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I denna studie undersöks musiklärares uppfattningar om fenomenet att arbeta med musik vid 
sidan av läraryrket och hur detta står i relation till musiklärarrollen. Studien tar sin 
utgångspunkt i en fenomenografisk ansats som syftar till att lyfta fram och analysera olika 
individers personliga uppfattningar kring ett fenomen. Tre stycken musiklärare, 
yrkesverksamma inom gymnasieskolan, har intervjuats. Dessa intervjuer har därefter 
transkriberats och analyserats med hjälp av en fenomenografisk analysmodell. Resultatet som 
framkommer i studien är att musiklärare övergripande ser positivt på att arbeta som musiker 
vid sidan av musikläraryrket. Musiklärarna uppfattar bland annat musicerandet som en 
möjligt att få uttrycka sig själva, samla energi inför läraryrket och dessutom få nya uppslag till 
undervisningen. I resultatet lyfts specifika aspekter av lärarnas uppfattningar fram, aspekterna 
behandlar vilka för- och nackdelar som kan förekomma i och med musicerande vid sidan av 
läraryrket. Dessa aspekter är indelade i olika huvudkategorier som berör 
undervisningsinnehåll, elever, läraren samt hur de två rollerna är ömsesidigt berikande och 
därmed påverkar varandra.  
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1.	INLEDNING	
I samband med att min studietid på ämneslärarprogrammet vid musikhögskolan lider mot sitt 
slut har jag börjat fundera över de roller jag har som lärare och som musiker. Jag har länge 
varit inställd på ett arbete inom läraryrket vilket resulterade i att jag så småningom sökte mig 
till musikhögskolan. Under min studietid har dock fokus delvis skiftat från att helhjärtat satsa 
på ett läraryrke till att även försöka inkorporera ett arbete som musiker i mitt framtida 
yrkesliv. Jag har under min tid på musikhögskolan upplevt att mitt arbete som musiker vid 
sidan av studierna varit väldigt utvecklande för mig inom det ämnesområde jag utbildar mig 
för att kunna undervisa i.   
 
I början av mitt sista studieår hade jag en spelning på en festival och reflekterade i samband 
med denna över att många lokala musiklärare var på plats och hade agerat som musiker innan 
mig på samma scen. Att det finns musiklärare som även tar på sig uppdrag som musiker kom 
inte som någon direkt chock. Däremot började jag reflektera lite över företeelsen och fundera 
över hur det kommer sig att såpass många musiklärare även arbetar som musiker vid sidan av 
musikläraryrket. Det kan finnas många möjliga anledningar till detta. Är det för att 
musikerskapet och framförandet är det de egentligen vill göra medan läraryrket framförallt 
bidrar till en fast inkomst? Är det för att få en variation i sina arbetsuppgifter och sitt dagliga 
liv? Är det för att få känna publikens positiva feedback och få utlopp för sin kreativitet? Eller 
är det kanske för att de på något sätt upplever att musikerskapet påverkar dem såväl som 
människor som musiklärare? Den sista frågan som berör huruvida musikerskap påverkar 
rollen som musiklärare är vad jag valt att undersöka i och med denna studie.   
 
Dagens samhälle är i ständig utveckling. Detta kan ses som en positiv företeelse men det 
resulterar i att även individen måste utvecklas. För att hålla sig à jour med förändringar som 
sker inom olika områden i vardagliga sammanhang gäller det att investera tid i dessa 
områden. Inom musiken dyker det ständigt upp nya artister, inspelningar och tolkningar av 
musik. Den nya musiken har dessutom aldrig tidigare varit så lättillgänglig som nu vilket 
bidrar till att såväl lärare som elev lätt kan komma åt denna. Som lärare i det samhälle vi idag 
lever i tror jag att en ständig strävan efter att utveckla sig själv inom sitt undervisningsämne är 
nödvändig. Digitaliseringen bidrar till snabb spridning av ny information och en konstant 
fortbildning kan därför behövas för att kunna hänga med i den senaste utvecklingen inom 
ämnet. Att som lärare då aktivt musicera och arbeta med musik skulle kunna bidra till att 
läraren får bredare kunskaper om hur läget i branschen och musiklivet ser ut just för tillfället. 
Genom att undersöka musiklärares faktiska förutsättningar och egna tankar hoppas jag kunna 
få en tydligare bild av hur förhållandet mellan musikern och musikläraren kan te sig och hur 
detta kan påverka såväl lärares som elevers utveckling.  
 

1.1.	Problemområde	
Att arbeta som lärare i dagens skola ställer stora krav på individen. Skolverkets (2011a) 
styrdokument ska följas, lektioner planeras och sociala relationer med elever skapas. Utöver 
detta tillkommer ofta administrativa uppgifter vilket bidrar till att många lärare känner sig 
allmänt stressade inom yrket (Skolverket 2016). Inom musikämnet kan förhållandena i vissa 
fall vara ännu mer ofördelaktiga för en hållbar arbetsmiljö då undervisningsgrupperna ofta är 
stora och ljudnivån i musiksalen kan bli väldigt volymstark (Arbetsmiljöverket 2009).  
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Trots detta är det inte helt ovanligt att musiklärare finner ork att på något sätt arbeta med 
musik och musicera vid sidan av läraryrket. Många agerar på ett eller annat sätt som musiker, 
antingen frilansande eller i fasta konstellationer utöver arbetet som lärare. En drivkraft för att 
hålla på med musik finns med andra ord i någon mån hos dessa lärare, kanske är detta ett sätt 
för lärarna att få utlopp för sin egen kreativitet i den annars relativt styrda 
undervisningsvardagen. Redan vid ansökan till musikhögskolan är många blivande 
musiklärare inriktade på att arbeta som musiker. Christer Bouij (1998) visar i sin studie som 
genomfördes under i princip hela 90-talet att det inte är ovanligt att de som antas till en 
musiklärarutbildning vid någon av landets musikhögskolor saknar en inställning till att 
faktiskt vilja arbeta som lärare efter utbildningen utan framförallt går utbildningen för att de 
vill hålla på med musik på något sätt.  
 
Att lärare faktiskt jobbar som musiker, artister eller låtskrivare är också något skolor och 
institutioner tar fasta på. Vid estetiska programmet på ett flertal svenska gymnasieskolor är en 
viktig marknadsföringsaspekt nämligen just att lärarna är aktivt verksamma inom 
musikbranschen. I en tid då skolor försöker locka så många elever som möjligt till de egna 
utbildningarna kan mycket vinnas med bra marknadsföring och att ha musicerande lärare 
verkar vara just en sådan. Musiklärare som också är verksamma som musiker uppskattas och 
efterfrågas nämligen av många studenter (Presland 2005, Nielsen 2000).  
 
Såväl eleverna som institutionerna kan med andra ord ses som gynnade av det faktum att 
lärarna faktiskt musicerar och utövar sitt ämnesområde på en professionell nivå vid sidan av 
läraryrket. Frågan är dock hur lärarna själva ställer sig till detta musicerande och hur de 
känner att musicerandet står i förhållande till undervisningen och rollen som musiklärare? 
Med utgångspunkt i denna fråga har jag i min studie valt att undersöka gymnasielärares 
uppfattningar av detta fenomen.  

	
1.2.	Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med studien är att undersöka musiklärares uppfattningar om hur deras arbete med 
musik vid sidan av läraryrket står i relation till deras musiklärarroll.  
 

• På vilka sätt uppfattar musiklärare att arbete med musik vid sidan av läraryrket 
påverkar dem i deras yrkesroll som musiklärare? 

• Vilka för- och/eller nackdelar anser musiklärare att det finns med att musicera vid 
sidan av läraryrket?  

 

1.3.	Definition	-	musiker	
Jag har i denna studie valt att ha en relativt bred definition av begreppet musiker. Såväl 
instrumentalister, sångare/sångerskor, musikproducenter och låtskrivare ryms inom begreppet 
i detta arbete och jag kommer hädanefter hänvisa till begreppet genom att använda mig av 
termerna musiker, arbete med musik eller musicerande vid sidan av läraryrket. Att arbeta med 
musik behöver i denna studie inte per automatik betyda att tjäna pengar på musik eller att ha 
musicerande som huvudsysselsättning. Arbetet som musiker i denna studie handlar snarare på 
ett eller annat sätt om en konstnärligt musikaliskt gestaltning i en offentlig kontext. 
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2.	BAKGRUND	OCH	TIDIGARE	FORSKNING	
I kommande avsnitt lyfter jag, med hjälp av befintlig litteratur och forskning, fram olika 
perspektiv som relaterar till min studie. Först beskrivs kortfattat några förhållanden som råder 
för musiklärare i gymnasieskolan. Därefter följer en beskrivning av studier som utgår från att 
lärare väljer undervisningsmaterial baserat på ett musikerperspektiv. En beskrivning av 
lärares olika roller tas upp och slutligen presenteras ett avsnitt som handlar om att ägna sig åt 
sitt undervisningsämne vid sidan av läraryrke, där ingår även ett stycke som behandlar 
studenters syn på lärares musicerande vid sidan av undervisningen.  
 

2.1.	Lärare	i	gymnasieskolan	
Att arbeta som lärare i gymnasieskolan ställer en del krav på individen. Utöver att ha 
legitimation och vara behörig för den typ av undervisning som ska bedrivas enligt skollagen 
(SFS 2010:800) finns det även andra riktlinjer läraren måste förhålla sig till. Av läroplanen 
för gymnasieskolan (Skolverket 2011a) framgår det att ”undervisningen ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skolverket 2011a, s 5). Den ska vidare 
anpassas efter varje elev och främja dennes utveckling och livslånga lust att lära. Eleven har 
en framträdande roll i läroplanens formulering och det framgår att själva syftet med 
utbildning är att ”elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Skolverket 2011a, 
s 5).  
 
Att eleven står i fokus i läroplanen framgår tydligt, frågan är vad som krävs av läraren för att 
uppnå detta? Anneli Frelin (2012) tar upp vikten av relationsarbetet mellan lärare och elev i 
undervisningssituationer. En relation kan antingen vara funktionell eller personlig men 
inrymmer enligt Frelin delar av båda. En renodlat funktionell relation är en relation som fyller 
ett funktionellt syfte. I lärarrollen skulle det till exempel kunna åsyfta att läraren har en 
relation med eleven för att undervisa denne. I en personlig relation är det istället det 
personliga som är viktigt utan något annat underliggande syfte. Att som lärare hitta en balans 
mellan dessa och att få en bra relation mellan lärare och elev i undervisningssituationen blir 
viktigt (Frelin 2012).  
 
Frelin (2012) beskriver även några teman som kan användas som utgångspunkt för 
relationsskapande mellan lärare och elev. Dessa teman behandlar förtroende, medmänsklighet 
och omtanke om elevernas självbild. Lärare kan skapa ett förtroende hos eleverna, dels genom 
att våga lita på eleverna och dels genom att visa sig trovärdiga gentemot dem. Att se eleverna, 
ställa rimliga krav på dem och våga visa sig själv som sårbar men även med att motivera 
eleverna att lära sig nya saker som de inte redan kan är en kort sammanfattning av temana 
medmänsklighet och omtanke för elevernas självbild. Att skapa en bra och fungerande 
relation med eleven ses som viktigt och Frelin (2012) konstaterar att det i lärarrollen krävs ett 
intresse för eleverna och relationen med dessa såväl som ett intresse för undervisningsämnet. 
 
Även Robert Thornberg (2013) behandlar lärares relationsarbete med elever. Han behandlar 
det dock i relation till lärarens auktoritet i lärarrollen. Thornberg beskriver en auktoritet som 
”en person vars ord och handlingar har inflytande över andra personers föreställningar, 
attityder eller beteenden, som en följd av att de andra upplever att det finns skäl att lyssna till 
denna person och göra som han eller hon säger” (Thornberg 2013, s 79-80). Han nämner 
vidare fyra olika typer av auktoritet som kan förekomma hos en lärare i en klassrumssituation. 
Dessa är traditionell auktoritet, karismatisk auktoritet, rationell-legal auktoritet och 
professionell auktoritet. De olika typerna av auktoritet bygger på olika aspekter av hur 
eleverna ger läraren legitimitet. Den traditionella auktoriteten bygger på en förställning om att 
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läraren har auktoritet för att hen är lärare och därmed traditionellt är den som har mest 
auktoritet i klassrummet. Om läraren å andra sidan tillskansar sig legitimitet genom hur hen 
pratar och inspirerar elever kan en karismatisk auktoritet uttydas. En lärare som utövar 
rationell-legal auktoritet får legitimitet från att eleverna uppfattar att läraren utför sitt yrke väl 
och tror att det finns välgrundade anledningar, baserade på lagar och andra förordningar, till 
att läraren är lärare. En professionell auktoritet å andra sidan bygger på att eleverna uppfattar 
det som att läraren har kunskaper som är nödvändiga för att eleverna och läraren tillsammans 
ska nå fram till ett gemensamt mål.  
 
Enligt skollagen ska all verksam personal i skolan ges möjlighet till kompetensutveckling 
(SFS 2010:800). Kompetensutveckling är ett begrepp som är vanligt förekommande i dagens 
svenska samhälle och är ansett som något som är viktig för organisationer och samhälle 
(Andersson 2000). Det förekommer olika definitioner av begreppet men en definition som 
presenteras av Docherty (1996) är att kompetensutveckling är olika slags åtgärder som 
används för att höja kompetens inom ett specifikt område, antingen på individ-, grupp- eller 
organisationsnivå. Genom kompetensutvecklande åtgärder kan skolan eller läraren med andra 
ord få en högre kompetens inom relevanta områden för undervisningen. Enligt denna 
definition kan kompetensutveckling dessutom tolkas som ett begrepp som kan ske såväl inom 
som utanför skolans formella verksamhet.  
 
Vi kan se att arbetet som lärare inom gymnasieskolan ställer en del krav på läraren utifrån 
olika parametrar. Läraren ska följa styrdokument, lägga ett fokus på eleven och 
relationsskapande med denne, ge tid åt kompetensutveckling inom läraryrket och hinna med 
många andra parametrar som jag inte tar upp i denna studie. Det är många olika aspekter av 
yrket som ska tas i beaktande vilket kan resultera i en negativ påverkan på läraren. Detta 
framgår även av Skolverkets (2016) rapport Attityder till skolan 2015 där det framkommer att 
45 % av lärarna på gymnasieskolan oftast eller alltid känner sig stressade i skolan.  
 

2.2.	Musiklärare	i	gymnasieskolan	
Utöver de allmänna krav som ställs på lärare och att de ämnesspecifika kursplanerna 
(Skolverket 2011b) ska följas finns det ytterligare parametrar som spelar in på just en 
musiklärares yrkesvardag. Ljudvolymen i samband med musikundervisning är ofta hög vilket 
kan leda till risk för hörselskada (Arbetsmiljöverket 2009). Lärare inom musik musicerar 
också ofta vid sidan av läraryrket och i vissa fall förväntas detta även av dem från den 
institution de är verksamma vid. Nedan följer tre exempel på olika gymnasieskolor runt om i 
landet som marknadsför sina estetiska gymnasieutbildningar med att deras undervisande 
lärare även arbetar aktivt som musiker, producenter eller låtskrivare. Dessa exempel är tagna 
från skolornas respektive hemsidor: 
 

Med engagerade lärare som också ofta jobbar som musiker och låtskrivare utvecklar vi hela tiden 
vår undervisning för att passa dagens behov och musikbransch som ständigt är i utveckling 
(Alléskolan u.å.). 

 
På Alléskolans hemsida lyfts lärarnas engagemang men även det faktum att lärarna ofta 
arbetar som musiker vid sidan av läraryrket med motiveringen att på så sätt utveckla 
undervisningen utifrån dagens förutsättningar i en ständigt utvecklande musikbransch. 
Liknande tendenser förekommer på Kulturamas hemsida: 
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Alla lärare är aktiva musiker och artister eller ensembleledare i musikbranschen. Det ingår också 
flera uppspel och konserter per termin och du har årligen seminarier med nationellt och 
internationellt kända musiker (Kulturama u.å.). 

 
Även i detta citat marknadsförs lärares arbete i musikbranschen vid sidan av läraryrket ur en 
positiv synvinkel. Det poängteras att alla lärare arbetar inom musikbranschen och dessutom 
lyfter skolan fram samarbeten med kända musiker som en viktig aspekt ur 
marknadsföringssyfte. Detta är även något Ystad Gymnasium tagit fasta på i 
marknadsföringen av sitt estetiska program: 
 

Lärarna är aktivt verksamma i musikbranschen och under dina studier hos oss kan du komma att 
erbjudas undervisning av kända artister (Ystad Gymnasium u.å.). 

 
Även här lyfts dels lärarnas aktiva musicerande och dels att skolan ibland har gästlärare i 
form av kända artister. Att skolorna kan erbjuda lärare som på något sätt aktivt musicerar kan 
i och med dessa citat förstås som något fördelaktigt ur marknadsföringssynpunkt. Att 
musiklärare, vid sidan av sin anställning, aktivt arbetar som musiker verkar således vara en 
faktor som kan förstås som en konkurrensfördel för gymnasieskolorna. Följande citat av 
Bladh (2002) är taget från en text som behandlar lärare vid musiklärarutbildningen. Även där 
framkommer dock vikten av att som lärare musicera vid sidan av läraryrket: ”Ju oftare en 
lärare förekommer helst som solist, i prestigefyllda konsertsammanhang, företrädesvis 
direktsänd i TV/radio, desto högre status blir hon/han bärare av inom musiklärarutbildningen” 
(Bladh 2002, s 231). Som framgår av citatet skulle en lärares musicerande vid sidan av 
läraryrket således kunna bidra till att läraren tilldelas en högra status inom yrket.  
 
Fenomenet att lärarna aktivt musicerar vid sidan av sin anställning kan således förstås som en 
statushöjande faktor för såväl den enskilda läraren som institutionen denne verkar vid. Detta 
får även till följd att fenomenet skulle kunna ses som ett konkurrensmedel på den 
skolmarknad vi idag har i Sverige.  
 

2.3.	Val	av	ämnesinnehåll	i	undervisningen	
Musiklärare inom gymnasieskolan gör i samband med undervisningssituationer val av vilket 
ämnesinnehåll som ska presenteras och arbetas med vid ett undervisningstillfälle. Till sin 
hjälp i detta har de bland annat de ämnesspecifika kursplaner som Skolverket (2011b) har 
tagit fram. Studier visar dock att det även finns andra parametrar som påverkar hur lärare 
väljer ämnesinnehåll till undervisningen:  
 

Musiklärarna ger ofta uttryck för hur musikundervisningen förväntas kunna framstå som en 
trovärdig estetisk produkt, där det normgivande i form av estetiska ideal, erfarenheter eller 
inspiration, hämtas från en annan kontext än skolan (Asp 2015, s 98-99). 

 
Det framkommer av citatet att musiklärare utgår från parametrar hämtade utanför skolan för 
att möjliggöra framställandet av en trovärdig estetisk produkt. I sin licentiatavhandling 
konstaterar Karl Asp (2011) att lärare ofta utgår från ett musikerperspektiv vid val av innehåll 
för kursen. Musiklärare använder således sina yrkeserfarenheter från musikerprofessionen för 
att bestämma såväl undervisningens innehåll som struktur. En situation då en musikeridentitet 
får en tydlig roll i gymnasieskolans musikundervisning är när läraren agerar som 
ställföreträdande musiker, en musician-by-proxy (Asp 2015, s 127). Musiklärarens uppgift 
blir då att representera ett professionellt musikliv och på så sätt kvalitetssäkra den musikaliska 
undervisningen genom att ställa krav på musikens kvalitet i undervisningen. Faktumet att 
musiklärare utgår från ett musikerperspektiv i valet av undervisningsinnehåll förekommer 
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även på andra utbildningsnivåer. Inom musikdidaktik-kurser i högre musikutbildning kan levd 
erfarenhet användas som grund för val av undervisningsinnehåll (Ferm Thorgersen 2009). 
Den levda erfarenheten innebär att läraren utgår från något hen själv har upplevt eller erfarit. 
Hen kan till exempel utgå från hur läraren själv bäst lär sig eller från lärarens tidigare 
erfarenheter av att undervisa i musik. Ett annat exempel på levd erfarenhet är när en lärare 
använder sig av levd musik och då tar tillvara på erfarenheter som tillkommit läraren genom 
att aktivt själv musicera. Dessa erfarenheter kan till exempel behandla repertoarval eller mer 
allmänt om vad det innebär att musicera och utvecklas som musiker (Ferm Thorgersen 2009).  
 
Att utgå från en musikerroll i valet av ämnesinnehåll kan, enligt Asp (2011) bidra till en 
undervisningssituation som förbereder eleverna för en tänkt framtida yrkessituation som 
musiker. Musiker som yrkesroll kan således ses som något sorts ideal inom 
musikundervisningen och Asp (2011) menar att fokus därmed snarare ligger på det 
musikaliska resultatet än att primärt möjliggöra lärande. Detta får också till följd att en 
musikalisk slutprodukt blir eftersträvansvärd i gymnasieskolans ensembleundervisning och 
även det som styr undervisningen och valet av hur undervisningen konkret skall utformas 
(Asp 2011, 2015). Att den musikaliska produkten och musikaliska visioner sätts i fokus 
förekommer även hos nyexaminerade musiklärare (Bouij 2004). Om läraren, efter avslutad 
utbildning, framförallt har med sig musikkunskaper och musikaliska visioner kan det resultera 
i att hen fokuserar på sig själv och på en potentiell musikalisk slutprodukt i undervisningen. 
Detta kan få till följd att det blir svårt att skapa en gemenskap och inkludera alla elever i 
undervisningen (Bouij 2004).  
 

2.4.	Musiklärares	olika	roller	
Christer Bouij (1998) utgår från begreppet rollidentiteter i beskrivandet av 
musiklärarstuderande i utbildning och yrkesliv. För att strukturera dessa rollidentiteter 
använder han sig av en modell som bygger på dels lärarens musikaliska allsidighet och dels 
huruvida denne har mest framträdande yrkesroll som musiker eller som lärare. De fyra 
rollidentiteterna som uppkommer i denna modell är elevcentrerad lärare, innehållscentrerad 
lärare, musiker/interpret samt musikant/allmänt musikintresserad. Bouij menar att modellen 
visar på vad musiklärarstudenter strävar efter att uppnå under utbildningstiden och den första 
tiden i yrkeslivet. Han menar att ”[f]ör de allra flesta räcker tiden och energin enbart åt att 
kämpa för en enda framträdande rollidentitet” (Bouij 1998, s 268). Trots detta finns det 
exempel då två av dessa framträdande rollidentiteter kombineras vilket kan få positiva 
effekter. Bouij menar att faktumet ”[a]tt ha två framträdande rollidentiteter inom musik- och 
undervisningssfären innebär … ofta att man kan få ny inspiration och energi från den ena till 
den andra” (Bouij 1998, s 279). 
 
Hildegard Froehlich (2007) nämner hur en musiklärares musiker- och lärarroll tillsammans 
påverkar en lärares val under musikundervisning. Hon menar att det krävs att musikerrollen 
och lärarrollen tar ansvar för olika delar av musikundervisningen och övrigt arbete inom 
skolan. Dessa två roller är tillsammans bidragande faktorer för hur en lärare hanterar olika 
undervisningssituationer. Froehlich menar att musikerskapet kan vara till hjälp vid val av 
undervisningsstoff på lämplig musikalisk nivå för eleven. Dessutom kan musikerrollen ha 
kunskaper om skillnaden mellan musik som en konstform i sig själv och musik som ett medel 
för personligt uttryck. Pedagogen inom oss förstår däremot hur dessa skilda synsätt på musik 
på bästa sätt kan användas för att påverka musikundervisning i olika situationer (Froehlich 
2007).  
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2.5.	Att	som	lärare	ägna	sig	åt	sitt	ämne	vid	sidan	av	yrket	
Klaus Nielsen (2000) beskriver en utvidgning av begreppet mästarlära som i vanliga fall utgår 
från att en lärling tar till sig kunskaper direkt från en mästare, en person med större 
färdigheter inom ämnet än lärlingen själv. Nielsen (2000) utgår dock från begreppet som ett 
lärande utan att formellt bli undervisad och menar att de studenter som förflyttar sig från den 
miljö och praxis som råder på en musikinstitution till en annan kontext där andra 
förutsättningar och en annan praxis råder påverkas av detta när de återvänder till institutionen. 
Genom att arbeta inom ett annat område, i ett annat sammanhang, utvecklas studenterna inte 
bara inom det nya sammanhanget utan även i sina roller som just studenter.  
 
Inom musikundervisning förkommer det även lärare som kan benämnas som performer-
teachers (Mills 2004). En sådan lärare satsar kanske framförallt på utförandet av musik som 
sitt primära mål men ser undervisningen som en viktig del i den professionella musikerrollen. 
Genom att undervisa menar dessa lärare att de kan utveckla sin egen musikalitet och sig själva 
som musiker/artister (Mills 2004).  
 
I texten Den skapende og undervisende dansekunstneren (Østern 2014) behandlas lärande av 
dans inom norsk dansundervisning. Begreppet dansekunstner är vanligt förekommande för 
danslärare och dansare i Norge och beskrivs som en term som inrymmer såväl en pedagogisk 
som konstnärlig och skapande sida. En kombination av att arbeta som just lärare, dansare och 
koreograf är relativt vanligt inom dans och Østern menar att det, oavsett huvudprofession 
inom dansen, i princip är omöjligt att vara det ena utan att vara det andra. Dels beror detta på 
att det ofta krävs av en danspedagog att denne ska kunna koreografera övningar för 
undervisning. Inom dans finns ingen förankrad notationspraxis som används till skillnad från 
inom musik där ett etablerat noteringssystem både finns och används regelbundet. Då dansen i 
sin natur är kroppsligt beroende krävs det därmed av en pedagog att vara fysiskt närvarande 
för att kunna instruera och undervisa moment inom dans.  
 
Østern menar också att det är viktigt att som dansekunstner reflektera över vilka värden som 
ska förmedlas i och med undervisningen eller i en konstnärlig process. Många av dagens 
dansformer bildades ursprungligen i en annan tid då andra samhällsvärderingar och normer 
var vanligt förekommande. Ett exempel Østern beskriver är hur en dansstil som balett 
utvecklades och bygger på ”dåtidens […] auktoritära, könsstereotypiska, icke-demokratiska 
värden” (Østern 2014, s 211, min översättning). Författaren menar att dansen ursprungligen 
har inslag av dessa värderingar i sitt utförande. Genom att som dansare eller pedagog 
reflektera över och utveckla dans med utgångspunkt från dagens samhälleliga värderingar och 
normsystem kan dock dansen som konstform utvecklas och till viss del utformas efter det 
samhälle vi lever i idag. Dessutom kan en trygg miljö skapas för såväl elever som dansare. 
Detta får till följd att det i pedagogiska sammanhang krävs av pedagogen att denne medvetet 
även arbetar med en konstnärlig aspekt för att bidra till denna utveckling av dansen. Ett 
resultat av detta är att det i pedagogiska sammanhang inte går att komma ifrån att samtidigt 
arbeta med dans på ett konstnärligt sätt och vice versa (Østern 2014).  
 
Det finns även forskning som behandlar hur studenter ser på det faktum att deras lärare aktivt 
musicerar vid sidan av undervisningen. I en studie av musikstuderande vid ett konservatorium 
i Storbritannien visar det sig att en majoritet av de tillfrågade studenterna anser att deras 
lärares musicerande vid sidan av undervisningen är en positiv tillgång för deras 
musikundervisning (Presland 2005). Studien utgår från musiker som endast är deltidsanställda 
som instrumentallärare. Studenterna ser många fördelar med att läraren även musicerar vid 
sidan av läraryrket. De tydligaste fördelarna är att lärarna blir en inspiration och en hjälp i 
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studenternas lärande eftersom de har en direkt koppling till musikaliska framträdanden och de 
förutsättningar som råder i dessa sammanhang. Läraren är med andra ord någon att se upp till, 
någon som visar att det går att lyckas. Att musicerande lärare uppskattas av studenter kan 
även styrkas med det Klaus Nielsen (2000) skriver kring studenters egna val av 
instrumentlärare vid fördjupade musikstudier på konservatoriet. Han menar att ”[i] synnerhet 
de lärare som arbetar som konsertpianister är uppskattade av de studerande och väljs ofta till 
huvudämneslärare” (Nielsen 2000, s 146). Vi kan därmed se att lärare som på olika sätt aktivt 
musicerar uppskattas av studenter inom olika utbildningsnivåer.  
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3.	METOD	OCH	GENOMFÖRANDE	
I detta kapitel redogör jag för och beskriver hur jag gått tillväga för att genomföra denna 
studie. Jag behandlar val av metod för dataskapande, hur jag har genomfört mitt urval och 
kommer dessutom beskriva den fenomenografiska ansats jag utgått från i formandet av detta 
arbete. I slutet av kapitlet behandlas även de forskningsetiska ställningstaganden jag utgått 
från och följt under arbetets gång.  
 

3.1.	Fenomenografi	
Jag har utgått från en så kallad metodansats för att skapa struktur över hur datainsamling och 
analysarbete ska gå till i denna studie. Ansatsen väljs utifrån en studies syfte, som i det här 
fallet handlar om att studera uppfattningar, och blir ett förled till att välja vilken dataskapande 
metod som ska användas i studien (Fejes & Thornberg 2015). Inom många metodansatser 
förekommer visserligen särskilda dataskapande metoder som är mer frekvent än andra. En 
metodansats utgår dock från ett bredare perspektiv där även analysmetod inkorporeras i 
begreppet: 
 

Jämfört med begreppet metod bildar begreppet metodansats en större helhet som inrymmer 
bestämda idéer och procedurer för både datainsamling och analys och som innebär att dessa 
hänger ihop på ett logiskt sätt och kopplas samman med frågor av vetenskapsfilosofisk karaktär 
[…] samt frågor om hur studien kan läggas upp och genomföras (Fejes & Thornberg 2015, s 17). 

 
Valet av metodansats blir således en viktig del i den tidiga arbetsprocessen och dessutom en 
beståndsdel som till viss del påverkar såväl studiens innehåll som struktur. Då mitt arbete 
fokuserar på musiklärares olika uppfattningar, förståelser och perspektiv på musicerande vid 
sidan av läraryrket har jag valt att i denna studie utgå från en fenomenografisk ansats. 
 
Fenomenografi är en ansats inom forskning som uppstod ur ett intresse för pedagogik och 
som främst används inom pedagogisk och didaktisk forskning (Larsson 1986, Marton & 
Booth 1997/2000, Kroksmark 2007). Ansatsen utvecklades av en forskningsgrupp vid 
Institutionen för pedagogik vid Göteborgs Universitet och utgår från människors olika 
uppfattningar av ett fenomen (Larsson 1986). Tomas Kroksmark (2007) studerar ordet 
fenomens etymologi närmare och kommer fram till att ordet som helhet skulle kunna tolkas 
som det som visar sig. Det som visar sig i mitt fall, det vill säga det fenomen jag valt att 
studera närmare i denna studie är därmed hur musicerande vid sidan av läraryrket kan stå i 
relation till musiklärarrollen.   
 
En grundpremiss inom fenomenografi är det faktum att människor uppfattar företeelser på 
olika sätt (Dahlgren & Johansson 2015, Marton & Booth 1997/2000). Uppfattning eller 
förståelse av något har en central roll inom fenomenografisk forskning och präglar såväl 
ansatsens datainsamling som analys. Viktigt att betona är dock att det är just människors 
individuella uppfattningar som eftersträvas snarare än någon sorts absolut sanning. 
Kroksmark (2007) skriver:  
 

Fenomenografin är en avbildande, beskrivande ansats. Med detta förstår vi bland anat [sic], att 
metoden inte gör anspråk på att avtäcka hur något »egentligen» är, utan främst intresserar sig för 
att förstå hur något kan vara i ett rent mänskligt perspektiv (Kroksmark 2007, s 6).  
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Att utgå från enskilda individers sätt att uppfatta fenomen i omvärlden är med andra ord en 
central del inom fenomenografisk ansats. I en studie som undersöker flera olika människors 
uppfattningar bildas så småningom ett så kallat utfallsrum (Dahlgren & Johansson 2015). Ett 
sådant utfallsrum kan beskrivas som ”den sammansättning beskrivningskategorier som 
omfattar distinkta grupperingar av aspekter av ett fenomen samt relationerna dem emellan” 
(Marton & Booth 1997/2000, s 163).  
 
Inom detta utfallsrum finns uppfattningar med olika karaktär, olika förståelser av omvärlden 
och det efterforskade fenomenet. Dessa uppfattningar kan därefter ibland ordnas hierarkiskt 
beroende på hur komplexa och klarseende de är (Dahlgren & Johansson 2015).  
 
I denna studie har jag utgått från fenomenografi i den mån att jag under arbetets gång hela 
tiden försökt förhålla mig till ett fenomenografiskt tankesätt. I utformandet av intervjufrågor 
har jag försökt skapa öppna frågor för att informanterna ska kunna uttrycka sina egna 
uppfattningar om mitt efterforskade fenomen. I presentations- och analys-delen av detta 
arbete lägger jag stor vikt vid de enskilda uppfattningar som tas upp av informanterna. Jag har 
dessutom valt att ta inspiration från och använda delar av en fenomenografisk analysmodell. 
Denna beskrivs senare i detta kapitel men först kommer en kortfattad beskrivning av 
kvalitativa intervjuer som är en vanlig metod för dataskapande inom fenomenografisk 
forskning (Dahlgren & Johansson 2015). 
 

3.2.	Kvalitativa	intervjuer	
Då syftet med detta arbete utgår från att ta reda på olika individers uppfattningar om 
relationen mellan arbetet som musiklärare och som musiker fann jag det lämpligt att använda 
mig av kvalitativa intervjuer som metod för arbetet. Kvalitativa intervjuer är en vanlig metod 
för dataskapande inom kvalitativ forskning och beskrivs i kommande citat kortfattat av 
Steinar Kvale och Svend Brinkman (2014):  
 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 
utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 
förklaringarna (Kvale & Brinkman 2014, s 17). 

 
Som nämns i citat ovan är kvalitativa intervjuer en metod som kan användas av forskaren för 
att skapa sig en bredare förståelse av hur världen ter sig utifrån en enskild individs synvinkel. 
Genom det personliga mötet med individen kan intervjuaren under en relativt kort tidsperiod 
få en övergripande bild av den intervjuades syn på ämnet (Dahlgren & Johansson 2015). I och 
med att mitt syfte behandlar just olika personers uppfattningar av och kring ett begränsat 
ämnesområde lämpade sig kvalitativa intervjuer som metod för dataskapande i denna studie. 
Inom fenomenografisk forskning är det vanligt med just intervjuer som metod. Vidare är det 
vanligt att intervjuerna är halvstrukturerade, detta innebär att de inte är helt fasta i sin form 
(Dahlgren & Johansson 2015). Att intervjuerna var halvstrukturerade i denna studie var 
viktigt då det gjorde det möjligt för mig som intervjuare att anpassa frågeförloppet under 
intervjuns gång. Beroende på informanternas svar kunde jag således anpassa frågorna för att 
på bästa sätt få relevanta svar i förhållande till studiens syfte. Till min hjälp i arbetet med 
halvstrukturerade intervjuer använde jag mig av en intervjuguide. 
 
Innan jag begav mig ut på intervjuer utformade jag alltså en intervjuguide (se Bilaga 1 – 
Intervjuguide) bestående av frågor och tänkbara följdfrågor. En intervjuguide är en 
sammanställning av potentiella frågor eller teman som ska behandlas under en intervju. Den 
är en riktlinje för intervjuaren att förhålla sig till under intervjun men är samtidigt relativt 
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flexibel i sin utformning vilket leder till att den också, vid behov, kan omformas av 
intervjuaren för att bättre passa till omständigheterna. Detta resulterar i att intervjuaren kan 
välja vilka frågor som ska ställas, vilken ordning frågorna ställs i och ifall det behövs fler 
kompletterande frågor än de som står i intervjuguiden vid intervjuns början (Bjørndal 2005). 
Intervjuguiden använde jag mig av som stöd under intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 
sedan med en lärare i taget på platser de själva fick bestämma, två skedde på de intervjuade 
lärarnas respektive arbetsplatser och en ägde rum på universitetet där jag studerar. 
Intervjuerna var mellan 30 och 60 minuter långa och ljudet från dessa spelades in och 
transkriberades sedan av mig som ett försteg till analysarbetet som beskrivs senare i detta 
kapitel. 
 

3.3.	Urval	
Begreppet musiklärare är relativt brett och arbetet som musiklärare kan se väldigt olika ut 
beroende på vilken åldersgrupp som undervisas. För att få en rättvis bild och jämförelse 
mellan olika lärare ansåg jag det således viktigt att mina informanter var verksamma inom 
samma skolform. Anledningen till att jag ville ha möjlighet att jämföra de olika informanterna 
var för att jag i min analys skulle kunna tematisera informanternas olika uppfattningar för att 
sedan kunna relatera dessa till varandra och tidigare forskning i diskussionen. Om 
informanterna hade varit verksamma inom olika skolformer hade denna jämförelse potentiellt 
blivit svårare att genomföra eller behövt ske på andra premisser. I mitt arbete valde jag därför 
att avgränsa sökande av informanter till yrkesverksamma lärare inom gymnasieskolan. Att 
valet föll på gymnasieskolan handlar dels om att jag tror att det kan vara lättare att direkt 
applicera kunskaper och erfarenheter från ett musikeryrke till yrket som musiklärare när 
målgruppen är äldre elever som har ägnat sig åt musik ett tag och har en grundförståelse inom 
ämnet. Dessutom, som jag refererar till i mitt bakgrundskapitel, använder sig gymnasieskolor 
runt om i vårt land av det faktum att musiklärare arbetar som musiker vid sidan av läraryrket i 
marknadsföringssyften. Att gymnasieskolor använder sig av denna aspekt i sin 
marknadsföring tyder på att musicerande musiklärare är ett vanligt förekommande fenomen 
samt att det är relevant för skolorna huruvida detta förekommer eller inte. Att gymnasieskolan 
har musicerande musiklärare verkar vara en bidragande orsak till någon sorts status som kan 
påverka antalet sökande elever till en skola. Detta faktum förstärker ytterligare valet av 
avgränsning jag valt att göra i denna studie.  
  
Vilken skolform lärarna var verksamma inom var med andra ord en viktig del av min 
avgränsning. Det är dock inte bara skolform och åldersgrupp för undervisningen som skiljer 
olika musiklärares arbetsförutsättningar åt. Även vilken arbetsplats läraren arbetar på har 
betydelse för lärarens förutsättningar. Hur responsen från kollegor och ledning är samt vilken 
arbetsbelastning som läggs på läraren vid en skola kan vara viktiga parametrar som påverkar 
hur en lärare uppfattar fenomenet den musicerande musikläraren. Att urvalsgruppen 
representerar olika gymnasieskolor har därmed varit viktigt och jag har under studiens gång 
strävat efter att få tag på informanter från olika gymnasieskolor.  
 
Rent praktiskt kan en urvalsprocess bygga på ett tvåstegsurval där det första steget handlar om 
att välja ut organisationer för att i andra steget fokusera mer på enskilda individer (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015). Då jag i detta arbete har valt att intervjua verksamma musiklärare 
vid gymnasieskolor genomförde jag därför ett första urval där jag listade ett antal 
gymnasieskolor inom ett rimligt avstånd från min studieort som är en medelstor stad i 
Mellansverige. Jag skaffade därefter fram listor på musiklärare som arbetade vid dessa 
gymnasieskolor. Listorna fick jag tag på från gymnasieskolornas respektive hemsidor. Av de 
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musiklärare jag nu hade namn och kontaktuppgifter till valde jag därefter att slumpa fram ett 
antal individer från varje gymnasieskola. Dessa individer hörde jag av mig till och frågade 
ifall de var intresserade av att delta i en intervju inom ramen för mitt arbete.  
 
Två av de slumpade lärarna svarade inom en relativt kort tidsrymd och jag genomförde 
intervjuer med dessa kort därefter. Eftersom jag inte hade fått någon respons från övriga 
tillfrågade skickade jag ut påminnelsemeddelanden till dessa. Då det började bli kort om tid 
för att hinna med intervjuerna till arbetet valde jag nu dessutom att ta kontakt med fler lärare 
och se ifall dessa skulle vara intresserade av att delta vid en intervju. I detta steg valde jag att 
skicka ut förfrågningar till lärare som bekanta hade tipsat om eventuellt skulle vilja delta i 
min studie. Till slut fick jag tag i en tredje informant och en sista intervju för detta arbete 
genomfördes.  
 

3.4.	En	fenomenografisk	analysmodell	
Jag har dessutom valt att ta inspiration från och använda delar av en analysmodell i sju steg 
som beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015). Stegen är: att bekanta sig med materialet, 
kondensation, jämförelse, gruppering, artikulera kategorierna, namnge kategorierna samt 
kontrastiv fas. Analysmodellen går kortfattat ut på att till en början bekanta sig med den 
insamlade empirin. Därefter följer olika steg där citat från empirin skiljs och jämförs med 
varandra för att sedan grupperas utefter skillnader och likheter. Kategoriernas gränser 
definieras sedan tydligare och varje kategori namnges. I slutfasen granskas de olika 
passagerna inom kategorierna mot varandra för att kontrollera ifall de passar i mer än en 
kategori, om så är fallet kan olika likartade kategorier få slås ihop.  
 
Rent praktiskt har jag använt mig av denna metod genom att jag, efter transkriptionen av 
intervjuerna, skrev ut och läste igenom materialet ett antal gånger för att bekanta mig med det. 
Jag förde i samband med genomläsandet anteckningar vid passager som jag tyckte var extra 
relevanta eller intressanta i förhållande till syftet med denna studie. Därefter klippte jag rent 
fysiskt ut citat och passager som jag uppfattade som extra betydelsefulla för min studie ur de 
olika intervjuerna. Här valde jag att fokusera på kärnfulla citat som på ett eller annat sätt 
relaterade till studiens syfte. Jag jämförde de olika citaten och passagerna med varandra för 
att bena ut vilka likheter och skillnader som fanns dem emellan och grupperade dem utefter 
vilka uppfattningar passagerna beskrev. Redan i detta steg valde jag att ge de olika 
kategorierna arbetsnamn för att jag skulle få en tydligare struktur i samband med min 
gruppering. Jag fortsatte med att artikulera de kategorier jag hade delat in passagerna i. Med 
andra ord gick jag igenom de utvalda passagerna igen och försökte att tydligare definiera 
gränserna mellan vilken kategori de skulle tillhöra, i detta steg reducerade jag också antalet 
kategorier. Jag slog samman vissa kategorier med likartat innehåll och tog bort andra som jag 
ansåg vara irrelevanta för studien. Detta steg upprepade jag några gånger innan jag fick ett 
tillfredställande resultat. När jag var nöjd med kategoriseringen började jag namnge de olika 
kategorierna mer detaljerat utefter de huvudteman som citaten och passagerna från 
intervjuerna behandlade.  
 

3.5.	Forskningsetiska	ställningstaganden	
I samband med genomförandet av denna studie har jag tagit del av och anpassat mitt etiska 
förhållningssätt enligt Vetenskapsrådets (2017) skrift God forskningssed. I praktiken har detta 
inneburit att jag har bett om tillåtelse att få genomföra intervjuer med informanterna. Alla 
mina informanter har dessutom fått ett skriftligt brev (se Bilaga 2 – Brev till informanter) med 
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information där det framgår att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att 
avbryta sin medverkan i min studie. I brevet framgår även att namn på individer och skolor 
kommer fingeras eller utelämnas för att ingen obehörig ska kunna ta reda på en informants 
identitet, med andra ord kommer jag behandla de uppgifter jag har samlat in konfidentiellt 
(Vetenskapsrådet 2017).  I den skriftliga informationen nämns det också att intervjuerna 
kommer att spelas in, innan varje intervju dubbelkollade jag dessutom att mina informanter 
tyckte att det var okej att jag spelade in intervjuerna. Av det skriftliga brevet framgår det 
också tydligt att det endast är jag som kommer ha tillgång till det inspelade materialet samt att 
det inspelade materialet kommer att raderas när arbetet är färdigt.    
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4.	RESULTAT:	PRESENTATION	OCH	ANALYS	
I och med den fenomenografiska analysmodell jag använt mig av i analysen av detta arbete 
har jag kommit fram till ett resultat, ett utfallsrum, bestående av fyra olika huvudkategorier. 
En stor del av analysarbetet i denna studie har således legat i att utkristallisera och jämföra de 
olika kategorierna. I detta kapitel kommer jag först presentera empirin från mina genomförda 
intervjuer med hjälp av dessa kategorier. Därefter kommer en sammanfattande analys där 
lärarnas uppfattningar kortfattat sammanfattas och beskrivs i förhållande till de olika 
kategorierna. Tre av de fyra kategorier som framkommit genom min analys handlar om 
musikeryrkets påverkan på utbildning i olika aspekter medan den fjärde berör det omvända 
förhållandet samt hur musikerrollen och lärarrollen samspelar med varandra. De fyra 
kategorierna behandlar således olika aspekter på hur ett arbete som musiker kan påverka 
undervisningsinnehåll, elever, läraren samt hur de två rollerna kan vara ömsesidigt berikande 
och utveckla varandra. Empirin i detta arbete framställs genom dessa kategorier senare, först 
kommer jag dock att kortfattad beskriva vilka mina informanter är.   
 

4.1.	Informanterna	
De lärare som har deltagit i denna studie och som jag har genomfört intervjuer med har alla 
varit yrkesverksamma som gymnasielärare under 8-18 års tid. Vid sidan av läraryrket ägnar 
de sig alla tre åt musik professionellt på ett eller annat sätt. I denna studie har jag valt att 
benämna lärarna som lärare X, lärare Y och lärare Z och kommer referera till dem med dessa 
namn eller med pronomenet hen. I de fall jag pratar om en eller fler av lärarna jag intervjuade 
i ett mer generellt sammanhang refererar jag till dem som informanter. Anledningen till att 
jag valt att benämna lärarna efter bokstäver istället för att använda exempelvis fingerade 
namn är för att jag vill framställa lärarna så neutralt som möjligt i föreliggande studie. Att 
valet föll på just bokstäverna X, Y och Z istället för exempelvis A, B och C eller sifforna 1, 2 
och 3 beror på att jag tolkar X, Y och Z som mindre värdeladdade än de andra exemplen där 
en hierarkisk ordning lättare skulle kunna läsas in.  
 
Alla tre informanterna är som sagt, på ett eller annat sätt, professionellt aktiva inom 
musikområdet. Lärare X är aktivt frilansande musiker vid sidan av läraryrket. Dessutom 
producerar läraren en del musik själv och håller på med musikproduktion utöver sitt 
instrumentala frilansarbete. Lärare Y musicerar vid sidan av läraryrket framförallt genom att 
spela och komponera egen musik. Hen musicerar också till viss del med andra konstellationer 
men fokus ligger på den egna musiken. Även lärare Z arbetar som frilansande musiker när 
hen inte undervisar. Hen har en del spelningar med olika konstellationer och åker ibland iväg 
på turné med någon artist. 
 

4.2.	Medel	för	undervisningsinnehållet	
Ett tema som framkom i samband med de intervjuer jag har genomfört var hur delar av 
musikerskapet kan tas med in i undervisningen. Denna uppfattning framkommer mer eller 
mindre konkret mellan de olika lärarna. Alla tre lärarna som jag har intervjuat tar med sig 
aspekter från musikerskapet in i undervisningen. Ett konkret användande av musikermaterial 
omvandlat till undervisningsmaterial skiner dock tydligast igenom i samband med lärare X:s 
uttalanden. Lärare X beskriver ett antal situationer där arbetsuppgifter från olika delar av 
musikerskapet omvandlas till skoluppgifter för eleverna i samband med läraryrket: 
 

Då har jag liksom, kan jag plocka in det i, det som faktiskt, det som kanske inte först och främst är 
tänkt som ett undervisningsmaterial kan bli ett undervisningsmaterial. Och då har jag ju, ja då är 
jag ju smart tycker jag liksom, om jag gör sånna grejer. Det är inte alltid det går, men får man till 
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nån sån grej då och då som man kanske, som kanske funkar så bra så att man känner att ja det här 
kan jag ju använda nästa år igen. Då bygger man ju nån liksom lite bank då med grejer (Lärare X). 

 
Att utvidga sin materialbank är en viktig del för lärare X och hen menar att ett musicerande 
utanför läraryrket har varit en förutsättning för att införskaffa sig vissa av de erfarenheter som 
idag används inom undervisningen: 
 

Så man liksom på nåt sätt delar med sig av erfarenheterna. Och dom erfarenheterna, jag hade ju 
inte fått dom om jag inte hade lagt tid på det utanför jobbet här. Det, det är omöjligt, tror jag 
(Lärare X).  

 
Lärare X uppfattar det alltså som att hen har användning av erfarenheter från musikerskapet i 
läraryrket och att det förutsätts att hen lägger tid på musikerskapet vid sidan av läraryrket för 
att kunna nyttja dessa erfarenheter. Lärare Y använder sig också till viss del av konkreta delar 
som att ta med sig verktyg för låtskrivande in i undervisningen. En annan aspekt som 
framkommer av intervjuerna är att hen använder det egna musikerskapet som en språngbräda 
för att visa eleverna en inställning och tro på sig själv och sin egen musik: 
 

Jag använder mig mycket av det när man pratar om egna rädslor, att inte våga stå för saker, så 
använder jag mig av det (musicerandet vid sidan av läraryrket) jättemycket. Också vet jag ändå att 
jag står för det jag har och det märks på mig. Jag står för det jag har, jag tycker att det är bra 
(Lärare Y).  

 
Hen tar utgångspunkt från det egna musicerandet och det egna skapandet för att stärka 
eleverna i deras skapandeprocess. I skapandet av egen musik menar lärare Y att eleverna är i 
en skör fas. Genom att då använda sig själv som exempel och visa vad det innebär för hen att 
stå för sin musik menar lärare Y att eleverna kan få hjälp i processen. Hen använder också till 
viss del egna låtar för att stärka eleverna i processen med att våga skapa egen musik. Att 
använda sig av egna exempel från musikervärlden och visa hur läraren själv hanterar en 
situation är något som även lärare Z tar till vara på i lärarrollen: 
 

Det är ju när man … pratar (musik)bransch och så med elever. Då får man ju verkligen nytta av 
musikerjobbet, när man kan berätta lite hur det fungerar (Lärare Z).  

 
Att använda sig av direkta kunskaper från ett musikeryrke för att undervisa i kunskaper som 
är viktiga för branschen är alltså något som lärare Z tar upp. Hen utvecklar genom att berätta 
om hur ett begrepp som sound kan falla i glömska i undervisningen men kan påvisas genom 
att hänvisa till hur det ser ut i branschen. Genom att spela med andra musiker menar lärare Z 
också att hen upptäcker nya sätt att jobba med musik som sedan kan användas i den egna 
undervisningen. 
 

4.2.1.	Stagnation	
Både lärare X och lärare Y använder sig av begreppet stagnation i samband med intervjuerna 
och menar att det finns en risk att undervisningen stagnerar, stannar upp, om inte 
musikerskapet får det utlopp det behöver: 
 

Man kanske inte måste göra egen musik men att man musicerar och tolkar. Gör man inte det, så 
tror inte jag, då är man mer liksom, arbetet och läraren och den gärningen. Man kan ju välja det 
och tycka det är skönt. Men… som musiklärare, vad tror man att man generar, man både blöder 
och förnyas och liksom, som i en cell som i kroppen när man håller på själv. Gör man inte så, så 
tror jag ändå man stagnerar litegrann, det blir lite mer fast med det man håller på med, vi ska 
igenom det här och det här och det här (Lärare Y). 
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Stagnationen ses som en potentiell fara för att undervisningen inte ska utvecklas och att 
läraren ska fastna i gamla hjulspår. Musikerskapet kan då ge nya infallsvinklar och dessutom 
rent konkret bidra till nytt material för undervisning: 
 

Aa, amen alltså det är väl liksom om jag inte skulle vara yrkesverksam (som musiker i någon 
form), så skulle jag nog, då kanske det skulle stagnera liksom, jag skulle använda mitt häfte som 
jag gjorde (Lärare X).  

 
Med häfte åsyftas här en samling av undervisningsmaterial och lärare X menar att 
undervisningen skulle stanna upp ifall samma material skulle användas under hela yrkeslivet. 
Därför är musikerskapet ett bra komplement till lärarprofessionen för att utvidga 
materialbanken.  
 
Sammanfattningsvis ser vi i detta avsnitt en uppfattning av att undervisningsinnehållet gynnas 
av lärarnas arbete med musik vid sidan av sitt läraryrke. Musikerskapet bidrar enligt lärarna 
med nya idéer, erfarenheter och material som kan användas i lärarrollen vilket resulterar i att 
lärarens undervisningsinnehåll utökas och risken för stagnation minskar.  
 

4.3.	Påverkan	på	eleven	
För mina informanter har eleven en väldigt stor betydelse för undervisningen. Att skapa en 
god miljö för eleverna att växa upp till samhällsmedborgare och ge dem möjligheter att 
uttrycka sig själva såväl inom musik som utanför är en viktig aspekt inom undervisningen: 
 

Det är så mycket annat jobbet handlar om, att få människor å känna sig… Få en miljö där man får 
växa, ge dem plats att växa liksom (lärare Y).  

 
Att möjliggöra för en miljö där eleverna kan få möjlighet att växa och utvecklas menar lärare 
Y är viktigt. Att undervisningen alltid kretsar kring eleven ter sig därmed självklart vilket 
också förstärks av lärare X:s uttalande: 
 

Men det är klart. Målet är ju eleven i fokus, det är ju, annars så. Nån annan fokus det vet jag inte 
om man kan ha, eller bör ha (lärare X).  

 
Både lärare X och lärare Y uppfattar det som, och uttrycker tydligt att eleverna bör vara i 
fokus i undervisningen. Att skapa en trygg miljö och en möjlighet för lärande är något lärarna 
menar är viktigt. 
 

4.3.1.	Elevernas	syn	på	lärares	musicerande	
De intervjuade lärarna tror alla tre att eleverna har en positiv inställning till lärarnas 
musicerande vid sidan av undervisningen: 
 

Näe, men dom tycker det är kul, eller dom ser nog upp till en för att man, man faktiskt spelar. Jag 
tror det skulle vara annorlunda om man, ett gäng musiklärare eller bara nån kanske som inte är ute 
och spelar alls, då kanske dom inte skulle ha samma, vad ska man säga? Man kanske inte skulle ha 
samma trovärdighet och sådär när man pratar om vissa saker (Lärare Z).  

 
Lärare Z tror att elever tycker det är kul att lärarna spelar mycket och betonar att det blir 
särskilt häftigt om lärarna i fråga spelar med kända artister. Dessutom menar hen att det kan 
ge en större auktoritet i rollen som lärare i vissa sammanhang. Lärare Y beskriver ett 
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tillvägagångssätt där hen använder sig av musikerskapet i undervisningssammanhang vilket 
hen tror får inverkan på eleverna: 
 

Så jag har valt att ha det sättet, att vara öppen. För då lär jag mig så mycket mer själv. Och det gör 
ju, elever får ju respekt för en då, för dom ser att man är inne i mycket och att man har kul och att 
man vågar bjuda på det och det tror jag ger effekt på dom (Lärare Y).  

 
Genom att vara öppen och ta sig an olika musikaliska utmaningar uppfattar lärare Y med 
andra ord det som att eleverna kan påverkas positivt. När lärare Y vågar ha ett öppet 
förhållningssätt gentemot musiken och prövar på många olika saker uppfattar hen det som att 
eleverna får en större respekt för läraren och samtidigt inspireras av dennes handlingar.   
 

4.3.2.	Risk	att	eleven	hamnar	i	kläm	
Som redan nämnts har de intervjuade lärarna betonat vikten av att eleven är i centrum vid 
undervisning. En potentiell risk som kan uppkomma i samband med arbete som musiker vid 
sidan av lärararbetet är att eleverna åsidosätts i undervisningen på grund av ett bristande 
intresse hos läraren: 
 

Jag har haft kollegor också som har gått in mer för sitt spelande, det har jag haft flera stycken 
faktiskt, men dom har slutat förr eller senare. Och då har inte dom varit så stor tillgång för 
eleverna för dom har missat, kommit för sent, inte engagerat sig egentligen, låtsas som om dom 
har engagerat sig men dom har inte gjort för eleverna har inte så stor betydelse (Lärare Y).  

 
Vi ser alltså att ett problem med musicerandet kan vara att lärarna lägger för mycket fokus på 
det egna musicerandet och därmed inte prioriterar eleven och dennes utveckling. Om lärarna 
lägger för stor vikt vid det egna musicerandet kan det resultera i att eleverna sätts i andra hand 
vilket kan få till följd att undervisningen blir lidande. Ett annat problem som kan sätta 
eleverna i andra hand är att tiden inte räcker till för läraren vilket resulterar i att tiden 
fokuserar på arbetet som musiker istället för läraryrket: 
 

För det finns ju en risk om man gör det (musicerar vid sidan av läraryrket) väldigt mycket och, 
kanske, på det sättet att dom (eleverna) hamnar i kläm. Då tror jag att det kanske kan ha negativ 
effekt (Lärare X).  

 
De lärare jag har intervjuat uppfattar inte detta som något de själva gör men ser det som en 
risk med att ägna sig för mycket åt att musicera vid sidan av läraryrket.   
 
I detta avsnitt framkommer olika uppfattningar om hur elever kan påverkas av lärarnas 
musicerande vid sidan av läraryrket. Lärarna uppfattar det dels som att eleverna ser det som 
något positivt att lärarna även arbetar som musiker och dels uppfattar de att det finns en risk 
att eleverna far illa i undervisningssituationen på grund av detta fenomen.  
 

4.4.	Personlig	påverkan	på	läraren	
En annan synvinkel på musikerskapets positiva inverkan på lärarrollen handlar om en 
personlig aspekt för läraren i fråga. Att ha en kanal där eget uttryck och fokus på sin egen 
musikaliska identitet och utveckling hamnar i fokus verkar viktigt för mina informanter för att 
de ska kunna samla energi till det krävande lärararbetet.  
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4.4.1.	Ett	eget	uttryck	och	en	egen	utveckling	
Att arbeta med det egna uttrycket är något som framkommer i intervjuerna, kanske framförallt 
i intervjun med lärare Y som har en tydlig uppfattning om att uttrycket är en viktig del av livet 
och att alla borde få möjlighet att uttrycka sig på ett eller annat sätt: 
 

Jag tycker att allting, nästan i livet går ut på det att alla människor måste ha en kanal att uttrycka 
sig annars mår man inte bra (Lärare Y).  

 
Hen menar att när en person arbetar med sin konst till vardags är det viktigt att få tillfälle att 
kalibrera sig själv i sitt eget utövande av konstarten och ges en möjlighet att uttrycka sig själv. 
Om inte detta görs menar lärare Y att det kan leda till en bitterhet och det krävs då att 
personen i fråga åtgärdar detta genom att ge sig själv en möjlighet till uttryck på något sätt: 

 
Då måste man ta ansvar för den delen av sig själv och spela mer, göra mer på sin kammare eller 
med flera stycken (Lärare Y).  

 
Denna uppfattning beskriver hur lärare måste ta ansvar för sitt eget musicerande och se till att 
de får möjlighet att uttrycka sig och därmed minimera risken för personlig frustration på 
grund av detta. Lärare Z talar inte mycket om det egna uttrycket men tar däremot upp egen 
utveckling och hur hen hela tiden vill jobba mot att lära sig mer: 
 

Så jag tror det är lite, det är också en strävan från mig själv att man vill utvecklas, hålla igång det 
här tror jag och utvecklas … Dels för att det är kul men också att man vill, jag vill nå högre hela 
tiden. I vad jag kan och bli bättre på saker och sådär (Lärare Z).  

 
Genom arbetet som musiker strävar lärare Z med andra ord hela tiden efter att utveckla sig 
själv inom musikområdet. Lärare Z poängterar att en anledning till att hen fortsätter musicera 
är en strävan efter att själv fortsätta utvecklas musikaliskt. 
 

4.4.2.	Energi	för	att	klara	av	arbetet	
Att ta tillvara på möjligheten att själv uttrycka sig inom musik och skapa egna musikaliska 
alster menar lärare Y är ett viktigt komplement till läraryrket: 
 

Jag har kommit på att det är väl kanske ännu mer att ha det vattnet och hoppa i det som en extra 
lunga i det här jobbet … man har den som sin lunga och stämmer av så man hittar sig själv i sin 
musikalitet (Lärare Y). 

 
När jag ber om ett förtydligande om vad hen menar med begreppet ”lunga” i detta 
sammanhang får jag detta svar:  
 

Ja men det är det jag andas med då. Jag andas liksom att jag måste få komma tillbaks till kärnan, 
min egen musikaliska kärna, det är viktigt (Lärare Y).  

 
Det egna musicerandet och, i det här fallet, skapandet har med andra ord en viktig roll att 
spela i lärare Y:s vardagliga liv, dels för att etablera en egen musikalisk roll och dels för att få 
en möjlighet att ”andas” att samla energi för vardagen. Energi är något som även lärare X 
pratar om: 
 

Och sen tror jag man får energi, man får energi tillbaks då när man är yrkesverksam (inom 
musikerbranschen) liksom på nåt sätt och sen, aa, både energi för att orka ge energi och inspiration 
och även, även att man håller sig liksom lite à jour med hur det funkar (Lärare X). 
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Lärare X betonar flera gånger under intervjun hur viktigt det är att få energi som kan tas med 
in i skolan och lärarrollen. Dels för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och 
för att kunna ge dem energi i undervisningen och dels för att hitta ett sätt att orka med 
vardagen på jobbet och bidra till en trevligare arbetsmiljö. En dålig dag på jobbet kan vägas 
upp av att ha något annat vid sidan av som bidrar till energi att ta med sig in i arbetet. Lärare 
X menar också att det inte per automatik behöver vara musik som är det energigivande i en 
persons vardag. Det viktiga är att hitta ett forum där energi kan skapas och sedan tas tillvara 
på i arbetet, i lärare X:s fall är detta forum att aktivt musicera vid sidan av läraryrket.  
 
En annan aspekt av att samla energi genom musikerarbetet tas upp av lärare Z. Hen berättar 
om den sociala biten med musicerandet och hur detta kan ta sig form som en lugnande del i en 
annars stressig vardag då musiker- och musikläraryrket ska hinnas med samtidigt.  
 

För, sen har jag ju extremt mycket kompisar som spelar så det är ju, nu är det ju nästan uteslutande 
folk som spelar som jag umgås med på fritiden. Och det blir en naturlig mötesplats också att man 
ses på ett gig eller rep och så, ja, så spelar man ihop och kanske tar några bärs och så är det liksom 
ens sätt att umgås (Lärare Z).  

 
Utifrån denna uppfattning kan vi se att i och med musicerandet får lärare Z något tillbaka 
även på ett socialt plan. Musicerandet blir ett tillfälle för social interaktion och en naturlig 
mötesplats för att träffa människor.  
 

4.4.3.	Påverkan	från	kollegor	
Att ta med sig energi och lust från något som utförs utanför arbetet kan som sagt vända en 
dålig dag på jobbet till något positivt. Det kan även smitta av sig på andra kollegor och bidra 
till att dessa får nya infallsvinklar och mer energi som de i sin tur kan använda i 
undervisningssituationer. Lärare Y berättar:  
 

Framförallt så är det att träffa kollegorna och se deras lust, några har varit på gitarrmässan nu, 
klassisk gitarr och spansk gitarr. Och hur deras lust blir såhär, och man känner bara åhh, jag vill 
också lära mig spela lite sån gitarr, också lär man sig några ackord där, också använder man det (i 
undervisningen) (Lärare Y).  

 
Genom att musicera och hålla på med musik vid sidan av läraryrket kan med andra ord ett bra 
arbetsklimat skapas på arbetsplatsen. Lärarna kan inspirera och inspireras av varandra, dels 
till att pröva nya metoder i undervisningen och dels till att bidra till personlig musikalisk 
utveckling. Detta är också en fråga som lärarna uppfattar att ledning och de närmaste 
rektorerna på skolan är stöttande i. 
 

Jag tror dom (rektorerna) förstår också vikten av det där med (att) ladda batterier och få inspiration 
som kan då, smitta av sig på eleverna (Lärare X). 

 
Lärare X uppfattar att rektorerna ser positivt på lärarnas musicerande vid sidan av läraryrket. 
Hen menar dock att det beror på i vilken omfattning musicerandet sker, allt för mycket 
musicerandet tror inte lärare X varken skulle fungera eller uppskattas. Ett liknande uttalande 
tar sig form i intervjun med lärare Z som berättar:  
 

Chefer, liksom, ser väl på det att det är jättebra att du är ute spelar för det är ju, det är ju, det tror vi 
att eleverna uppskattar och vi uppskattar att du också utvecklas i det (Lärare Z).  
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Alla de tre intervjuade lärarna har positiva erfarenheter från rektorer som stöttat lärarnas eget 
musicerande vid sidan av läraryrket och haft en förståelse för att musicerande är något lärarna 
bör få göra. Både lärare Z och lärare X nämner dock också att det beror på i vilken omfattning 
musicerandet sker. Om musikeryrket tar för stor plats, med utbrändhet eller förlorad 
undervisningstid som resultat, är det något lärarna inte tror ledning ser positivt på.  
 

4.4.4.	Tidsaspekten	
Att musikeryrket tar stor plats har inte bara en negativ inverkan på ledning och rektorer utan 
kan också påverka lärarna själva på ett negativt sätt. Det kan vara svårt att hinna med ett 
heltidsyrke inom skolans väggar och vid sidan av det arbeta som musiker på kvällar och 
helger. Lärare Z menar att det går bra att kombinera dessa två roller men att det kan vara svårt 
att få det att gå ihop med livet i övrigt: 
 

Jag ser inte problematik med att hinna med dom två sakerna men jag ser en problematik med att 
hinna med dom två sakerna plus resten av livet, om vi säger så … jamen sambo, om man någon 
gång skaffar barn så skulle jag inte kunna hålla på så som jag gör nu, det tror jag inte. Utan då 
måste man dra ner på det ena eller båda (Lärare Z).  

 
Som vi kan se menar lärare Z att en kombination av musiker- och musikläraryrket i sig är 
möjligt att hinna med. Svårigheten kommer i att hinna med annat i livet och kombinationen 
mellan alla de olika delarna är det som blir svårt att hinna med i det vardagliga livet, något 
även lärare X indikerar: 
  

Mer tid än så, som jag lägger nu [på musicerandet vid sidan av läraryrket] kan jag inte lägga, utan 
att ta bort något annat (Lärare X).  

 
Musikeryrket kan med andra ord vara svårt att hinna med vid sidan av läraryrket och resten av 
livet, något även lärare Y indikerar under vår intervju även om hen säger att hen själv inte har 
några problem med det. Det finns en risk att inte hinna med det som tänkts och dessutom en 
risk att missa en chans till återhämtning i samband med de två olika sysselsättningarna, något 
som lärare Z berättar om:  
 

Nämen det kan ju bli en för stor arbetsbelastning på dig själv. … Näe men man kan ju få svårt med 
att leverera i övriga livet och också lugna ner sig. … Ofta jobbar man så mycket på veckorna på 
musiklärarjobbet så att du är helt slut på fredagkväll och behöver lördag och söndag till att vila 
upp dig. Och när du inte får det så kan det bli lite mycket (Lärare Z). 

 
Det finns med andra ord en risk att en, eller båda, av de två yrkesrollerna tar upp för stor del 
av lärarens tid vilket kan bidra till att det blir svårt att hitta tid till återhämtning.  
 
Ovan kan vi se olika uppfattningar om hur lärarna kan påverkas personligen av musicerande 
vid sidan av läraryrket. Det framkommer uppfattningar om såväl vikten av att ha ett forum för 
eget uttryck och utveckling som betydelsen av att få energi från det egna eller andras 
musicerande. Det förekommer även en uppfattning om att det kan vara svårt att finna tid till 
både musiker- och läraryrket och samtidigt ha tid med resten av livet.     
 

4.5.	Ömsesidigt	berikande	
Som vi kan se fungerar musikeryrket, för mina informanter, som ett sätt att samla ny energi, 
skaffa sig nya inputs i undervisningen och som ett medel för att inspirera eleverna. Lärarna får 
på så sätt ut mycket av musikerskapet i sitt vardagliga arbete som lärare. Men det är inte bara 
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lärarrollen som stärks i detta samarbete, lärarna menar också att musikerskapet stärks av 
läraryrket och att lärarna kan använda många kunskaper och färdigheter i såväl rollen som 
lärare som musiker. Lärare Z nämner en del exempel på hur hen tar till vara på delar av 
läraryrket i samband med musikerarbetet: 
 

Om vi pratar kameleont-tänket så är det ju att man får faktiskt lära sig å vara lite smart i hur man 
pratar, som musiker också, det är också en grej (Lärare Z).  

 
Genom att ikläda sig en roll som lärare, gå in i ett ”vuxen-lärar-mode”, i samband med 
undervisning får lärare Z öva på att anpassa sig till olika sociala situationer vilket också kan 
appliceras på musikbranschen. En bransch som, enligt lärare Z, innefattar att kunna anpassa 
sig socialt efter olika situationer. Lärare Z nämner även hur ett tydligare helhetslyssnande kan 
ta sig uttryck genom arbetet som lärare och sedan appliceras inom musikeryrket. Lärare Y 
talar om det ömsesidiga berikandet av de två rollerna i vidare termer:  

 
Men dom genererar varandra, det gör dom. Jobbet gör ju att jag får mycket tillfällen … det finns ju 
grejer på jobbet man kan använda, det finns inspiration och när man kommer på något på jobbet så 
använder man det i musiken och tvärtom liksom så att det är klart att det genererar varann 
jättemycket (Lärare Y).  

 
Hos lärare Y förekommer alltså en uppfattning om att de både rollerna genererar varandra, 
förutsättningar för att uttrycka musik kan förekomma på jobbet för att sedan tas till vara på i 
annat arbete med musik. Att de olika rollerna genererar varandra förstärks ytterligare av lärare 
X:s uttalande som refererar till en större helhet kring rollerna: 
 

Jag tycker … att det liksom berikar varann hela tiden, det är som ett kretslopp liksom, på något sätt 
… jag får energi från att musicera eller skapa musik eller producera eller vad jag nu gör. Så tar jag 
med mig den energin, ger, försöker förmedla den till eleverna som i bästa fall tycker att det här är 
nånting som dom får energi av och då om jag märker att dom får energi av det … då fylls ju min 
energi på också, eller min liksom. Och då, aa men det där, då är det nog ganska bra, då kan jag 
testa det med den här eleven också kanske (Lärare X). 

 
Både lärare X och lärare Y menar också att om de lär sig något inom ett musikaliskt område 
ser de det som att de lär sig det både för musiker- och lärarrollens skull. Lärare X jämför 
också med språklärare och konstaterar att:  
 

Om jag lär mig massa saker om språk och sen när jag inte är i skolan får jag inte använda den 
kunsk…? Det går ju inte liksom … det man kan, kan man ju (Lärare X).  

 
I jämförelsen med språklärare definierar lärare X hur hen uppfattar att det är svårt att bortse 
från vissa kunskaper i byte av roll eller miljö vilket får till följd att det är svårt att bortse från 
musikerrollen i lärarrollen och vice versa. Lärare X menar att de kunskaper individen har 
alltid finns tillgängliga på något sätt. Precis som språklärare använder sig av språkliga 
kunskaper vid sidan av läraryrket borde rimligtvis musiklärare kunna använda musikaliska 
och musikpedagogiska kunskaper och färdigheter i andra sammanhang än i samband med 
formell undervisning.   
 
I detta avsnitt kan vi se hur det förekommer en förståelse om att det inte bara är musikerrollen 
som påverkar lärarrollen utan att även det motsatta förhållandet råder. Lärarna uppfattar det 
som att kunskaper, erfarenheter och möjligheter som införskaffas i läraryrket kan appliceras 
även i rollen som musiker och att de två rollerna berikar varandra. 
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4.6.	Sammanfattande	analys	
Att det finns fördelar med att arbeta som musiker vid sidan av läraryrket är något mina 
informanter är eniga om. Hur dessa fördelar framträder skiljer sig dock något mellan de olika 
informanterna. Med hjälp av den fenomenografiska analysmodellen kunde jag utkristallisera 
de fyra huvudkategorierna jag redogjort för i detta avsnitt. Studiens frågeställningar behandlar 
huruvida musikaliska aktiviteter vid sidan av läraryrket påverkar lärarna och vilka för- 
och/eller nackdelar lärarna uppfattar i detta förhållande. Genom att analysera och gruppera det 
transkriberade intervjumaterialet har jag kunnat se vilka huvuddrag de intervjuade lärarna 
beskriver i förhållandet mellan lärar- och musikerrollen.  
 
Genom att aktivt musicera vid sidan av läraryrket menar lärarna att de kan få med sig nya 
kunskaper, idéer och uppslag som de kan använda i lärarrollen och undervisningen. Detta kan 
ta sig uttryck på olika sätt. Det kan ske genom konkreta musikeruppgifter eller 
branschkunskaper som överförs direkt till undervisningen men även som ett mer allmänt 
förhållningssätt gentemot musik, ett hjälpmedel för att kunna stärka och inspirera eleverna i 
undervisningen. Lärarna tror att detta är kunskaper som de inte skulle ha tillgång till ifall de 
inte musicerade vid sidan av läraryrket och menar att det finns risk för stagnation, ett stopp i 
den ämnesmässiga utvecklingsprocessen som lärare ifall de inte skulle få möjlighet att göra 
det.  
 
Eleverna har en central roll i undervisningen vilket framkommer av de genomförda 
intervjuerna. Något annat som framkommer är att lärarna tror att eleverna dessutom 
uppskattar lärarnas musicerande vid sidan av läraryrket. Det finns dock en risk att musiken tar 
för stor plats och för mycket tid i lärarnas vardag vilket resulterar att eleverna hamnar i kläm 
vilket blir olyckligt i en undervisningssituation där eleven förväntas vara i centrum.  
 
Att arbeta som musiker som ett komplement till läraryrket är något som kan främja läraren på 
ett personligt plan. Det blir en möjlighet för läraren till att få uttrycka sig själv, få utlopp för 
sin musikalitet, men även ett sätt att utvecklas rent musikaliskt. Genom att ägna sig åt musik 
vid sidan av läraryrket kan lärarna samla energi för att orka med läraryrket och vardagen. Det 
ger en variation i vardagen som kan bidra till att lärarna får energi med sig in i övriga livet. 
Att se musikerarbetet ur ett socialt perspektiv är också något som framkommer i och med 
intervjuerna. Även kollegor som musicerar kan bidra till en positiv energi och bättre 
arbetsklimat vilket i förlängningen kan betraktas som att de intervjuade lärarna också bidrar 
med energi till övriga kollegiet. De intervjuade lärarna uppfattar att rektorer och skolledning 
är positivt inställda till musicerandet. De ser fördelar för såväl lärarna som eleverna och 
undervisningen. En risk finns dock att musicerandet tar för mycket tid och därmed negativt 
påverkar någon av de andra delarna. En annan risk som nämns är om en lärare blir för sugen 
på att spela men inte åtgärdar det. Detta kan leda till en frustration som kan få negativ 
inverkan på läraren, arbetslaget och undervisningen i helhet.  
 
Den sista kategorin jag har tagit fram baserat på den fenomenografiska analysmodellen är 
punkten om ömsesidigt berikande. Lärarna uppfattar att även läraryrket har en positiv 
inverkan på musikerskapet och att förhållandet mellan de två kan gynnas även ur det 
perspektivet. Ur två av intervjuerna framkommer det dessutom att lärarna förstår det som att 
de två delarna hänger ihop och berikar varandra. Kunskaper eller färdigheter som individen 
lär sig kan anpassas och användas i både sammanhang som musiker och som lärare. Utbytet 
kan sedan bidra till energi eller nya inputs tillbaka som kan användas i andra sammanhang. 
Att inte använda sig av sina kunskaper i olika sammanhang verkar otänkbart.  
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Som vi kan se påverkas lärare i sin yrkesroll som lärare av att de arbetar med musik vid sidan 
av. De lärare som har deltagit i denna studie upplever att det finns både för- och nackdelar 
med fenomenet att musicera vid sidan av läraryrket. Att de två yrkena parallellt tar för mycket 
tid och att eleven eller undervisningen påverkas negativt på grund av detta är en risk som 
finns med att musicera vid sidan av läraryrket. Trots det tycks jag kunna skönja en 
övervägande positiv attityd kring fenomenet att arbeta som musiker i relation till 
musikläraryrket. I samband med intervjuerna förekommer många aspekter kring fenomenet 
som lärarna uppfattar som positiva. Att lärarna dessutom alla tre aktivt väljer att fortsätta 
arbeta med musik vid sidan av läraryrket kan vara ytterligare en indikation på att fördelarna 
väger över nackdelarna.  



 24 

5.	DISKUSSION	
Syftet med studien var att undersöka musiklärares uppfattningar om hur deras arbete med 
musik vid sidan av läraryrket står i relation till deras musiklärarroll. Jag har kunnat konstatera 
att det förekommer något skilda uppfattningar kring detta fenomen. Huvudsakligen 
framkommer det dock att relationen mellan lärar- och musikeryrket uppfattas som positiv av 
musiklärarna. Genom att musicera vid sidan av läraryrket påverkas musiklärarrollen på olika 
sätt. Dessa olika sätt kan ta sig form genom ett utvecklande av undervisningsinnehåll, i 
förhållandet mellan musikläraren och dennes elever samt genom att påverka läraren på ett 
personligt plan. Relationen mellan rollerna är dessutom ömsesidigt berikande vilket resulterar 
i att även rollen som musiklärare kan ha en påverkan på musikerrollen.  
 
De uppfattningar som förekommer i min empiri och berör utvecklandet av ett 
undervisningsinnehåll är intressanta. Alla de intervjuade musiklärarna använder sig på ett 
eller annat sätt av kunskaper förvärvade genom musikerarbete och omsätter dessa till att 
fungera som ett material eller ett underlag för undervisning. Lärarna bygger med andra ord, 
till viss del, sin undervisning på en levd erfarenhet som musiker (Ferm Thorgersen 2009). 
Genom att ta tillvara på erfarenheten från musikerprofessionen kan lärare få uppslag för 
musikundervisningen och, som även Froehlich (2007) poängterar, anpassa undervisningen 
efter lämplig musikalisk nivå för eleven. Detta kan ske genom att läraren genom sin levda 
erfarenhet som musiker förstår och har kunskaper om hur musikaliska färdigheter kan ta sig 
uttryck på olika musikaliska nivåer. I förlängningen av detta förekommer en uppfattning om 
att musicerande vid sidan av läraryrket är viktigt för att undervisningen inte ska stagnera. Att 
arbeta som musiker ses som en viktig del för att få nya uppslag för upplägg och innehåll i 
undervisning och utan denna del menar lärarna att det finns en risk att deras egen 
undervisning slutar att utvecklas. Begreppet utveckling i det här fallet innebär att lärarna 
breddar sin undervisning genom att ta till sig av nya influenser från musikeryrket. Denna 
definition av begreppet utveckling kan såklart problematiseras, i vissa fall kanske 
utvecklingen snarare ligger i att arbeta med samma material en längre tid och bli bekväm med 
detta. Bland de förkommande uppfattningarna kan vi dock se hur informanterna betonar att 
influenser från ett musikeryrke kan bidra till utveckling av undervisningsinnehållet vilket de 
uppfattar som något positivt och utvecklande. Musicerandet fungerar då som en sorts 
katalysator för utvecklandet av undervisningen och kan därmed ses som en sorts 
kompetensutveckling, något jag återkommer till senare i diskussionen.  
 
Trots detta kan det finnas en risk att innehållet i musikundervisningen i och med detta blir 
vinklad mer mot ett musikerperspektiv. Då läraren anpassar undervisningen med en 
utgångspunkt från sitt eget musikerskap är det lätt hänt att läraren, i ett 
undervisningssammanhang, blir en representant för ett professionellt musikeryrke. Läraren 
agerar då som en musician-by-proxy (Asp 2015) och framställs alltså i klassrummet som en 
ställföreträdande musiker och representerar där ett professionellt liv som musiker. Detta 
behöver inte vara något problem i sig och är inget mina informanter tog upp som något 
problematiskt under våra intervjuer. En problematik som skulle kunna förekomma är dock det 
Asp (2011) nämner.  Om undervisningens innehåll till stor del utgår från ett 
musikerperspektiv kan det resultera i att undervisningen i stort också fokuserar på att utbilda 
musiker. Detta kan resultera i att fokus i undervisning hamnar på den musikaliska produkten 
snarare än på elevers musikaliska utveckling (Asp 2011, Asp 2015, Bouij 2004). Detta kan 
självklart ses som problematiskt då såväl mina informanter som skolans styrdokument 
understryker att eleven ska vara i fokus i undervisningen. Om undervisningen i och med detta 
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inte fokuserar på elevers lärande i första hand utan istället har en musikalisk slutprodukt som 
mål med undervisningen kan det resultera i att eleverna och lärandet sätts i andra hand vilket i 
sin tur motsäger sig det uppdrag gymnasieskolan har enligt skollag (SFS 2010:800) och 
läroplan (Skolverket 2011a). Det gäller därmed att ha en jämn balansgång på det hela. Genom 
att ta tillvara på och använda sig av material från musikerarbetet utvecklas innehållet i 
undervisningen. Samtidigt kan för mycket användande av musikermaterial bidra till ett fokus 
på musik som musikalisk produkt vilket potentiellt skulle kunna få negativa effekter för 
undervisningen som helhet och i praktiken även för eleverna.  
 
Att undervisningsmaterialet potentiellt skulle påverka elever negativt är självklart inte 
önskvärt. Av läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket 2011a) framgår det att 
undervisningen ska främja elevers utveckling och anpassas efter varje elev. Detta är också 
något som framkommer i mina intervjuer. Målet är att eleven ska stå i fokus för 
undervisningen och lärarens roll blir att skapa en miljö där eleven kan växa och utvecklas. 
Relationsskapandet blir en viktig aspekt i lärarrollen och det gäller att skapa ett förtroende hos 
eleven (Frelin 2012). Ett problem som musikerskap vid sidan av läraryrket kan medföra är att 
eleverna hamnar i kläm. Läraren vill hellre spela sin musik än att undervisa och ägnar kanske 
för mycket tid åt musicerandet vilket leder till att undervisningen hamnar i andra hand. I ett 
arbetsklimat där eleven förväntas vara i fokus och där relationen mellan lärare och elev är av 
vikt är detta inte särskilt eftersträvansvärt. Att som lärare ha detta i beaktande tror jag är 
viktigt, genom att musicera på en lämplig nivå men ändå ha fokus på eleverna och arbetet 
som lärare i undervisningen tror jag att läraren kan få ut mycket gott av musikerskapet, även i 
relationen till eleven. Som jag nämner tidigare i detta arbete finns det studier som visar på att 
studenter uppskattar att deras lärare aktivt musicerar vid sidan av läraryrket (Presland 2015, 
Nielsen 2000). Även de intervjuade lärarnas uppfattningar överensstämmer med detta vilket 
leder till slutsatsen att musicerandet kan ha en positiv påverkan på hur eleven uppfattar 
läraren. Det ger en viss trovärdighet, en auktoritet i rollen som musiklärare att ha erfarenheter 
från musikervärlden. I just detta fall kan lärarrollen som kanske i grunden till stor del bygger 
på en traditionell, karismatisk eller rationell-legal auktoritet stärkas av en professionell 
auktoritet (Thornberg 2013). Genom att läraren aktivt musicerar skapas ett förtroende hos 
eleven. Läraren blir en person som är ämneskunnig inom ämnet hen undervisar i och kan 
hjälpa eleverna att nå fram till ett gemensamt mål i undervisningen.  
 
Den auktoritet och trovärdighet som läraren kan tillskansa sig genom att arbeta som musiker 
kan mycket väl till viss del komma från det faktum att läraren, i rollen som musiker, vågar stå 
för ett eget uttryck och dessutom jobbar för att hela tiden själv utvecklas inom musikämnet. 
Läroplanen i gymnasieskolan (Skolverket 2011a) förespråkar att undervisningen ska främja 
elevers livslånga lust att lära. Att som lärare vara en god förebild och arbeta för att hela tiden 
utveckla sig själv och lära sig nytt kan då vara en bra ingång för att uppmuntra elever till 
fortsatt, livslång lust att lära. En problematik som kan förekomma med de parallella 
professionerna är dock att de tar för mycket tid och ork från individen som arbetar som lärare. 
I Bouijs (1998) teori om rollidentiteter under studietiden och de första åren i yrkeslivet menar 
författaren att det vanligaste är att en individ endast har tid och ork till en framträdande 
rollidentitet. Mina informanter har visserligen arbetat inom gymnasieskolan ett antal år men 
jag väljer ändå här att ta hjälp av det rollidentitetskoncept Bouij presenterar. Vilka av Bouijs 
(1998) presenterade rollidentiteter mina informanter skulle kunna kopplas till är svårt för mig 
att avgöra i denna relativt begränsade studie. Jag tolkar det dock som att de till viss del har 
olika rollidentiteter i de olika situationer som musiker och musiklärare de befinner sig i och 
att dessa olika rollidentiteter är relativt framträdande hos informanterna. Av intervjuerna 
framkommer det att det är fullt görbart att parallellt hinna med både ett musikläraryrke och ett 
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arbete som musiker även om det kan vara slitsamt. Det som däremot kan bli svårt att hinna 
med är att investera tid även i andra roller och situationer i livet. Trots detta är investeringen 
av tid i dessa två roller något som lärarna faktiskt gör och det ger även ett positivt resultat för 
dem personligen. Musicerandet bidrar till att skapa en plattform för eget uttryck och en 
möjlighet att samla energi. Detta är något även Bouij (1998) nämner som en fördel med att 
aktivt investera tid i två olika rollidentiteter vilket skulle kunna stärka tesen att informanterna 
på något sätt faktiskt har olika, mer eller mindre, framträdande rollidentiteter gestaltade 
genom rollen som musiker och musiklärare även om jag, inom ramen för denna studie, inte 
exakt kan avgöra vilken specifik rollidentitetskategori de potentiellt tillhör.  
 
Uppfattningen om att de två rollerna är ömsesidigt berikande och att kunskaper och 
erfarenheter från den ena lätt kan användas i den andra anser jag vara väldigt intressanta. Att 
musikerskapet på många sätt kan påverka lärarrollen positivt har vi kunnat konstatera. Men 
genom att undervisa och arbeta inom skolan verkar även rollen som musiker kunna påverkas 
på ett positivt sätt. Denna uppfattning som förekommer hos mina informanter kan liknas vid 
performer-teachers (Mills 2004) som, även om de kanske främst fokuserar på utförande av 
musik, utvecklar sin egen musikalitet genom att just undervisa. Det faktum att lärarna 
utvecklas i musikerrollen genom att undervisa kan även kopplas till Nielsens (2000) teorier 
om studenter som lär sig mer om att vara studenter genom att byta miljö och sammanhang. 
Även om Nielsens (2000) teorier utgår från studenter menar jag att samma, eller en liknande, 
princip borde kunna användas för de studerade lärarna. Genom att en musiklärare använder 
sig av kunskaper från ett musikeryrke i ett undervisningssammanhang där en annan praxis 
råder förstärks dels rollen som lärare då det är i ett utbildningssammanhang individen för 
tillfället verkar. Dessutom, om vi utgår från min tolkning av det Nielsen (2000) skriver, 
kommer individen även få en fördjupad kunskap av musikeryrket. Det ömsesidiga berikandet 
bidrar till att relationen musiker-musiklärare kan ses som en stor helhet. Men vad kan det 
innebära för undervisningen i musik? Inom dans är det vanligt förekommande att en person 
arbetar som både dansare, koreograf och pedagog, i Norge samlat under begreppet 
dansekunstner (Østern 2014).  Mina informanter arbetar alla i olika utsträckning i musikens 
motsvarighet till dessa begrepp: musiker, kompositör och pedagog.  Kanske vore det i vissa 
fall på sin plats att kalla musiklärar-musikern för en musikkonstnär, en lärare som använder 
sig av musikaliska aspekter i undervisningen och en musiker som även tar hjälp av 
pedagogiken i den konstnärliga processen.  
 
Arbete med musik vid sidan av läraryrket har, som vi kan se, en stark relation till arbetet som 
musiklärare. På många olika sätt gynnas lärarna av att dels få ägna sig åt sitt 
undervisningsämne vid sidan av yrket och dels få ägna sig åt musiken som de tycker väldigt 
mycket om och finner rogivande att hålla på med. Musicerandet kan således ses som en 
kompetenshöjande åtgärd för de musiklärare som ägnar sig åt detta, en sorts 
kompetensutveckling på lärarens eget initiativ och villkor. Då kompetensutveckling är ett 
eftersträvansvärt begrepp som frekvent förekommer i vårt samhälle (Andersson 2000) och 
dessutom nämns i skollagen (SFS 2010:800) är det kanske inte konstigt att skolledning och 
rektorer uppmuntrar musiklärares musicerande vid sidan av yrket. Det kanske inte heller är 
konstigt att samma skolledning marknadsför skolor med att lärarna musicerar som jag skrev 
om i problemområdet och bakgrunden tidigare i denna text.  
 
Att lärare musicerar vid sidan av läraryrket kan otvivelaktigt ses som positivt ur vissa 
synvinklar. Samtidigt kan det faktum att institutioner marknadsför sig med hjälp av detta 
fenomen resultera i att det ställs en del krav på lärare, en förväntan om att lärarna ska 
musicera vid sidan av yrket och därmed, i praktiken, ägna sig åt två yrken samtidigt. I ett 
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skolklimat där nästan hälften av gymnasielärarna oftast eller alltid känner sig stressade i 
skolan (Skolverket 2016) kan frågan ställas om detta verkligen är ett rimligt krav att ställa på 
musiklärarna?  
 
Inom andra ämnen är detta fenomen, enligt min erfarenhet, inte lika frekvent förekommande. 
Vi kan se att det även inom dans är vanligt att en pedagog använder sig av konstnärliga 
värden i undervisningen och till viss del arbetar som dansare eller koreograf vid sidan av 
läraryrket (Østern 2014). Fenomenet kanske är vanligare inom estetiska ämnen och kanske 
faller det sig även mer naturligt att konkret arbeta med praktiska eller estetiska ämnen vid 
sidan av läraryrket jämfört med teoretiska ämnen. Även om ämneslärare inom teoretiska 
ämnen aktivt använder sig av sina kunskaper vid sidan av läraryrket är det måhända inte lika 
vanligt förekommande att de arbetar med ämnet på en professionell nivå som lärare inom 
estetiska ämnen gör. Skolor kanske dessutom inte använder sig av detta i sin marknadsföring i 
samma utsträckning. Det behöver i sig inte vara något problem ifall det framförallt är lärare 
inom estetiska ämnen som utövar sitt ämnesområde på en professionell nivå vid sidan av 
läraryrket. Frågan kvarstår dock huruvida det är rätt av skolor att marknadsföra sig med det 
faktum att deras lärare aktivt arbetar med sitt undervisningsämne vid sidan av 
lärarprofessionen?  
 
Detta är en fråga jag inte till fullo kan besvara i och med denna studie. Vad vi kan se är dock 
att fördelarna med musicerandet vid sidan av läraryrket trots detta lyser igenom bland 
uppfattningarna som förekommer hos mina informanter. Visserligen får läraren vara 
uppmärksam på att musicerande inte går ut över läraryrket, undervisningen och eleverna. Kan 
läraren dock finna en lagom balans mellan de två rollerna verkar många fördelar kunna dras 
vilket också till viss del skulle kunna styrka och till viss del rättfärdiga skolors 
marknadsföring med musicerande musiklärare.  
 

5.1.	Avslutande	reflektion	
I denna studie har jag tagit utgångspunkt och inspiration från en fenomenografisk ansats och 
använd mig av kvalitativa intervjuer i insamlandet av empiri. Då studiens syfte har haft fokus 
på att undersöka musiklärares uppfattningar tycker jag att fenomenografi som ansats har 
lämpat sig bra under arbetets gång. Fenomenografi utgår från att beskriva just människors 
uppfattningar och förståelser, det är det mänskliga perspektivet som ligger i fokus vilket 
överensstämmer bra med mitt syfte. Den fenomenografiska analysmetoden jag använde mig 
av var till stor hjälp i analysprocessen. Genom att fysiskt klippa och sortera i intervjuerna 
kunde jag skapa mig en tydlig bild av mitt utfallsrum och hitta kategorier där uppfattningarna 
var liknande eller skilde sig åt. Att använda sig av fenomenografi som ansats har dock inte 
varit helt lätt alla gånger. Jag har upplevt att det vid tillfällen varit lätt att tolka mina 
informanters svar för mycket, blanda in för mycket egen tolkning i hur jag uppfattar 
informanternas ord.  
 
De kvalitativa intervjuerna som val av metod för dataskapande var lämpliga i förhållande till 
mitt syfte och fenomenografi som ansats. Halvstrukturerade kvalitativa intervjuer är en vanlig 
metod inom just fenomenografisk forskning och passar i teorin bra för att få fram människors 
uppfattningar kring ett fenomen. En sak som har varit svårt när jag använt mig av intervjuer 
som metod är dock att ställa öppna frågor, att ställa frågor på ett sådant sätt att informanten 
fritt kan uttrycka sig kring ett tema utan att intervjufrågorna styr dennes svar allt för mycket. 
En annan svårighet för mig som intervjuare var att jag inte tidigare har genomfört intervjuer 
med någon vilket fick till följd att jag hade svårt att känna mig bekväm i rollen som 
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intervjuare, åtminstone under den första och delvis under andra intervjun. Jag kan i efterhand 
konstatera att det antagligen hade underlättat för mig som intervjuare ifall jag hade genomfört 
en pilotintervju innan de riktiga intervjuarna ägde rum. På så vis hade jag kunnat landa mer i 
rollen som intervjuare och, förhoppningsvis, känt mig lugnare när intervjun väl ägde rum.   
 
Något som tog väldigt mycket tid i samband med mitt skrivande var sökandet efter 
informanter. Jag hade från början planerat att intervjua fler lärare än de tre jag i slutändan fick 
till intervjuer med. Jag hade dock svårt att få respons från lärare i ett tidigt stadie vilket 
resulterade i att det drog ut på tiden och lärarna hann tyvärr bli upptagna med annat istället. 
Jag är väldigt glad över de tre lärare som deltog i denna studie men jag tror kanske att jag 
hade kunnat få fram ett ännu bredare spann av uppfattningar ifall jag hade haft möjlighet att 
intervjua ett par lärare till. Då denna studie utgår från ett fenomenografiskt perspektiv och 
således fokuserar på enskilda individers uppfattningar har jag trots detta fått fram ett resultat i 
förhållande till studiens syfte. Intervjuer med endast tre personer blir dock ett relativt litet 
underlag för empirin och risk finns att många potentiellt intressanta uppfattningar inte belyses 
i denna studie på grund av detta.  
 
Det ter sig ganska naturligt att mina informanter, som är yrkesverksamma musiklärare, har ett 
intresse för musik och lätt kan hamna i en situation där de musicerar vid sidan av läraryrket. 
Det skulle vara intressant att se en studie om hur andra yrkesgrupper påverkas i sitt arbetsliv 
(och i sitt vardagliga liv också för den delen) av att musicera vid sidan av yrket. Även en 
studie om hur musiklärare som inte musicerar vid sidan av läraryrket uppfattar situationen 
skulle vara spännande läsning. Det skulle dessutom vara intressant att se hur resultatet hade 
utformat sig från den synvinkeln, ifall de känner att de saknar någon av de aspekter mina 
informanter har tagit upp eller ifall de känner att de lättare kan undvika de faror mina 
informanter måste vara vaksamma på kring musicerandet.   
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7.	BILAGOR	
 

7.1.	Bilaga	1	-	Intervjuguide	
 

Intervjuguide 
 
Kan du berätta lite kort om dig själv och din bakgrund? 
Utbildning? 
Undervisar i? 
Hur länge har du arbetat som lärare?  
 
Hur ser du på din roll som musiklärare? 
 
Vid sidan av läraryrket, på vilka sätt ägnar du dig åt att utöva musik professionellt?  
Hur ser du på ditt musikerskap?  
 
Vad känner dina elever till om ditt musicerande vid sidan av läraryrket? 
Vad tror du de anser om det? 
 
Hur uppfattar du relationen mellan dessa två roller (musiker och musiklärare)? 
På vilka sätt påverkar ditt musikerskap din musikundervisning? 
Kan du beskriva en situation där du känner att ditt musikerskap direkt eller indirekt påverkat 
dig som musiklärare? 
 
På vilka sätt har du användning för ditt musikutövande i ditt läraryrke? 
Hur uppfattar du att kollegor och/eller skolledning ser på ditt musicerande vid sidan av 
läraryrket? 
Vilka nackdelar upplever du att det finns med att arbeta som musiker vid sidan av läraryrket? 
Om du föreställer dig en lärare som inte aktivt musicerar vid sidan av läraryrket. På vilka sätt 
tror du att denne kan ha en fördel i sin roll som musiklärare jämfört med en musicerande 
lärare?  
 
Finns det något övrigt du vill tillägga? 
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7.2.	Bilaga	2	–	Brev	till	informanter	
 
Hej,  
 
Mitt namn är Anders Engström och jag studerar för tillfället mitt sista år på 
ämneslärarprogrammet - musik vid Örebro Universitet. I samband med mina avslutande 
studier skriver jag nu ett självständigt arbete där en del av detta arbete går ut på att utföra 
intervjuer med yrkesverksamma musiklärare.  
 
Min studie handlar om musiklärare och deras relation till att musicera samt att arbeta som 
musiker vid sidan av läraryrket. Jag avser i och med studien kunna kartlägga hur musiklärare 
ser på förhållandet mellan musikeryrket och musikläraryrket och hur dessa kan påverka 
varandra.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan i studien. 
Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta mitt fortsatta arbete. I samband med 
skrivandet av arbetet kommer dock alla namn ersättas med påhittade för att det inte ska vara 
möjligt för läsaren att urskilja någon enstaka person och dennes åsikter. Under arbetets gång 
är det endast jag som kommer ha tillgång till det inspelade materialet, efter att arbetet är 
färdigt och godkänt kommer allt inspelat material att förstöras.  
 
Väldigt kul att du vill delta i min studie, dina personliga åsikter inom ämnet är mycket 
betydelsefulla för mig! 
 
 
//Anders Engström 
 
 


