det här sedan ska 

bedömas förväntas eleverna sjunga med ett visst personligt uttryck för betygen E och C 

samt med ett personligt uttryck för betyget A (Skolverket, 2011).  

I det centrala innehållet för kursen InSå 2 beskrivs det att eleverna kommer att få 

kunskap om musikalitet, konstnärlighet och personligt uttryck, musikalisk tolkning, stil 

och form samt att möta publik och scennärvaro. För att uppvisa kunskaper för betyget E 

krävs ett visst konstnärligt uttryck och att eleven gör enkla musikaliska tolkningar. Eleven 

ska även kunna kommunicera med och anpassa sitt musikaliska uttryck till publik och 

medmusiker. För betyget C ska eleven uppvisa ett konstnärligt uttryck samt göra 

välgrundade musikaliska tolkningar. För betyget A förväntas eleven presentera ett gott 

konstnärligt och personligt uttryck samt göra välgrundade och nyanserade musikaliska 

tolkningar. För alla tre betygsnivåerna ska eleven även kunna kommunicera med och 

anpassa sitt musikaliska uttryck till publik och medmusiker (Skolverket, 2011). 
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 I det centrala innehållet för kursen InSå 3 beskrivs det att eleverna kommer att få 

kunskap om musikalisk tolkning, uppförandepraxis och form, konstnärligt uttryck och 

tolkning vid musikframförande samt musikalisk kommunikation och scennärvaro. I 

kunskapskraven förväntas eleven för betyget E visa på ett visst personligt uttryck samt 

pröva olika musikaliska uttryck. För betyget C ska eleven visa på ett personligt uttryck 

samt pröva olika musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat. För betyget A ska 

eleven visa på ett personligt och konstnärligt uttryck samt pröva olika musikaliska uttryck 

med gott resultat (Skolverket, 2011). 

 Min tolkning är att det personliga uttrycket i kursplanerna främst är kopplat till 

identiteten medan det musikaliska uttrycket handlar mer om genre och stil. Det 

konstnärliga uttrycket skulle kunna ses som en blandning av dessa då det bygger på vår 

musikaliska kunskap men med en personlig och konstnärlig frihet till tolkning. Eleverna 

förväntas få ta del av och bli bedömda i uttryck på flera olika sätt. Hur de blir 

undervisande i olika uttryck och hur de blir bedömda kan komma att ha stort inflytande 

över deras utveckling och syn på sitt musikerskap.  

 Eftersom studiens fokus är musikerskap och musikalisk identitet är det relevant 

att se vilka grundförutsättningar centralt innehåll och kursplaner skapar för elevernas 

utveckling i skolan. Då nästan alla kursplaner i musik talar om att det ska ingå någon form 

av undervisning i uttryck i kursen borde det skapa goda förutsättningar för eleverna att 

utveckla sin musikaliska identitet och få tid att testa olika uttryck. Något som eventuellt 

försvårar situationen är att det inte finns några förtydliganden från skolverket kring vad 

ett konstnärligt, musikaliskt eller personligt uttryck innebär. Bristen på information gör 

att undervisningen skulle kunna te sig väldigt olika från skola till skola och till och med 

från pedagog till pedagog.  

 

3.4 Påverkansfaktorer 

Utifrån den tidigare forskning som redogjorts för i ovanstående avsnitt följer här några 

påverkansfaktorer vid formandet av musikerskap och musikalisk identitet. Både 

musikerskapet och den musikaliska identiteten skapas, formas och förändras beroende på 

vilket sammanhang individen befinner sig i (Jørgensen citerad i Ellefsen, 2014, Stier, 

2003, Ruud, 2013, Poder & Kiilu, 2015). En relevant faktor för studien är därför hur olika 

grupper, status och socialt klimat påverkar eleverna. Vår identitet och självkänsla 

påverkas även av hur vi värderar våra färdigheter (Nilsson, 2005). Vårt tänkesätt, eller 
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vårt mindset som Dweck (2006) uttrycker det, är alltså en viktig faktor i skapandet av den 

musikaliska identiteten. Den främsta diskursen för musikerskap i Ellefsens (2014) studie 

är engagemang. För att skapa engagemang hos eleverna som i sin tur leder till musikalisk 

utveckling krävs motivation vilket därför är den tredje påverkansfaktorn som kommer att 

presenteras i de följande avsnitten. De påverkansfaktorer som kommer att redogöras för  

är grupper, status och socialt klimat, mindset och motivation. 

3.4.1 Grupper, status och socialt klimat 

När elever börjar i en ny skola eller stadie går de enligt Friberg (2015) igenom tre faser. 

Den första, tillhörafasen, innebär ett analyserande av det sociala sammanhanget och 

varandra samt sökande efter andra som, trots den ytliga kommunikation som råder, verkar 

likna en själv. Under fas två, kontroll- och rollsökningsfasen, startar ett ifrågasättande av 

varandra inom de grupper som bildats i fas ett och det kan bli både dolda och öppna 

kamper om ledarskap och andra roller. Under den tredje fasen, samhörighetsfasen, 

infinner sig ett socialt lugn med trygghet och mer tillit till varandra. Om konkurrens 

uppmuntras på skolan är det däremot inte säkert att gruppen når samhörighetsfasen 

(Friberg, 2015).  

 Den informella statusordning som råder i en grupp, påverkas av erfarenheter, 

ålder, kön, färdigheter och eventuellt informellt anseende. Hög status är således nära 

kopplat till prestige vilket gör att det kan råda en social jämförelse inom gruppen. I denna 

jämförelse viktar vi våra egna attityder, åsikter och förmågor mot andras för att bedöma 

oss själva (Nilsson, 2005). Johansson (2005) menar att “statusfördelningen i en grupp är 

oftast outtalad och underförstådd” (s. 42). Trots det har gruppmedlemmarna ofta en 

gemensam syn på rangordningen dem emellan. Att dessa hierarkier finns påverkar alltså 

gruppens psykiska klimat, vilket i sin tur påverkar den enskilda individens trivsel samt 

tanke- och känslomässiga engagemang.  

 Enligt Johansson (2005) finns det en mängd olika roller inom en grupp. Dessa är 

inte statiska utan kan förändras över tid eller vid en annan gruppsammansättning. Det 

finns både formella och informella roller. Den informella rollen bygger vi upp “som ett 

resultat av vår egen personlighet men också i form av projektioner från gruppens övriga 

medlemmar” (s. 30). Den formella rollen är mer komplex och innefattar tre delar. En 

ålagd del, det vill säga den uttalade befattningen vi har i gruppen, en tillskriven del samt 

en självförvärvad del. Rollfunktionerna kan delas upp i olika kategorier vilka fyller olika 
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syften såsom att föra gruppen mot målet eller ta ansvar för det sociala klimatet. Men det 

finns även självcentrerade roller som har en mer negativ påverkan på gruppen, vilket 

exempelvis kan innebära att kritisera gruppen och enskilda individer eller bli en 

självutnämnd ledare (Johansson, 2005). Nilsson (2005) menar att det råder en stor 

osäkerhet första gången som en grupp träffas. Alla deltagare försöker känna in, anpassa 

sig och hitta sin plats i gruppen. Omgivningens förväntningar utifrån den position varje 

person tagit kan sedan leda till att någon eller några fastnar i en roll.   

Dweck (2006) beskriver att en utmärkt lärare “tror på utveckling av intellekt och 

begåvning och är fascinerade av inlärningsprocessen” (s. 231). Hur pedagoger visar på 

en sådan tro i kombination med hur de använder sina ord är av största vikt för elevernas 

utveckling. Varje ord och handling sänder ett budskap (Dweck, 2006). Paul och 

Ballentine (refererad i Mills, 2010) menar att studenter som hela tiden får höra utlåtanden 

om sin musikalitet, både positiva och negativa, kan acceptera dessa som fakta och börja 

agera som om det vore sant. 

 

For instance, if a student is constantly told that he or she has real 

musical talent or that he or she should forget the idea of learning an 

instrument because he or she is tone deaf, the student may accept the 

definitions and act accordingly. In other words, students incorporate the 

labels given by others-parents, teachers, peers-into their self-concept 

and act to some extent as they are expected to, according to the label. 

(Paul & Ballantine i Mills, 2010, s.44) 

 

Vad eleverna får höra från andra om sitt musikerskap påverkar därmed deras självkänsla 

och musikaliska identitet. Precis som Lindwall (2011) skriver så har det sociala klimatet 

stor betydelse för varje individs självkänsla vilket i sin tur påverkar identiteten. Hur 

grupper tar sig igenom Fribergs (2015) tre faser och vilka roller som blir ett resultat av 

den processen påverkar därmed individen i sitt musikaliska identitetsskapande men även 

utvecklingen av musikerskapet, då det är föränderligt och beroende av kontext (Jørgensen 

citerad i Ellefsen 2014).  

3.4.2 Mindset 

Vi har ibland en uppfattning om att konstnärlig förmåga är något som vi har eller inte har. 

Men i själva verket handlar det inte om en medfödd talang utan om färdigheterna faller 

sig naturligt eller om vi måste anstränga oss för att lära. Bara för att vissa människor kan 

göra något med bara lite eller ingen övning betyder inte det att andra inte kan göra det 

(och ibland till och med gör det bättre) med övning. Kunskapen om att alla kan lära är 
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enormt viktigt eftersom många människor tror att en persons första prestationer säger allt 

man behöver veta om deras talang och deras framtid (Dweck, 2006). 

 Dweck (2006) skriver om två typer av mindset; statiskt eller dynamiskt. Att ha ett 

statiskt mindset innebär en tro på att personlighet, intelligens och egenskaper är 

oföränderliga och fastlagda. Ett sådant mindset skapar därför lätt ett behov av att visa vad 

man går för och hävda sina kunskaper i olika situationer. Misslyckanden är förödande för 

självförtroende och självkänsla eftersom det innebär negativa brister. Människor med ett 

statiskt mindset vågar därför ofta inte testa saker som de inte tror att de klarar av.  

 Ett dynamiskt mindset innebär en tro på att kunna utveckla sina grundläggande 

kunskaper och färdigheter genom ansträngning, hårt arbete och erfarenheter. Att göra sitt 

bästa, lära sig och förbättras betyder framgång och motgångar anses motiverande 

(Dweck, 2006). 

 Som Dweck (2006) skriver påverkar vårt mindset vårt självförtroende och 

självkänsla vilka enligt Nilsson (2005) är stor del av identiteten. En förutsättning för 

musikalisk utveckling är att våga testa nya saker och öva, vilket försvåras av ett statiskt 

mindset och en rädsla för att misslyckas eller göra fel. Ett dynamiskt mindset kan däremot 

ha stora positiva effekter på utveckling. 

3.4.3 Motivation 

Nilsson (2005) skriver i sin bok Samspel i grupp att “motiv och motivation är det 

som ger oss energi och vilja att handla och fortsätta göra något. [...] Att motivera 

människor innebär att man släpper loss inre krafter hos dem” (s. 44). Vi behöver 

drivas av en inre motivation för att generera äkta engagemang i en lärsituation. 

Ellefsen (2014) menar att engagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för 

musikerskap. Hennes studie delar in diskursen i tre delar och hon skriver att ” the 

discourse of dedication (committed, passionate, impressionable) installs in the 

music student subject responsibility for her learning environment and learning 

possibilities” (Ellefsen, 2014, s. 294).  

Vidare menar Nilsson (2005) att den inre motivationen styrs av om det finns 

tydliga mål, hur stort ansvar vi får, vår möjlighet till delaktighet i beslut samt 

feedback. Ellefsen (2014) menar att det krävs att eleverna är hängivet engagerade 

och känner ansvar för sin egen utveckling för att de ska utvecklas som musiker. 

Mästerskap är “strävan att bli bättre och bättre på något som är viktigt” (Pink, 
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2010, s.104). Även Pink menar att den främsta nyckeln för att nå mästerskap är 

engagemang. För att ge våra elever chansen att nå mästerskap behöver vi skapa 

miljöer som engagerar. Ett sätt att skapa sådana miljöer är genom 

guldlocksuppgifter. Uppgifter som är lagom utmanande och inte för lätta eller för 

svåra (Pink, 2010). 

 När det handlar om feedback skriver Dweck (2006) att det är lätt att lärare hamnar 

i fällan att berömma elever för sin förmåga och skicklighet. Det vill säga, berömma dem 

som om deras kunskap vore statisk och de är bra eller dåliga på att utföra en uppgift. Om 

lärarna istället ger eleverna positiv feedback för deras ansträngningar sporras de att vilja 

lära sig mer och få mer utmanande uppgifter. De elever, med ett statiskt mindset, som 

upplever att de fått en negativ etikett; av lärare, andra elever eller samhället, och har låga 

förväntningar på sig tenderar att prestera sämre på grund av det. Negativa etiketter 

förstärker känslan av att “du och den grupp du tillhör är alltid underlägsna” (Dweck, 2006, 

s. 95). Gärdenfors (2010) menar att en av de starkaste faktorerna för motivation hos 

eleverna är att de har kontroll över sitt eget lärande. Just elevinflytande är ett begrepp som 

återfinns i läroplanen för gymnasieskolan.  

 I Lgr11 står det att elever har rätt till inflytande över sin utbildning samt att 

elevernas påverkansmöjligheter ska anpassa efter ålder och mognad (Skolverket, 2019). 

Gymnasieelever bör då i praktiken vara de elever, i det svenska skolsystemet, med mest 

inflytande över sin utbildning. Däremot nämns aldrig ordet inflytande i någon av 

kursplanerna i Musik för gymnasieskolan (Skolverket, 2011). Det är naturligt för oss 

människor att vara nyfikna och självstyrande, och just självstyrning är enligt Pink (2010) 

ett av människans grundläggande behov. Om vi får lov till självstyre har det en betydande 

positiv inverkan på vår prestation och attityd. Att eleverna har kunskap och engagemang 

att ta initiativ och ansvar för sin utveckling ger förutsättningar för att bli en elev med god 

självkänsla, gott självförtroende och en bra musiker (Ellefsen, 2014).  
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4. Metod 

I följande kapitel kommer jag att beskriva de forskningsstrategier som använts i 

föreliggande studie och motivera valet av metod. Studien använder sig uteslutande av 

kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer. Vidare beskriver kapitlet urval av informanter, 

genomförande av studien, analys samt etiska överväganden. 

 

4.1 Metodologiska överväganden 

Kvantitativ och kvalitativ metod är de två huvudsakliga forskningsstrategierna (Bryman, 

2011). Kvantitativ forskning syftar främst till att hantera och analysera mätbar data medan 

kvalitativ forskning värderar ord högre än kvantifiering (Bryman, 2011). Enligt 

Widerberg (2002) handlar kvalitativ forskning om karaktärsdrag och egenskaper samt att 

den söker mening eller innebörd i det valda forskningsområdet. Kvantitativ forskning 

fokuserar istället på mängden egenskaper eller karaktärsdrag och syftar till att mäta dessa 

(Widerberg, 2002). 

 Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) skriver att de som försvarar kvalitativa 

metoder menar att det finns vissa mänskliga upplevelser som inte går att mäta på liknande 

sätt som “hårddata”. I föreliggande studie har jag valt att använda mig enbart av kvalitativ 

metod då studien syftar till att undersöka elevers individuella upplevelser och tankar kring 

musikerskap och sin egen musikaliska identitet. Bryman (2011) menar att inom kvalitativ 

forskning kan studiens tyngdpunkt baseras på förståelsen av hur deltagarna tolkar den 

sociala verklighet de lever i. Han skriver även att en ståndpunkt inom metoden är att 

människors sociala egenskaper är ett resultat av olika individers samspel med varandra 

och inte utomstående oberoende faktorer.    

 Studien har den personliga berättelsen i fokus vilket gör kvalitativ metod till en 

lämplig forskningsstrategi för att kunna genomföra intervjuer med informanterna där 

deras ord värderas högt.  

 

4.2 Kvalitativ intervju 

Enligt Bryman (2011) är ett kännetecken för kvalitativa intervjuer den flexibilitet som 

metoden ger, vilket också gör den anpassningsbar till olika kontexter. Intervjuaren riktar 

fokus mot informantens ståndpunkter och tankar vilket skapar möjlighet att avvika från 
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skriven intervjuguide och ställa följdfrågor så att intervjun anpassas och omformas efter 

intervjupersonens intressen. I denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer 

för att kunna gå djupare i den personliga berättelsen och undersöka bakomliggande 

faktorer till utvecklingen av det egna musikerskapet och den musikaliska identiteten. Om 

intervjuundersökningens lämplighet skriver Andersen och Schwencke (1998): 

 

Intervjuer bör i första hand användas när det inte föreligger klara 

svarsalternativ, utan det finns många möjliga sätt att svara på, och 

ämnet är av sådant slag att det är lämpligt att följa upp svaren med 

ytterligare följdfrågor. Metoden är också aktuell när man tar upp mer 

känsliga ämnen. (Andersen & Schwenke, 1998, s. 94) 

 

Det finns inte några klara svarsalternativ för studiens forsknings och intervjufrågor, även 

om informanternas svar kan komma att ha beröringspunkter med varandra eftersom de 

går på liknande utbildningar och bör ha liknande förutsättningar för utveckling. 

Anledningen till att intervjuer är studiens enda metod för datainsamling är att det är 

informanternas egna upplevelser och tankar som är relevanta för att kunna besvara 

forskningsfrågorna.  

 En intervjustudie går att genomföra på flera olika sätt. Inom den kvalitativa 

forskningen används främst ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer.  

Ostrukturerade intervjuer kan liknas vid ett vanligt samtal där intervjuaren, som stöd, 

endast använder sig av en anteckning av de teman intervjuerna ska kretsa kring. 

Informanten förväntas sedan associera förhållandevis fritt kring dessa ämnen. 

Intervjuerna i min studie kommer att vara semistrukturerade. I en sådan intervju används 

ofta en så kallad intervjuguide med teman och frågor, men dessa måste inte ställas i den 

ordning de presenteras i guiden. I studien har jag använt mig av intervjuguider (se bilaga 

2 och 4) med teman och vissa mer specifikt utskrivna frågor. Denna form av kvalitativ 

intervju öppnar även för att kunna ställa följdfrågor som har relevans för studien och vara 

flexibel utifrån intervjupersonens intressen (Bryman, 2011). 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Följande avsnitt innehåller information om urvalet av mina informanter, beskrivningar av 

informanterna och hur jag gått tillväga för att samla in data till min studie.  
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4.3.1 Urval 

För att avgränsa studiens omfattning har jag valt att endast intervjua informanter med 

sång som huvudinstrument som studerar i årskurs tre i gymnasieskolans estetiska 

program. Min första informant går på naturprogrammet med musikprofil, den andra går 

på estetiska programmet med singer-songwriter profil och den tredje på estetiska 

programmet, spetsutbildning i musik. Att jag har valt dessa tre är för att få en bredd i 

studien och få röster från olika varianter av musikutbildningar i gymnasiet. Att 

informanterna studiesituation liknar varandra öppnar upp för att hitta samband och 

skillnader mellan deras individuella upplevelser inom ett mindre område och gör studien 

mer greppbar i sin helhet. Det är också relevant för mig att specifikt undersöka 

sångelevers upplevelser då jag i min framtida yrkesroll som sångpedagog kommer att 

möta elever med denna inriktning. 

4.3.2 Informanter 

Alla informanter är studenter vid ett estetiskt program i musik eller naturprogrammet med 

musikprofil i Skåne. De går i årskurs tre och har sång som sitt huvudinstrument. För att 

eleverna ska vara anonyma har jag valt att inte skriva ut i vilken stad eller skola de 

studerar på samt ge dem fingerade namn: 

 

Stina: Hon är uppvuxen i en familj där musiken alltid har varit en självklar del av allt. 

Hon har gått i musikklass i grundskolan och sjungit i kör samt i olika sammanhang i 

kyrkan, både solo och tillsammans med andra. Fram till högstadiet spelade hon fiol på 

kulturskolan för att sedan byta till piano, vilket hon fortfarande tar lektioner i. Nu går hon 

på naturprogrammet med musikprofil.  

 

Albin: Musiken kom på allvar in i Albins liv genom musicerandet med vänner inom 

kyrkan när han var 13 år. Musiken har dock alltid varit ett naturligt inslag då han har 

sjungit och framträtt under hela uppväxten. Ingen annan i hans familj är musiker och hans 

föräldrar var lite kritiska till att han skulle söka in till ett estetprogram. Nu går han på 

estetiska programmet med singer-songwriter inriktning. 

 

Ella: Ella har sjungit så länge hon kan minnas, men det är liksom för Albin ett intresse 

hon funnit själv då hennes föräldrar inte är musiker. I grundskolan gick hon på en 
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Montessoriskola som samarbetade med en musikskola där hon började ta sånglektioner 

under mellanstadiet och högstadiet. Hon här även tagit sånglektioner och sjungit i kör på 

kulturskolan i något år under högstadiet. Nu studerar hon på estetiska programmet med 

spetsutbildning i musik. 

4.3.3 Datainsamling 

Intervjuguiderna är uppbyggda i tre teman. De två första temana innebar att informanterna 

blev ombedda att berätta om positiva och negativa minnen från gymnasietiden kopplat 

till sitt musikerskap. Det gjordes för att sedan kunna ställa följdfrågor och reda ut vad 

som gör just dessa situationer till positiva och negativa minnen för att hitta 

påverkansfaktorer. De fick sedan beskriva sig själva som musiker, vad de gillar att sjunga 

och lyssna på, influenser samt styrkor och svagheter, för att få en fördjupad bild av den 

musikaliska identiteten. Ur dessa tre teman föddes sedan en mängd olika följdfrågor. 

Den första och andra intervjun genomfördes vid ett fysiskt möte och spelades in i 

programmet Logic via datorns mikrofon samt i röstmemon i iPhone. Den tredje intervjun 

genomfördes via FaceTime på datorn och spelades samtidigt in genom programmet 

Quicktime och via datorns högtalare till röstmemon i iPhone. Dubbla inspelningar gjordes 

för att minska risken för att data skulle försvinna eller raderas av misstag. Alla intervjuer 

har sedan transkriberats.  

 Intervju nummer ett, Stina: En pilotintervju genomfördes den 19/12 2019 i mitt 

vardagsrum, med syfte att vara ett underlag för resterande studie samt en hjälp vid 

avgränsning av forskningsområde och utformningen av intervjuguide. 

Samtyckesformulär och intervjuguide är därför separat utformat för denna intervju (se 

bilaga 1 och 2). Då resultatet av denna intervju är av stor relevans för studien har jag valt 

att använda mig av datan som resultat i min intervju.  

 Intervju nummer två, Albin: Intervjun genomfördes den 26/2 2020 på 

Musikhögskolan i Malmö. Här användes samtyckesformulär 2 och intervjuguide 2 som 

underlag (se bilaga 3 och 4).  

 Intervju nummer 3, Ella: Intervjun genomfördes den 14/4 via FaceTime. Här 

användes samtyckesformulär 2 och intervjuguide 2 som underlag (se bilaga 3 och 4).  
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4.4 Analys 

Vid analysen av min data har jag använt mig av kodning och tematisk analys (Bryman, 

2011). Kodning bör genomföras så tidigt som möjligt i processen och innebär att plocka 

ut olika teman och nyckelord som återfinns i informanternas svar för att bilda ett slags 

index över studien inför vidare tolkning av resultatet. Tematisk analys innebär att skapa 

en matris av centrala teman och subteman för studien för att sedan föra in resultatet under 

dessa kategorier (Bryman, 2011). Vid en första genomlyssning av intervjuerna 

antecknades intressanta aspekter av det som sades. Kontinuerligt under 

transkriberingsprocessen gjordes kommentarer i marginalen samt färgmarkeringar, där 

varje forskningsfråga fick en egen färg, med vilken jag markerade intressanta citat i 

texten. I en tabelluppställning har sedan forskningsfrågorna använts som centrala teman 

och inom dessa har subteman skapats. Utifrån den första analysen framkom 

resultatkapitlets rubriker: musikalisk bakgrund och erfarenheter, möjligheter till 

utveckling samt begränsningar för utveckling. Mina två första intervjuer skrev jag sedan 

ut, klippte ut intressanta citat och teman samt sorterade efter resultatkapitlets rubriker för 

att få en översikt. Den tredje intervjun fördes sedan samman med de andra två under dessa 

rubriker.  

 Eftersom denna undersökning endast inkluderar några få elever från ett begränsat 

antal skolor kan jag inte dra några generella slutsatser gällande sångelever i allmänhet i 

gymnasieskolan. Däremot kan resultatet generera generella teorier och slutsatser kring 

informanterna (Bryman, 2011).  

 

4.5 Studiens giltighet och trovärdighet 

För att skapa hög trovärdighet i en kvalitativ studie menar Bryman (2011) att studien bör 

genomföras utifrån de regler som finns samt att informanterna ska ges möjlighet att 

respondera på resultatet så att det ger en sann bild av deras verklighet. För att säkerställa 

att min studie är trovärdig och att jag tolkat informanterna korrekt har de erbjudits att läsa 

igenom transkriberingen av den intervju de deltagit i.  

 Något som kan komma att dra ner tillförlitligheten i min studie är att jag aldrig 

bad informanterna att definiera begreppen musikerskap eller musikalisk identitet. 

Eftersom begreppen är centrala för min studie hade en sådan definition kunnat vara till 

hjälp både under intervjun men också vid analysen av resultatet. Istället berättar 

informanterna om sina upplevelser utifrån sin egen tolkning av begreppet, men varken 
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jag eller de definierar begreppen under intervjuerna. Den uteblivna definitionen öppnar 

däremot upp för möjligheten att utifrån informanternas svar bidra med en 

begreppsutvidgning och kompletterande definition av begreppen till vidare forskning 

inom området. 

 

4.6 Etiska frågor 

Studien är genomförd i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav 

för forskning. Dessa krav berör information, samtycke, konfidentialitet och nyttjanderätt. 

Informationskravet innebär att informanterna ska få en tydlig bild av sin uppgift och på 

vilka villkor de deltar. I samband med föreliggande studie har jag både via mail, i 

samtyckesblankett och muntligen informerat eleverna om att deras medverkan är 

anonym, frivillig och kan avbrytas när som helst utan att ange något skäl. 

Samtyckeskravet är uppfyllt då alla mina informanter har fått läsa igenom och skriva på 

nämnda samtyckesblankett (se bilaga 1 och 3) innan intervjun genomförts 

(Vetenskapsrådet, 2002). De har fått ta del av blanketten på mail och skrivit på den vid 

intervjutillfället (intervju 1 och 2) eller innan intervjutillfället genom en skickad kopia 

(intervju 3).  

 Transkriptionerna av intervjuerna har förvarats på ett sätt så att bara jag har 

tillgång till dessa och kommer endast att användas som data i denna studie. Det görs för 

att uppfylla konfidentialitets- och nyttjandekraven, vilket innebär att informanterna ej kan 

identifieras av utomstående personer samt att uppgifter och insamlad data ej används i 

annat syfte än för denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna är även 

garanterade anonymitet och därför har jag valt att inte heller nämna vilken skola de går 

på utan endast skriva ut vilket program. “Vid enkäter och intervjuer kan kravet på skydd 

av de medverkandes identitet tillgodoses genom användningen av kodnycklar och genom 

att svaren maskeras och anonymiseras” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 28). Det är utifrån 

ovanstående resonemang som informanterna har getts fingerade namn.  
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5. Resultat 

Kapitlet innefattar en sammanställning av informanternas upplevelser av det egna 

musikerskapet och den musikaliska identiteten, vilka möjligheter och begränsningar som 

finns för deras utveckling i skolan samt vilka faktorer som påverkar dem i skapandet av 

sin musikaliska identitet.  

 

5.1 Musikalisk bakgrund och erfarenheter 

Här följer en beskrivning av informanternas musikaliska bakgrund och hur de ser på sitt 

eget musikerskap – sina styrkor, svagheter och utmaningar.  De berättar även om 

inspirationskällor och vad som påverkar bilden de har av sitt eget musikerskap och sin 

musikaliska identitet. 

5.1.1 Stina 

Stina studerar på naturprogrammet med musikprofil och har sång som huvudinstrument. 

Hennes mål med musiken handlar framförallt om att ha den för sig själv och att spela i 

kyrkan där hon är aktiv i musiklivet. Yrkesmässigt, i framtiden, vill hon däremot göra 

något annat.  

 

Jag tyckte att det var för roligt att plugga för att välja musik helt, och 

sen så vill jag inte jobba med musiken så det är mest att jag tycker det 

är roligt. […] Jag vill ju liksom inte bli artist (skratt) det finns ju annat 

man kan göra med det [musiken]. (Stina) 

 

Hon beskriver att hon helst sjunger inom genrerna jazz och visa och att hon gillar det 

avskalade och enkla. Hon sjunger helst på svenska för att hon upplever att det blir enklare 

att mena det hon sjunger då och med mer “själ” i musiken. När jag ställde frågan om hon 

upplever att hon blir påverkad av vad andra gör och hur andra ser på henne som musiker 

svarar hon att hon så klart kan bli inspirerad av andra men att hon mest lyssnar inåt.  

 

Stina: Det finns väldigt många sångare, men kanske inte så jättemånga 

som sjunger det som jag sjunger.  

Julia: Som sjunger jazz, visa och på svenska?  

Stina: Ja, precis.  

  

Samtidigt som hon gillar att sjunga det avskalade, enkla och själfulla, menar Stina att det 

också kan leda till en känsla av sårbarhet eftersom sång som instrument är så personligt 
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och naket. Denna upplevelse menar hon leder till en mer självkritisk hållning inom 

musiken än inom andra områden. ”[…] man kan ju öva såklart men jag kan ju inte ändra 

hela min röst, den är ju min” (Stina). Självkritiken och jämförelsen med andra gör att hon 

har ett lite problematiskt förhållningssätt till sitt eget musikerskap. Hon berättar att hon 

helst inte spelar piano, som hon också tar lektioner i, när någon hör eftersom hon upplever 

att det finns så många som är bättre än henne på att spela. På frågan om självförtroendet 

har blivit bättre eller sämre under gymnasieåren svarar hon:  

 

Jag har ju fått bättre självförtroende i och med att jag har blivit bättre 

och har lite koll på vad jag gör, men också sämre för att jag har folk att 

jämföra mig med hela tiden. (Stina) 

 

Stina uttrycker stor osäkerhet kring sitt musikerskap och verkar, trots att hon tidigare sagt 

att hon inte påverkas av andra, påverkas ganska mycket av dem som finns omkring henne. 

Hon säger att ett av målen med att studera musik var att bygga upp ett större 

självförtroende i sitt musikerskap, men att det inte har blivit helt bra. En stor del av hennes 

musikaliska identitet och självkänsla i musikerskapet verkar baseras på jämförelsen med 

andra människor.  

5.1.2 Albin 

Albin går på Estetiska programmet med singer-songwriter inriktning. Han sitter gärna 

själv med gitarren på sitt rum och sjunger. Genremässigt sjunger han helst pop eller soul 

men även indie eller rock. ”Jag är ett extremt Ulrik Munther fan, lyssnar jättemycket på 

honom. Har lyssnat mycket på Justin Bieber också” (Albin). Förutom att spela för sig 

själv är det i kyrkan han spelar och sjunger mest. Albin beskriver sin röst som varm, 

känslosam och luftig. Han vill förmedla olika budskap med sin röst och är en emotionell 

människa som gillar lite “smörig” musik, men kan också verkligen ta i och sjunga starkt 

och med tätare klang. ”Eftersom jag lyssnat mycket på Ulrik och sjungit hans låtar så blir 

det på nåt sätt att man försöker efterlikna honom” (Albin). 

Han håller mest på med musik för sin egen skull, för att han tycker det är kul och 

för att spela i kyrkan men yrkesmässigt vill han bli jurist. Just nu går han på ett 

estetprogram med singer-songwriter profil och har sång som huvudinstrument men spelar 

även piano och gitarr. Även om Albin främst skulle kalla sig för sångare eftersom han 

menar att det är då han kan visa sin musikaliska förmåga så känner han sig mer bekväm 
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bakom pianot på en scen. Han uttrycker det som att ”[…] man blottas lite när man 

sjunger” (Albin). 

Han säger också att han inte påverkas i någon större utsträckning av lärarna eller 

andra elever i sitt musicerande men att han alltid vill utvecklas och lyssnar på lärarnas 

feedback.  

 

Jag har ju en sånglärare som jag sjunger jättemycket med och som är 

väldigt duktig. Så såklart försöker man ta efter vissa saker hon gör. […] 

När lärarna kommer och berättar: Det här gjorde du bra eller det här kan 

du tänka på, när dom ser mig individuellt. Det är då jag lär mig som 

mest. (Albin) 

 

Målet med att gå en estetutbildning var för honom att få mer teoretisk kunskap och lära 

sig om vad de olika beståndsdelarna är i musiken. Han är vetgirig och vill hela tiden 

utvecklas i sitt musikerskap och tycker att musik är roligare nu än när han började 

gymnasiet för att han har fått mer kunskap. Albin verkar generellt ha en ganska god 

självkänsla och hans svar tyder på att han är fokuserad på sitt eget lärande utan att jämföra 

sig med dem runtomkring. Han berättar att hans mål med musiken skiljer sig från 

klasskamraternas och att det är många som är ute och spelar varje helg vilket han inte alls 

är intresserad av. I samband med detta säger han också att han inte är på den musikaliska 

nivån som vissa andra i klassen är. ”Jag har inte dom talangerna på samma sätt” (Albin). 

Att han benämner skillnaden mellan sitt eget och andras musikerskap på ett sådant sätt 

tyder ändå på att det finns en jämförelse närvarande. 

5.1.3 Ella 

Ella studerar på estetiska programmet med spetsinriktning, vilket innebär fler timmar 

musik i veckan än på det vanliga estetiska programmet. På frågan om varför hon sökte 

en musikutbildning svarar hon, förutom att hon var trött på att plugga, såhär: ”Jag 

tycker det är skitkul att hålla på med musik, så varför inte plugga det på gymnasiet 

liksom?” (Ella). 

När jag bad henne beskriva sina styrkor som musiker svarade hon: 
 

Mina styrkor skulle jag säga är mitt uttryck och min originalitet. […] 

Jag tror att mitt röst-ID är ganska originellt. Jag har försökt att ta till 

vara på det som kanske i alltid låter normativt. Jag tror att jag har varit 
ganska tillåtande mot mig själv när det kommer till att hitta olika 

sound och hur jag smyckar ut mina grejer. (Ella) 
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Ella har en stark musikalisk identitet och har lätt för att beskriva sin röst. Hon säger att 

hon har en genrebredd i sin röst och gillar att sjunga allt från country till musikal, men 

om hon måste välja känner hon sig allra mest hemma i afrogenren och nämner specifikt 

ny soul, ny jazz och pop. I sitt musikerskap inspireras hon av artister som hon tycker har 

speciella och intressanta röster samt vågar göra oväntade val i sin musik. Hon nämner 

specifikt Susanne Sundfør, Moses Sumney och Lianne La Havas. När hon pratar om andra 

elever som hon sett upp till är det stort fokus på sound och att hon tycker att de haft 

speciella röster.  

 Även Ella säger att hon är mer kritisk mot sig själv när det kommer till musik än 

i andra saker. Hon menar att hon har en väldigt prestationsbaserad självkänsla och att 

självförtroendet kan vackla när det kommer till musik på grund av att hon har höga krav 

på sig själv och tänker att andra förväntar sig att hon ska prestera högt. ”[Musik] är så 

personligt […] och så himla sårbart” (Ella). 

Just nu vet inte Ella om hon kommer vilja arbeta med musik, men är helt säker på 

att hon vill ha ett kreativt yrke. 

 

Det svåra med att inte riktigt ha bestämt sin genre är att jag inte riktigt 

tillåter mig själv att gå ”all in” för en genre. Jag håller på med liksom 

lite olika och då är det så svårt att bara va helt övertygad om vad man 

vill göra. (Ella) 

 

Ella menar att det känns som att genrebredden kan bli ett hinder när det kommer till att 

arbeta med musik, men hon har ändå valt att söka ett flertal folkhögskolor till hösten inom 

olika inriktningar. Hon säger att hon känner en stress över att inte ha ”valt” riktning än 

då hon upplever att man måste börja satsa som väldigt ung för att kunna bli framgångsrik 

som musiker. 

 

5.2 Möjligheter till utveckling 

Informanterna blev ombedda att berätta om en situation i skolan som varit positiv för 

deras utveckling. Alla informanterna berättade om varsin konsert eller föreställning där 

de haft stort inflytande över situationen. 

 Stina berättar om en situation när hon sjöng solo på skolans stora julkonsert med 

en låt hon var bekväm med och som hon hade valt i samråd med sin lärare. Det var 

sångläraren som pushade henne att våga vara med på konserten och hennes egen 

upplevelse av resultatet var tillfredställande.  
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Och jag tyckte det var superläskigt men det gick väldigt, väldigt bra. 

Och det var väldigt belönande efteråt, att känna att det här klarar jag ju 

superbra. Sen är det ju kul när det kommer fram folk efteråt, såklart, 
men också att det kändes bra i mig, på något vis. (Stina) 

 

Albin berättar i sin tur om när han sjöng själv samt kompade en annan elev på en 

skolkonsert där konceptet var att förmedla ”Det här är jag” som musiker. Lärarna 

fungerade som stöd och eleverna hade ansvar både för innehållet och det sceniska 

framträdandet med ljus et cetera. Han upplevde också att lärarna var väldigt positiva till 

elevernas förslag och hjälpte till att komma på kompromisser och lösningar om en idé var 

svår att genomföra.  

 
[…] och jag har inte stått jättemycket på scen, utanför kyrkan, så för 

mig var det en väldigt utmanande sak. Jag kommer ihåg att jag var 

väldigt nervös. Jag fick både spela och sjunga saker som jag kände mig 

bekväm med och det var en väldigt skön miljö att framföra i. Så där har 

jag växt jättemycket, just att få träna på att spela inför stor publik, men 

också en publik jag inte känner mig jättetrygg framför. (Albin) 

 

Ella berättar att hon fick en av huvudrollerna i skolans musikal vilket var både utmanande, 

utvecklande och väldigt roligt. Hon säger att lärarna gav dem mycket frihet och var noga 

med att de skulle vara bekväma med de olika scenerna och låtarna. Det blev kul för att 

alla hade samma höga ambitionsnivå i projektet.  

 

Det var väldigt mycket nytt och utvecklande på det sättet att hitta sig 

själv i sin roll. Och hitta sitt eget uttryck för det kunde ju liksom inte 

dom [lärarna] ge till en. […] dom kanske guidade oss lite och sen så 

fick man fylla på lite själv […] dom gav oss väldigt mycket frihet. (Ella) 

 

Projektet hjälpte henne att utvecklas i sitt personliga uttryck då hon i musikalen behövde 

tänka lika mycket på skådespeleriet som på att sjunga. Hon menar att det tänket är 

överförbart även till andra genrer.  

När vi pratar om ensembleundervisning generellt berättar Stina att det är betydligt roligare 

och lättare att musicera och utvecklas om hon tycker om den musik som de spelar i 

ensemblen då det skapar en möjlighet att få visa sig från sin bästa sida. 

Att arbeta med musikerskap och personligt uttryck i skolan verkar varken Stina 

och Albin ha mött i särskilt många kurser. Ella säger däremot att hon har fått massor av 

undervisning i uttryck i flera olika kurser. Stina berättar att de under första året i kursen 

InSå 1 pratade lite om vem hon är och hur hon ska uttrycka sig. 
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Vi gjorde genreanalyser. Det innebar att analysera och skriva en uppsats 

om en viss genre och hur sångaren uttrycker sig och jämföra och 

analysera dennes uttryck. Det lär man sig ganska mycket på, tycker jag 
i alla fall. (Stina) 

 

Ella berättar att hon har gemensam sånglektion med alla sångare som går spets i tvåan 

och trean där fokus har varit på att arbeta med scenisk framställning och personligt 

uttryck. 

 

Vi har jobbat med allt från att öva på kommunikation med publiken, 

hur man vill förmedla uttryck… på sistone har vi jobbat mer utifrån ett 

business-perspektiv: vem är jag som artist? Att bara kunna sätta ord på: 

det här är jag, det här håller jag på med, det här är jag bra på. (Ella) 

 

Hon säger att hon tycker att de fått arbeta med olika typer av uttryck i princip i alla 

musikkurser. Hon är också tacksam över att ha haft en sångpedagog som har fokuserat på 

att förmedla texten och varit tillåtande med att låta henne testa olika utsmyckningar och 

ha en egen personlig touch på musiken.  

Albin upplever att lärarna på hans skola pushar eleverna till en artistkarriär och 

att lära sig hur man för sig på scenen och tar in en stor publik, både i 

ensembleundervisningen och sångundervisningen. På sånglektionerna är det stort fokus 

på teknik och hur man ska använda sin röst.  

 

Jag har ju läst sång i tre år och där jobbar vi med hur man använder sin 

röst på scenen liksom. […] Men det [egna uttrycket] är någonting jag 

vill tänka mer på, vem jag vill liksom spela på scen. Och vilken karaktär 

jag ska va. (Albin) 

 

Även om Albin hade önskat mer undervisning i personligt uttryck upplever han att det är 

en väldigt god och tillåtande miljö bland eleverna på hans skola och att det finns många 

som han kan ta inspiration och intryck från. Albin säger även att när det kommer till hans 

egen utveckling så är han bra på att be lärarna om feedback vilket gör att han får mycket 

att arbeta med.  

 

Jag pratar ganska mycket med lärarna: vad kan jag göra för att utvecklas 

när jag gör detta? Så jag får nog ganska mycket feedback, men jag vet 

inte hur det är med klasskamraterna. (Albin) 

 

Albin menar alltså att han ofta får bra feedback från sina lärare men att det beror på att 

han tar initiativ och frågar dem och det.  
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5.3 Begränsningar för utveckling 

Informanterna blev ombedda att berätta om en situation i skolan som varit negativ för 

deras utveckling. Generellt sätt hade Albin och Ella fler positiva erfarenheter av 

möjligheten att utvecklas som musiker på sina utbildningar än vad Stina hade. Därför är 

det i merpart Stina som kommer till tals i följande avsnitt. Stina berättar mycket om det 

sociala klimatet på hennes skola. Hon beskriver hur hon hade ångest inför sitt solo på den 

stora julkonserten eftersom: ”[…] det inte bara var föräldrar som tycker allt man gör är 

bra, utan också andra elever som man vet tycker och tänker en hel del” (Stina). 

Hon pratar om “dom som man känner till lite mer”, det vill säga de elever som ur 

någon form av objektiv synvinkel anses vara bäst och som hon därför menar är lätt att 

jämföra sig med. Dessa elever är de som oftast har soloinsatser på konserter och Stina 

tror att de kanske kan känna sig hämmade i att gå utanför det musikaliska fack de placerats 

i. Hon menar att andra elever och lärare på skolan förväntar sig att dessa elever ska hålla 

sig till de genrer de är bäst på. På skolan är det även en statusskillnad inom genrer och de 

som anses bäst är de som spelar jazz säger hon. Den hierarkiska kulturen byggs till viss 

del upp av att några lärare favoriserar “de bästa” eleverna. Hon menar att favoriseringen 

kan leda till bitterhet hos de elever som gärna vill vara med i en viss ensemble och på 

vissa projekt men inte får chansen. Kulturen verkar ha varit värre i generationen över 

henne och hon säger att: ”[…] det blir ju också ganska skevt att man ska ha idoler i sin 

egen klass […] det är ju inte rimligt (skratt)” (Stina) 

Stina förklarar att hon upplever att hon fått en “stämpel” av att gå natur och att 

reaktionerna efter ett framträdande kan vara av varierande karaktär. ”Det kan både vara 

positivt: ”shit va duktig du är för o gå natur” eller såhär ”aa hon går bara natur” (skratt) 

det beror på vem man pratar med” (Stina). 

Varken Ella eller Albin upplever den här typen av hierarkier mellan genrer och 

grupper på sina utbildningar. Men båda menar också att de är väldigt lika sina 

klasskompisar i musiksmak och vad de vill hålla på med. Om man skulle vilja lyssna på 

eller spela något annat så är det fritt fram att göra det. 

 Stina berättar även om en situation i årskurs ett där hon hamnade i ensemble med 

en person som hade dåligt inflytande över gruppens sociala klimat, och tog rollen som 

kritiker redan från start. Personen var sångare och tyckte och tänkte väldigt mycket, 

främst negativa åsikter, om ensemblemedlemmarnas insatser och det musikaliska 
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resultatet. Stina menar att hon inte jämförde sig med personen för att hon ville låta som 

hen men att det ändå blev en problematisk situation som ingen, inklusive läraren, riktigt 

kunde lösa. ”Vi [ensemblemedlemmarna] kunde prata utanför och säga: det gäller att inte 

ta åt sig, men det är klart att man gör det ändå i någon mån” (Stina). 

Situationen som Stina berättar om ledde till att det tog emot att gå till lektionerna 

samt att Stina inte riktigt vågade kasta sig ut med idéer och sjunga stämmor av rädsla för 

vad personen skulle säga. Hon uttrycker även en stor frustration över att inte läraren 

konfronterade eleven som betedde sig illa eller tog kontroll över situationen, då hon 

menar att det borde vara lärarens uppgift.  

 Även Ella beskriver en situation som har med en ensemblegrupp att göra. Efter 

första året på gymnasiet bestämde sig hennes ensemble, som bara bestod av spetselever i 

hennes klass, att fortsätta spela tillsammans som ett band. Gruppen hade fungerat väldigt 

bra tillsammans under året när de hade en lärare som ledde gruppen och bestämde 

material. Men något ändrades när de skulle fortsätta på egen hand. 

 

Det kan vara jättesvårt vad man vill med ett band och vad man vill skapa 

för musik. Vad man vill ha för riktlinjer, om det är viktigt att ha ordning 

och en bestämd dag att repa på. Det var en massa sådana grejer som 

bara var väldigt destruktiva. Men glider ifrån varandra helt enkelt, för 

att man inte pratar om det som skaver. […] När vi blev ett självständigt 

band så fick vi en tydlig ledare som man kanske inte alltid ville skulle 

va ledare. […] det blev lite mycket ”det här vill jag och det här tycker 

jag” istället för ”tycker ni det är najs? Låter det som en bra idé?” (Ella) 

 

De slutade att spela tillsammans efter något år eftersom de inte fick det att fungera när de 

skulle försöka skriva musik ihop och var väldigt olika som personer. 

 Albin upplever något helt annat på sin skola. Generellt verkar det vara väldigt god 

stämning, kanske för att de inte är så många, och han upplever att det är ett väldigt 

tillåtande klimat. Däremot menar han att lärarna pushar sina elever hårt mot en 

artistkarriär. Albin upplever det som problematiskt eftersom det inte är vad han 

eftersträvar med sin utbildning och tycker att han ibland känner sig tvingad till sceniska 

saker han inte vill göra. Han pratar också lite om ett ”vi” och “dem” precis som Stina.  

 

Det finns verkligen potential i klassen för att lyckas inom musik […] 

men jag är inte på den nivån som jag uppfattar att vissa klasskamrater 

är […] jag har inte dom talangerna på samma sätt. (Albin) 

 

Albin menar dock att lärarna bara pushar så hårt för att de vill gott och att han ska 

utvecklas så mycket som möjligt, men det verkar ändå vara något som skaver. Både Ella 
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och Stina är ganska tydliga med att det är de själva som sätter de största hindren för sin 

egen utveckling. Båda två beskriver stor nervositet inför konserter och osäkerhet i att lita 

på sin egen förmåga. 

 

Innan varje föreställning [skolans musikalprojekt] så var jag otroligt 

nervös, för att jag sätter hinder för mig själv redan innan föreställningen 

har varit. (Ella) 

 

Innan [julkonserten] hade jag ångest i och med att det var en så pass 

stor konsert […] alla körer på skolan och alla musikelever skulle vara 

där. (Stina) 

 

De negativa förväntningarna de har på sig själva påverkar deras självkänsla och på så sätt 

att de är sina egna största kritiker. Spännvidden mellan god självkänsla i sitt musikerskap 

och vacklande självförtroende är stor hos mina informanter. Deras individuella mål, 

lärarnas förväntningar och jämförelsen med andra elever påverkar dem på olika sätt och 

får konsekvenser för hur deras musikaliska identitet tar sig i uttryck och de val de gör i 

sitt musikerskap.  
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6. Diskussion 

I följande kapitel kommer resultaten att diskuteras utifrån litteratur och tidigare forskning. 

Diskussionen är uppdelad i olika teman som baseras på forskningsfrågorna samt analysen 

av informanternas svar. Studiens forskningsfrågor är:  

• Hur upplever sångelever sitt eget musikerskap och sin musikaliska identitet? 

• Vilka faktorer påverkar elevernas upplevelser av det egna musikerskapet och 

den musikaliska identiteten? 

• På vilket sätt upplever eleverna att de får möjlighet att utveckla sitt musikerskap 

och sin musikaliska identitet i skolan? 

Utifrån resultatanalysen berör rubrikerna i detta kapitel det egna musikerskapet, socialt 

klimat ger mindset, elevernas rätt till undervisning och lärarnas påverkan.  

 

6.1 Det egna musikerskapet 

Informanterna har på olika sätt haft musiken närvarande genom hela livet. Albin och Stina 

har mött det genom kyrkan, Stina har även gått i musikklass och Ella har delvis mött det 

genom musik- och kulturskola. För alla tre är musik deras huvudsakliga intresse och de 

sökte till sina respektive utbildningar för att de gillar musik och vill utvecklas. Randles 

(2010) skriver att barn utvecklar en musikalisk identitet redan som små vilket bör 

innebära att informanternas tidiga musikaliska erfarenheter påverkar hur de ser på sig 

själva även idag. Randles (2010) skriver också att lite av den ursprungliga ivern som barn 

känner inför att musicera kan försvinna när de börjar studera på en musikutbildning. Jag 

tror att det främst har påverkat Stina, som studerat musik på olika sätt under en mycket 

längre period än Albin och Ella, som mest har satsat de tre senaste åren. Stina uttrycker 

större osäkerhet och press i sitt musicerande vilket jag tror beror på att hon under stora 

delar av sin skolgång funnits i sammanhang där musik och prestation värderas högt.  

Att Randles (2010) studie visar att musikutbildningar påverkar elevers 

engagemang för musik negativt tycker jag är väldigt sorgligt och jag tänker att det är 

något som lärare aktivt behöver arbeta med. Vi behöver fundera på vad det är i 

utbildningen som kan dämpa elevernas iver och främja deras musikaliska utveckling med 

individanpassade metoder som också lär eleverna att ta eget ansvar för sin utveckling. 

Albin och Ella har också lättare att sätta ord på hur de låter eller vem de är som musiker 

vilket jag kopplar till att de har fler positiva musikaliska erfarenheter i skolan, får mer 
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undervisning som riktar sig mot att vara musiker eller artist och därmed har mer 

engagemang kvar för musiken. Ellefsen (2014) menar att det är viktigt för elevernas 

musikaliska utveckling att de känner hängivenhet och ansvar över sin utbildning, vilket 

jag tydligt upplever att både Albin och Ella gör. Deras engagemang kan också bero på att 

de inte studerat på musikutbildningar lika länge som Stina, enligt Randles (2010) citat 

ovan.  

 Judd (1957) skriver att rösten är ett helt unikt instrument då det inte finns någon 

mekanisk hjälp, såsom fysiska instrument har, att använda sig av vid musicerande i 

allmänhet och intonering i synnerhet. Jag tror att avsaknaden av mekaniska hjälpmedel 

att förlita sig på är en bakomliggande anledning till att mina informanter uttrycker att sång 

känns naket, blottande och sårbart. De har inget att gömma sig bakom eller “skylla” på 

om något går fel, instrument och person är samma. I Wiggins (2011) studie framkom just 

sårbarheten som en positiv kvalitet och nödvändig egenskap som musiker för att kunna 

vara öppen för musiken och hur den tar sig i uttryck. Samtidigt ansågs sårbarheten ha en 

negativ påverkan på musikerskapet på så sätt att musikerns arbete alltid är publikt och 

man kan tvingas kasta sig ut för att testa nya idéer. Kanske är det också därför som de alla 

tre knyter an till sin personlighet när de pratar om sitt musikerskap, och därför den 

musikaliska identitet är så viktig för musikerskapet, för att de upplever det som att de ger 

av sig själva när de sjunger.  

 Informanterna verkar själva känna att deras musiksmak och musikerskap inte 

påverkas särskilt mycket av deras omgivning. Samtidigt säger både Albin och Ella att de 

flesta på deras utbildningar gillar samma genrer, och jag tror inte att det är en slump då 

litteratur och tidigare forskning tyder på att vårt musikerskap och musikaliska identitet 

påverkas och formas av vår omgivning. Vår identitet är föränderlig och ett resultat av 

viktiga händelser som vi bär med oss genom livet (Ruud, 2013, Stier, 2003, NE 2020). 

När det kommer till identitetsskapandet under tonåren blir influenser utanför familjen 

extra viktiga (Stier, 2003) och det är i det livskedet mina informanter finns. Jørgensen 

(citerad i Ellefsen, 2014) skriver att musikerskapet definieras med respekt för den 

musiktradition som musikern finns i och jag tror att informanterna delvis är omedvetna 

om att de formas av de skolkamrater och lärare som de möter dagligen. 

 Ella beskriver sin genrebredd som problematisk och ett hinder för att lyckas inom 

musik. Enligt Ellefsen (2014) innebär musikerskap mer än bara att bemästra ett 

instrument eller genre. Hon skriver att: ”musicianship as a general ability might refer to 
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endurance and motivation, seriousness in one’s approach whatever practice, a musical 

‘drive’ or a kind of ‘will’ towards musical knowledge” (Ellefsen, 2014, s. 33). Jag menar 

att denna syn på musikerskapet stämmer väl överens med Ellas beskrivning av sig själv. 

Problemet ligger nog snarare i att hon har fått en bild av att det hon vill uppnå med sin 

musik är svårt att nå om hon inte väljer en genre, vilket jag inte tror behöver vara sant. 

Bilden av att spetskompetens är den enda vägen har troligen formats av de sammanhang 

hon befinner sig i och en eventuell kultur som råder kring synen på musikerskap på 

skolan.  

 

6.2 Socialt klimat ger mindset 

I Nationalencyklopedin (2020) beskrivs det som att vår självkänsla kan bygga på 

spännvidden mellan våra prestationer och förväntningar eller hur vi tror att vi uppfattas 

och uppskattas av de omkring oss. Båda dessa synsätt hittar jag hos mina informanter. 

Alla tre har beskrivit konsertsammanhang där de efteråt kände sig väldigt nöjda över att 

ha bemästrat en situation de var nervösa inför. Här överträffade de sina egna 

förväntningar vilket ledde till bättre självkänsla och utmaningen fick dem att på olika sätt 

utveckla sin musikaliska identitet. 

Stina upplever en stark konkurrens på sin skola och har sämre självförtroende när 

det kommer till musik än andra sammanhang. Ella upplever inte konkurrens på samma 

sätt som Stina men har ändå sämre självförtroende i musik än andra sammanhang på 

grund av sina egna förväntningar och vad hon tror att andra förväntar sig av henne. Ruud 

(2013) menar att det är vanligt att konkurrens och självhävdelse får en stor plats i 

musiksammanhang vilket i sin tur påverkar identitetsskapandet. Albin upplever däremot 

att det är väldigt god stämning på skolan och verkar inte ha prestationsångest på samma 

sätt som Stina när det kommer till musiken. Han tycker dessutom att musik blivit roligare 

under tiden han studerat och lärt sig mer vilket tyder på att känslan av mästerskap (Pink, 

2010) är stark hos honom. Att Stina har många att jämföra sig med har lett till att hon inte 

tycker att musik är lika roligt som när hon började gymnasiet. Hennes minskande 

engagemang får stora konsekvenser för hennes musikerskap och musikaliska identitet då 

drivet för att utvecklas och musicera minskar drastiskt och kopplas till negativa 

prestationskänslor.  

Nilsson (2005) menar att beroende på hur vi själva värderar våra färdigheter har 

det olika inverkan på vår självkänsla. Konkurrensen och den givna, förmodade 
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gemensamma synen på status-rangordningen (Johansson, 2005) påverkar således Stina 

väldigt starkt. Troligen så ger de hierarkier som Stina känner av ett mer statiskt mindset 

(Dweck, 2006) och en uppdelning i vilka som är bra eller dåliga musiker. “[…] man kan 

ju öva såklart men jag kan ju inte ändra hela min röst, den är ju min” (Stina). Stina verkar 

mena att övningen inte kan hjälpa när hennes grundmaterial inte är tillräckligt bra. 

Eleverna i Shouldice’s (2013) studie säger att det som definierar en bra musiker är övning, 

spel och sång. Eleverna i studien är mycket yngre än mina informanter och har kanske 

inte på samma sätt funderat på olika typer av kvalitetskriterier som äldre elever gör, men 

jag tycker ändå att deras enkla definition bidrar med en viktig synvinkel. Deras sätt att se 

på musikerskapet, för vad det är, förmågan att spela, sjunga och utvecklas genom övning, 

hade kunnat ge mina informanter ett mer avslappnat förhållningssätt till sin musikaliska 

identitet.  

Stina säger att för att hon har fler att jämföra sig med så har hennes självförtroende 

på ett sätt blivit sämre, men också bättre eftersom hon har större kunskap nu. Musiken är 

viktig för Stina och i och med denna hierarkiska kultur värderar hon sin egen musikaliska 

förmåga lågt vilket har en negativ inverkan på hennes självkänsla och vidare upplevelsen 

av den egna musikaliska identiteten. Det gör också att hon blir hämmad i sin musikaliska 

utveckling på grund av rädslan och nervositeten för vad andra ska tycka istället för att 

fokusera på vad hon vill utveckla och uppnå i sitt musikerskap. Ella berättar att hon 

påverkas mycket av vad andra säger och vad hon tror att andra tycker om hennes 

musicerande. Hon menar att hennes självkänsla är prestationsbaserad vilket gör att det 

andra säger om henne är avgörande för hennes egen syn på sin musikaliska identitet. Att 

andra människors åsikter kan bli till vår egen sanning går i linje med vad Paul och 

Ballentine (refererad i Mills, 2010) skriver om hur vi påverkas av andra människors 

värderingar av våra prestationer. 

 Albin verkar däremot ha ett större driv att utvecklas och en tilltro till sin förmåga 

att bli bättre, och trots att Ella uttrycker en osäkerhet inför sitt musikerskap uppvisar hon 

liksom Albin ett mer dynamiskt mindset (Dweck, 2006) än Stina och en bild av sitt eget 

musikerskap som “under utveckling”. Jag tänker att bilden av att ständigt utvecklas och 

bli bättre är vad alla lärare borde önska att eleverna får med sig. En positiv syn på sitt eget 

musikerskap och en vilja att utvecklas och lära mera. Dweck (2006) menar att lärare har 

stor möjlighet att påverka elevernas självkänsla och att utmärkta lärare tror att eleverna 

har utvecklingspotential i både intellekt och begåvning. 
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 Enligt Nilsson (2005) råder en stor osäkerhet första gången som en grupp träffas. 

Alla försöker hitta sin plats och känna in gruppen. Troligt är att det var en sådan osäkerhet 

som rådde i ensemblen som Stina berättar om. Personen som tog på sig rollen som kritiker 

(Johansson, 2005) hade säkert inte som avsikt att skapa ett tufft socialt klimat, men det 

var så det blev och fortsatte att vara. Att det blev så berodde kanske på att hen upplevde 

de förväntningarna från omgivningen (Nilsson, 2005). Utifrån vad Stina berättar verkar 

inte gruppen någonsin ha nått samhörighetsfasen vilket kan ha sin grund att det råder stor 

konkurrens mellan eleverna på skolan (Friberg, 2015). Även Ellas erfarenheter av bandet 

som inte fungerade har beröringspunkter med samma teorier även om problemen där 

uppstod först när läraren inte längre var ansvarig. Rollerna i en grupp förändras över tid 

(Johansson, 2005) och när läraren försvann blev det en osäkerhet i gruppen kring 

ledarskapet. Både dessa negativa erfarenheter av att spela med andra skedde tidigt i Ella 

och Stinas utbildning, när de i stor utsträckning försökte hitta sin plats och musikaliska 

identitet i sitt nya sammanhang. När studenterna ständigt får höra utlåtanden om sin 

musikalitet är det lätt att åsikterna accepteras som fakta och de börjar agera som om det 

vore sant (Paul & Ballentine refererad i Mills, 2010). Jag tror absolut att det påverkat dem 

båda i sitt musikerskap på grund av att de inte blivit lyssnade på eller att de har fått höra 

negativa saker om sitt musicerande. Men jag tror också att den typen av erfarenheter kan 

vara utvecklande och en lärdom inför framtiden för att våga ta en ny roll i nästa grupp 

och testa nya förhållningssätt till sitt eget och andras musikerskap. 

 Dweck (2006) skriver om effekten av negativa etiketter och att de förstärker 

känslan av att “du och den grupp du tillhör är alltid underlägsna” (s. 95). Jag tolkar Stina 

som att “natur”-stämpeln har blivit en negativ etikett. Att oavsett vad så värderas hennes 

prestationer utifrån att hon är en naturelev. Även om en kommentar som säger “shit va 

duktig du är för o gå natur” är menad som positiv så indikerar den ändå att naturelever 

egentligen inte är duktiga och situationen i sig är ett undantag. Denna hierarki och till viss 

del exkludering har en tydlig negativ påverkan på Stinas självförtroende (Lindwall, 2011) 

vilket för henne skapar en osäkerhet i hennes musikaliska identitet. 

 Både Albin och Stina pratar om “de som man känner till” eller “de som har talang” 

och syftar på andra elever som ur en objektiv synvinkel ska vara de bästa. De uttrycker 

det på ett sådant sätt som att dessa elever har någonting som de själva inte har. Dweck 

(2006) menar att konstnärlig förmåga inte alls handlar om en talang som man har eller 

inte har utan om färdigheter som faller sig naturligt eller som vi kan nå med ansträngning. 
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Att prata om att någon har talang tycker jag indikerar att personen i fråga har något som 

är ouppnåeligt för någon annan. Jag tror att det är väldigt viktigt att undvika denna typ av 

mindset inom musikutbildningar, för att ge alla elever samma möjligheter och chans till 

utveckling – både de som det faller sig naturligt för och de som måste anstränga sig lite 

mer. Annars är det nog lätt att eleverna upplever att det finns hinder för vad de kan uppnå 

i sitt musikerskap, vilket minskar engagemanget då de inte har kontroll över sitt lärande 

(Gärdenfors, 2010).  

 

6.3 Rätt till undervisning 

Hur eleverna upplever sina möjligheter att utvecklas i sitt musikerskap i skolan är 

beroende av vilka grundförutsättning som finns inbyggda i läroplan och kursplaner. Jag 

tolkar det som att de delar av kursplanerna som främst påverkar den musikaliska 

identiteten är hur de får möjlighet att utvecklas i sitt musikaliska, konstnärliga och 

personliga uttryck. Begreppen används som tidigare nämnt i 15 av 16 kursplaner i musik 

vilket ger eleverna stora chanser att möta varierad undervisning i uttryck. Jag skulle vilja 

säga att de har rätt till att få kunskap som hjälper dem att forma sin musikaliska identitet. 

I kurserna InSå 1, 2 och 3 (Skolverket, 2011) förväntas eleverna att på olika sätt visa på 

och bli bedömda i ett personligt eller konstnärligt uttryck. Ordet uttryck nämns hela fyra 

gånger i kunskapskraven för varje betygsnivå i kursen InSå 2. Både Ella och Albin har 

läst denna kurs och som underlag för att få betyg i kursen bör de alltså ha fått undervisning 

vid ett flertal tillfällen i hur de ska använda olika typer av uttryck när de sjunger och forma 

sitt eget personliga uttryck. Stina har däremot bara läst InSå 1 över tre år. I 

kunskapskraven för denna kurs nämns personligt uttryck endast en gång för varje 

betygsnivå. 

Stina beskriver att hon i sångundervisningen fått arbeta lite med det personliga 

uttrycket när hon gick i årskurs 1 genom genreanalys av olika sångare, vilket hon också 

tyckte ökade hennes förståelse för olika typer av musikaliskt uttryck. Eftersom hon bara 

läst denna kurs och det centrala innehållet säger att undervisningen ska innehålla 

grundläggande musikalisk tolkning, tolkar jag det som att det kriteriet är uppfyllt i hennes 

fall. Albin upplever att han aldrig riktigt fått arbeta med uttryck på sina sånglektioner. Jag 

tycker att avsaknaden av undervisning om uttryck är intressant ur aspekten att han ska bli 

bedömd på sitt personliga och konstnärliga uttryck och enligt musikämnets syfte är det 

något eleverna ska få med sig från kursen, vilket Albin inte alls känner att han fått. Jag 



 

 44 

tänker att det inte blir en särskilt rättssäker examination när eleverna blir bedömda i något 

de inte upplever att de fått undervisning i. Ella säger däremot att hon får mycket 

undervisning i uttryck och kanske framförallt frihet att testa olika saker på både sina 

sånglektioner och i andra kurser. Hon beskriver också de gemensamma sånglektionerna 

där de i grupp får diskutera och bena i vem de är som musiker och sångare.  

Ella upplever alltså att undervisningen lever upp till skolverkets krav, medan 

Albin inte tycker att hans undervisning gör det. Jag tänker att Ellas upplevelse skulle 

kunna bero på att hon i sin utbildning har fler timmar musik vilket möjliggör för lärarna 

att gå djupare i olika ämnen men jag tänker också att det beror på hur man tolkar 

begreppen och lärarnas agerande. Deras sånglektioner kanske i praktiken ser ganska lika 

ut, men Albin upplever det som att han inte får guidning medan Ella upplever det som en 

stor frihet och möjlighet att testa olika uttryck. Hur lärarna på respektive utbildning tolkar 

kursplanerna och därefter bedriver undervisning i uttryck har i sin tur stor påverkan på 

elevernas möjlighet att utveckla sin musikaliska identitet i skolan.  

 

6.4 Lärarnas påverkan 

Både Albin, Stina och Ella beskriver varsin konsert eller föreställning som haft positiv 

inverkan på deras musikaliska identitet. De har alla haft stort inflytande över situationen 

och är nöjda med resultatet men uttrycker olika typer av nervositet innan framförandet på 

grund av att de inte har så mycket erfarenhet av att sjunga framför stor publik eller att 

situationen på annat sätt är ovan. Jag skulle vilja säga att de fick så kallade 

guldlocksuppgifter (Pink, 2010), uppgifter som är utmanande men inte för svåra, vilket 

skapar en känsla av att ha bemästrat situationen och leder till större tilltro till sig själv 

efteråt.  Att uppgiften har innehållit självstyre skapar engagemang och meningsfullhet 

(Pink, 2010). Engagemang är enligt Ellefsen (2014) en av de viktigaste förutsättningarna 

för musikalisk utveckling. De har dessutom uppvisat större inre motivation inför dessa 

framträdanden eftersom de hade stort inflytande och fick relevant feedback kopplade till 

uppgiften (Nilsson, 2005, Gärdenfors, 2010). Möjligheten till självstyre (Pink, 2010) 

tillsammans med hur väl lärarna lyckas med att skapa motiverande undervisning (Nilsson, 

2005) påverkar elevernas musikaliska utveckling och lägger en grund för hur de formar 

sin musikaliska identitet.   

 Albin berättar om att han upplever att lärarna ibland pushar honom lite för hårt i 

undervisning och sceniska framträdanden. Han menar att de gör det för att han ska 
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utvecklas men deras mål, att skapa artister, krockar med hans egna mål, att musiken 

främst är för eget syfte och musicerande i kyrkan och på fritiden, vilket får honom att 

känna sig obekväm. Nilsson (2005) menar att när vi motiverar andra människor innebär 

det att släppa loss inre krafter hos dem. Jag tror att lärarnas ambition är att motivera men 

att det blir fel då Albins inre motivation drivs av andra mål än vad lärarna pushar till. I 

dessa situationer får han inte heller särskilt stort ansvar eller inflytande i besluten och 

feedbacken riktar sig inte för att uppnå de personliga målen vilket påverkar motivationen 

negativt (Nilsson, 2005).  

En intressant spännvidd i resultatet av min studie är hur Albin pratar om hur 

lärarna pushar för att bli artist som en negativ påverkansfaktor, medan Ella pratar om 

samma sak som en positiv erfarenhet av hennes utbildning. Hon nämner att det har hjälpt 

henne att utvecklas som musiker och Albin ser det som ett hinder. Jag tror att deras olika 

upplevelser grundar sig i att de har olika mål med sina utbildningar. Albin vill inte bli 

artist vilket gör att den aspekten inte är relevant för honom, medan Ella tror att hon 

kommer vilja satsa på musiken och upplever det därför som hjälpsamt att få fundera kring 

vem hon är som artist. Jag tror att denna spännvidd mellan elevers olika mål finns i varje 

klass och det är viktigt att som lärare ta reda på elevernas mål för att ge dem rätt verktyg 

för att utvecklas i den riktning de själva vill. Om lärare enbart försöker ge eleverna 

undervisning på det sätt de tycker är det bästa tror jag det finns en risk att det blir krockar 

och elevernas engagemang minskar. 

 Stina upplever att det blir lättare att visa sig från sin bästa sida som sångare om 

hon tycker om den musiken som de spelar i ensemblen. Pink (2010) menar att för att våra 

elever ska kunna nå mästerskap och sträva efter att bli bättre och bättre så krävs det att vi 

skapar miljöer som engagerar eleverna. Självklart tror jag inte att vi bara kan spela musik 

som våra elever gillar i skolan, men jag tror att varje projekt går att anpassas så att 

eleverna ändå får lov att använda sina styrkor som musiker. Bara en sån enkel sak som 

att se till att alla låtar ligger i passande tonarter för sångarna gör mycket för helheten och 

individen.  

Lärare behöver också vakta sina ord och se till att beröm och feedback som ges 

inte riktar sig mot förmåga eller skicklighet utan mot ansträngning (Dweck, 2006). 

Jørgensen (citerad i Ellefsen, 2014) skriver att musikerskapet är föränderligt och beroende 

på kontext vilket i sin tur borde betyda att det inte heller finns ett svar för vad som är en 

bra musiker eller inte. Att varje elev kan fokusera på att utvecklas individuellt efter sina 

egna förutsättningar och utan jämförelse med andra borde vara det absolut bästa för att få 
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en positiv bild av sitt eget musikerskap. För att ge alla elever möjligheten och friheten att 

våga ha stora drömmar och mål för sitt musikerskap tror jag att vi måste stryka ordet 

talang ur vår vokabulär i skolan, då jag upplever att ordet indikerar att alla inte har samma 

möjligheter att nå framgång för sina egna mål.  

 

6.5 Slutsatser  

Upplevelsen av musikerskapet och hur informanterna beskriver sin musikaliska identitet 

är högst individuell. Hur väl de lyckas sätta ord på vad som definierar deras musikaliska 

identitet verkar ha en nära koppling till hur mycket undervisning de har fått i att göra just 

det. På många sätt samspelar det också med vilka mål de har med sitt musikerskap. Stinas 

osäkerhet och negativa erfarenheter gör att hon har svårt att sätta ord på positiva saker 

med sitt eget musikerskap. Albins driv att utvecklas och att be lärarna om feedback gör 

att han reflekterat mer kring sitt musikerskap, sin musikaliska identitet och sitt uttryck. 

Att Ellas mål med utbildningen är mer inriktat på en eventuell karriär som musiker tror 

jag i allra högsta grad påverkar att hon är den som reflekterat mest kring sitt musikerskap 

och kan beskriva sina styrkor och svagheter med fler ord. Hur den musikaliska identiteten 

formas är alltså ett resultat av de egna målen, upplevda förväntningar, undervisningens 

innehåll samt jämförelsen med andra studenter. 

Den mest framträdande gemensamma synen på musikerskapet som framkommit 

av studien är att sång som instrument är sårbart, personligt och blottande. Trots att de har 

så olika mål och bilder av sin musikaliska identitet så verkar sårbarheten vara den 

gemensamma faktorn som knyter dem samman. Om sårbarheten de beskriver skulle vara 

en generell upplevelse bland sångare i gymnasiet tror jag att det är extra viktigt att skapa 

trygga miljöer där eleverna får lov att utvecklas och utforska sitt musikerskap. Med 

sårbarheten som bakgrund verkar det sociala klimatet som råder på utbildningen i stor 

utsträckning påverka elevernas mindset vilket i sin tur påverkar självförtroendet och 

självkänslan.  

Informanterna är överens om att utmanande uppgifter med självstyre och 

elevinflytande är de erfarenheter i skolan som varit mest utvecklande för deras 

musikaliska identitet. Att bemästra uppgifterna har gett en positiv effekt på 

självförtroendet vilket har stärkt deras musikaliska identitet. Individuell feedback samt 

frihet att få testa sig fram har varit avgörande faktorer för utveckling. För elevernas 

utveckling och positiva syn på sitt eget musikerskap krävs en dialog mellan lärare och 
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elev så att det blir tydligt vilka mål eleven har med sitt musikerskap. Negativt för den 

musikaliska identiteten och utvecklingen har varit att tvingas till saker som inte känns 

bekvämt. Informanterna påverkas tydligt av sin omgivning men också av sig själva och 

de förväntningar de har på sina egna prestationer.  

 

6.5.1 Begreppsutvidgning 

Genom att göra denna studien har jag gång på gång stött på svårigheter i att särskilja 

begreppen musikerskap och musikalisk identitet. Kanske ligger svaret i hur musikerskap 

definieras kontra identitetsbegreppet i stort. Men jag tror inte att det är så enkelt då våra 

intressen, och i detta fallet musikerskapet, är en stor del av identiteten. Studien syftar inte 

till att definiera dessa begrepp och informanterna har därför inte ombetts att beskriva hur 

de tolkar begreppen. Men kanske kan ändå informanternas berättelser i relation till 

litteratur och tidigare forskning bidra med kunskap kring vad musikerskap och musikalisk 

identitet är. Framförallt bredda bilden av vad begreppen kan innebära och hur de kan 

upplevas av olika individer.  

 

6.5.2 Vidare forskning 

Under studiens gång har jag stött på flera frågor och sidospår, både vid läsning av 

litteratur och analys av resultat, som hade varit intressanta att undersöka vidare. I början 

av arbetet var jag, utifrån intervjun med Stina, intresserad av att undersöka hur eventuella 

musikaliska hierarkier på musikutbildningar beskrivs och upplevs av studenterna som 

befinner sig i den. Det här tycker jag fortfarande hade varit en intressant utgångspunkt för 

vidare forskning. Jag tänker också att det hade gett en annan dimension till arbetet att 

utifrån de forskningsfrågor jag haft lägga till ett lärarperspektiv och jämföra skillnader 

och likheter mellan elevers och lärares upplevelser. En annan utveckling av 

forskningsfrågorna som skulle kunna ligga till grund för vidare forskning är en jämförelse 

mellan olika instrument och om instrumentalister i gymnasieskolan upplever att 

musikerskapet är lika sårbart som sångare. Utifrån föregående avsnitt tänker jag också att 

distinktionen mellan musikerkap och musikalisk identitet hade varit ett intressant spår att 

undersöka vidare. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 
 

Information och samtyckesformulär till deltagande i 

forskningsstudie 
 

Informationsbrev samt förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

till Julia Hemströms examensarbete vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. 

Studien ingår i det avslutande självständiga arbetet vid Ämneslärarutbildningen i 

Musik.  

 

Studien syftar till att undersöka hur sångelever i gymnasieskolan ser på sitt eget 

musikerskap kopplat till sin identitet samt vilka faktorer som bidragit till att skapa 

och forma dessa tankar. Du har blivit tillfrågad att delta i denna intervju för att du 

studerar vid en musikprofil i gymnasieskolan, med sång som huvudinstrument, och 

tar del av undervisning där musicerande är centralt.  

 

Ditt deltagande i studien innebär en pilotintervju som genomförs vid överenskommelse 

och beräknas ta omkring 60 minuter. Att detta är en pilotintervju innebär främst att det 

inspelade materialet kommer att användas som underlag vid formulering av frågor till 

kommande intervjuer med andra informanter samt som en resurs vid skapandet av 

riktlinjer för arbetets fokusområden. Materialet kan även komma att användas som ett 

resultat av studien. Hela intervjun kommer att spelas in för att senare kunna 

transkriberas. Du är garanterad anonymitet och din medverkan är frivillig och kan när 

som helst avbrytas utan krav på specifik orsak.  

Det inspelade materialet, transkriberingarna samt samtyckesformuläret kommer att 

förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 

Datamaterialet i sin helhet kommer inte att lämnas vidare till några andra utan ditt 

godkännande. Min handledare kommer att få tillgång till delar av datamaterialet och du 

kommer få möjlighet att själv läsa och kommentera transkribering innan publicering.  

 

 

Jag har informerats om studiens syfte samt hur informationen samlas in och 

bearbetas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag har 

rätt att avbryta min medverkan i studien när som helst utan att ange orsak. 

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie. 

 

……………………………………………………………………………………… 

Underskrift    Ort Datum 

 

………………………………………………………. 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

Information och samtyckesformulär till deltagande i 

forskningsstudie 
 

Informationsbrev samt förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

till Julia Hemströms examensarbete vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. 

Studien ingår i det avslutande självständiga arbetet vid Ämneslärarutbildningen i 

Musik.  

 

Studien syftar till att undersöka hur sångelever i gymnasieskolan ser på sitt eget 

musikerskap kopplat till sin identitet samt vilka faktorer som bidragit till att skapa 

och forma dessa tankar. Du har blivit tillfrågad att delta i denna intervju för att du 

studerar vid ett estetiskt program i gymnasieskolan, med sång som huvudinstrument, 

och tar del av undervisning där musicerande är centralt.  

 

Ditt deltagande i studien innebär en intervju som genomförs vid överenskommelse och 

beräknas ta omkring 45 minuter. Resultatet från intervjun kommer att sammanställas 

och analyseras tillsammans med datamaterial från andra intervjupersoner. Hela 

intervjun kommer att spelas in för att senare kunna transkriberas. Du är garanterad 

anonymitet och din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan krav på 

specifik orsak.  

Det inspelade materialet, transkriberingarna samt samtyckesformuläret kommer att 

förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 

Datamaterialet i sin helhet kommer inte att lämnas vidare till några andra utan ditt 

godkännande. Min handledare kommer att få tillgång till delar av datamaterialet och du 

kommer få möjlighet att själv läsa och kommentera transkribering innan publicering.  

 

 

 

Jag har informerats om studiens syfte samt hur informationen samlas in och 

bearbetas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag har 

rätt att avbryta min medverkan i studien när som helst utan att ange orsak. 

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie. 

 

………………………………………………………………………………………… 

Underskrift    Ort Datum 

 

………………………………………………………. 

Namnförtydligande 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

Instrument eller sång 1, 100 poäng 
Kurskod: MUSINS01S 

 
Kursen instrument eller sång 1 omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 9 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 4–5 samt musicerande inför 
publik. I kursen behandlas grundläggande färdigheter inom valt instrument eller i sång. 
 
Centralt innehåll 
 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
 
• Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik. 
• Spel eller sång efter noter och på gehör. 
• Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form. 
• Grundläggande repertoar för det egna instrumentet. 
• Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder. 
• Instruments konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård, 

alternativt grundläggande röstfysiologi och röstvård och metoder för detta. 
• Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av 

program och medverkande, scennärvaro. 
• Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel ergonomi, hörselvård och elsäkerhet 

vid instrumentalspel eller sång. 
 
Kunskapskrav 
 
Betyget E 
 
Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument 
eller med rösten med viss säkerhet. Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel 
musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med 
tillfredsställande resultat. Eleven diskuterar och redogör översiktligt för 
grundläggande stildrag i någon musikstil, med enkla resonemang. 
 
Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck. 
 
Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, 
prövar någon strategi för musikalisk instudering och arbetar efter lärarens instruktioner 
i sitt eget övande. Eleven redogör översiktligt för grundläggande delar av 
instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt för grundläggande 
röstfysiologi och röstvård. 
 
Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken 
i slutna sammanhang inför undervisande lärare. 
 
Eleven redogör översiktligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende 
rörelseapparat och hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och 
musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador. 
 
Betyget D 
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Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
 
Betyget C 
 
Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument 
eller med rösten med viss säkerhet. Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel 
musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med 
tillfredsställande resultat. Eleven diskuterar och redogör utförligt för grundläggande 
stildrag i några musikstilar och hur de kan påverka interpretationen, med 
välgrundade resonemang. 
 
Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck. 
 
Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, 
prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker speltekniska områden i 
sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens 
instruktioner i sitt eget övande. Eleven redogör utförligt för delar av instrumentets 
konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård. 
 
Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken 
i slutna sammanhang inför undervisande lärare och andra elever. 
Eleven redogör utförligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende 
rörelseapparat och hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och 
musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador. 
 
Betyget B 
 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 
 
Betyget A 
 
Eleven spelar eller sjunger, avkodar a prima vista och realiserar en enkel notbild på 
sitt instrument eller med rösten med säkerhet. Eleven uppfattar med säkerhet en 
enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten 
med gott resultat. Eleven diskuterar och redogör utförligt för varierade stildrag i flera 
musikstilar och hur de kan påverka interpretationen, med välgrundade och 
nyanserade resonemang. 
 
Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett personligt uttryck. 
 
Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, 
prövar flera strategier för musikalisk instudering, utarbetar egna strategier, 
upptäcker och analyserar speltekniska områden i sitt eget övande som behöver 
särskild uppmärksamhet och arbetar såväl efter lärarens instruktioner i sitt eget 
övande som med egna övningar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar 
av instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård. 
 
Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken 
i öppna, offentliga sammanhang. 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar för god arbetsmiljö 
avseende rörelseapparat och hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom 
övningar och musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador. 

 

 



 

 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 

Instrument eller sång 2, 100 poäng 
 
Kurskod: MUSINS02S 
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Kursen instrument eller sång 2 omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 4 och 7. I kursen behandlas 
fördjupade färdigheter inom valt instrument eller i sång. 
 
Centralt innehåll 
 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
 
• Fördjupad instrumental spelteknik, alternativt sångteknik. 
• Spel eller sång efter noter och på gehör. 
• Musikalitet, konstnärlighet och personligt uttryck. 
• Repertoar för det egna instrumentet. 
• Musikalisk tolkning, stil och form. 
• Musikalisk instudering. 
• Konserter och andra former av publikframträdanden, scennärvaro. 
• Musikalisk kommunikation. 

 
Kunskapskrav 
 
Betyget E 
 
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av mindre omfattning med 
tillfredsställande resultat. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven 
ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav utifrån 
musikens historiska och kulturella sammanhang. Dessutom gör eleven enkla 
musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis. Eleven uppvisar en något utvecklad 
spel- eller sångteknik och anpassar den delvis till olika musikaliska uttryck. 
 
Eleven spelar eller sjunger en begränsad grundläggande repertoar med 
tillfredsställande musikaliskt resultat. Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar 
någon strategi för musikalisk instudering och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt 
eget övande. 
 
Eleven redogör översiktligt för instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för 
röstfysiologi och röstvård. 
 
Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande 
resultat till publik vid konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik 
och medmusiker med viss lyhördhet. 
 
Betyget D 
 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
 
Betyget C 
 
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av en viss omfattning med 
tillfredsställande resultat. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven 
ett konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens 
historiska och kulturella sammanhang. Dessutom gör eleven välgrundade musikaliska 
tolkningar utifrån genre och praxis. Eleven uppvisar en utvecklad spel- eller 
sångteknik och anpassar den till olika musikaliska uttryck. 
 
Eleven spelar eller sjunger en grundläggande repertoar med tillfredsställande 
musikaliskt resultat. Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar några strategier 
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för musikalisk instudering, upptäcker spel- eller sångtekniska områden som 
behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget 
övande. 
 
Eleven redogör utförligt för instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt 
för röstfysiologi och röstvård. 
 
Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande 
resultat till publik vid konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik 
och medmusiker med viss lyhördhet. 
 
Betyget B 
 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 
 
Betyget A 
 
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av större omfattning med 
tillfredsställande resultat. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven 
ett gott konstnärligt och personligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika 
krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang. Dessutom gör eleven 
välgrundade och nyanserade musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis. Eleven 
uppvisar en väl utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den väl till olika 
musikaliska uttryck. 
 
Eleven spelar eller sjunger en omfattande grundläggande repertoar med 
tillfredsställande musikaliskt resultat. Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar 
några strategier för musikalisk instudering, upptäcker och analyserar spel- eller 
sångtekniska områden som behöver särskild uppmärksamhet samt arbetar efter 
lärarens instruktioner och egna väl fungerande övningar i sitt eget övande. 
 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för instrumentets konstruktion, funktion och 
vård, alternativt för röstfysiologi och röstvård. 
 
Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande 
resultat till publik vid konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik 
och medmusiker med lyhördhet. 

 

 

 

Bilaga 7 

Instrument eller sång 3, 100 poäng 
 
Kurskod: MUSINS03S 
 

Kursen instrument eller sång 3 omfattar punkterna 1–2, 4, och 7 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 samt musicerande inför och 
kommunikation med publik. I kursen behandlas avancerade färdigheter inom valt 
instrument eller i sång. 
 



 

 61 

Centralt innehåll 
 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
 
• Avancerad instrumental spelteknik, alternativt avancerad sångteknik. 
• Musikalisk tolkning, uppförandepraxis och form. 
• Genrer, stilar och epoker. 
• Konstnärligt uttryck och tolkning vid musikframförande. 
• Repertoar för det egna instrumentet. 
• Musikaliska instuderingsmetoder. 
• Musikalisk kommunikation med publik och medmusiker, scennärvaro. 
• Solistiskt framträdande. 

 
Kunskapskrav 
 
Betyget E 
 
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar 
med tillfredsställande resultat och visar i sitt musicerande ett visst personligt uttryck. 
Eleven prövar olika musikaliska uttryck, och i sitt musicerande anpassar eleven sin 
spel- eller sångteknik till dem. I sina framföranden följer eleven konventioner för aktuell 
genre, stil och epok med viss säkerhet. 
 
Eleven redogör översiktligt för uppförandepraxis och musikalisk form samt resonerar 
översiktligt om interpretation. Eleven uppvisar i sitt musicerande med viss säkerhet 
en varierad repertoar avseende stil samt spelteknisk, alternativt sångteknisk, nivå. 
 
Med tillfredsställande musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar 
speltekniska områden och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. 
 
Eleven planerar och genomför något konsertframträdande med tillfredsställande 
resultat och anpassar sitt uttryck efter situation och publik. 
 
Betyget D 
 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
 
Betyget C 
 
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar 
med tillfredsställande resultat och visar i sitt musicerande ett personligt uttryck. 
Eleven prövar olika musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat, och i sitt 
musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem. I sina framföranden 
följer eleven konventioner för aktuell genre, stil och epok med säkerhet. 
 
Eleven redogör utförligt för uppförandepraxis och musikalisk form samt resonerar 
utförligt och gör välgrundade ställningstaganden om interpretation. Eleven 
uppvisar i sitt musicerande med viss säkerhet en varierad repertoar avseende stil 
samt spelteknisk, alternativt sångteknisk, nivå. 
 
Med gott musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar speltekniska 
områden och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. 
 
Eleven planerar och genomför något konsertframträdande med tillfredsställande 
resultat och anpassar sitt uttryck efter medmusiker, situation och publik. 
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Betyget B 
 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 
 
Betyget A 
 
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar 
med gott resultat och visar i sitt musicerande ett personligt, konstnärligt uttryck. 
Eleven prövar olika musikaliska uttryck med gott resultat, och i sitt musicerande 
anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem och till olikartade musikaliska 
situationer. I sina framföranden följer eleven konventioner för aktuell genre, stil och 
epok med säkerhet. 
 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppförandepraxis och musikalisk form 
samt resonerar utförligt och nyanserat och gör välgrundade ställningstaganden 
om interpretation. Eleven uppvisar i sitt musicerande med viss säkerhet en varierad 
och omfattande repertoar avseende stil samt spelteknisk, alternativt sångteknisk, 
nivå. 
 
Med mycket gott musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar 
speltekniska områden, utarbetar egna strategier och arbetar efter lärarens 
instruktioner i sitt eget övande. 
 
Eleven planerar och genomför några konsertframträdanden med tillfredsställande 
resultat och anpassar sitt uttryck efter medmusiker, situation och publik. 
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