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SAMMANFATTNING	  
	  
Titel: Vem får komma in på musikhögskolan? - Fyra lärares upplevelser av juryns arbete och 
bedömning i samband med musikhögskolans instrumentalprov. 

English title: Who gets accepted into the music academy? - Four teachers' experiences of the 
jury's work and assessment in conjunction with the music academy’s instrumental audition.  

 

Författare: Malin Edblad & Simon Nyberg 

 
Denna uppsats syftar till att beskriva fyra verksamma musikhögskolelärares tankegångar om vad 
de upplever som god kvalitet inom musik och hur de i rollen som jurymedlem ser på det 
gemensamma juryarbetet vid musikhögskolans instrumentalprov. Genom att tydliggöra likheter 
och skillnader i lärarnas värderingar av kvalitet ville vi bilda oss en uppfattning om hur ett 
instrumentalprov faktiskt bedöms.  

En kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer användes som metod för ändamålet. För att ta 
del av en praktisk bedömningssituation fick lärarna se två olika videoklipp och resonera kring 
dessa som om det hade varit ett instrumentalprov. Detta upplägg möjliggjorde att variationer i 
lärarnas bedömningar kunde upptäckas.  

Hermeneutiken har använts som vetenskapligt förhållningssätt för att genom tolkningar av del 
och helhet kunna hitta det som inte tydligt visar sig i informanternas svar. Analysen av studien 
visar att lärarna upplever bedömningen som subjektiv och komplex samt att ett gemensamt 
yrkesspråk saknas. I studien framkommer både likheter och skillnader inom vad lärarna ser som 
viktiga aspekter för att få ett godkänt instrumentalprov.  

 
Sökord: bedömning, musiklärare, musikhögskolan, antagningsprov, instrumentalprov.	  
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INLEDNING	  
	  
Du ska söka till musikhögskolan. Du övar och förbereder dig, försöker komma på vad som är det 
smartaste låtvalet, vad som får dig att briljera så mycket som möjligt och vilket som är det bästa 
sättet att få juryn att ge dig höga poäng. Juryn kanske blir övertygad om du väljer en svår jazzlåt? 
De kanske vill höra en bred blandning av olika genres? Är det bäst att improvisera eller 
spela/sjunga det som står i noterna? Väl inne i rummet där provet äger rum är du med stor 
sannolikhet nervös, stressad och orolig då du på bästa sätt ska presentera dig själv inför den 
främmande grupp av människor som utgör jurygruppen. Du framför de låtar du valt, svarar på 
några frågor och åker sedan hem. Några veckor senare får du ett antagningsbesked, där du 
antingen blivit antagen till utbildningen eller inte. Ett enkelt ja eller nej. Oavsett vad svaret är 
börjar du återigen försöka komma på vad det var som gjorde att det gick bra eller dåligt? Var det 
den där svåra jazzlåten som gjorde att du kom in? Var det din improvisation som gjorde att du 
fick ett avslag? Var juryn överens om att du var tillräckligt bra för att komma in? Eller var juryn 
eniga om att du inte innehar de kunskaper som krävs? Kanske börjar du fundera på hur 
musikalisk kunskap egentligen mäts, och hur någon ska kunna bedöma om det du spelar är bra 
eller inte? Vem har egentligen ett facit? 

Vid de svenska musikhögskolorna kan studenter utbilda sig till bland annat musiker och 
musiklärare. För att antas till dessa utbildningar krävs grundläggande gymnasiebehörighet samt 
ett godkänt färdighetsprov som utförs vid någon av Sveriges sex musikhögskolor. Ett moment 
under färdighetsproven är att utföra ett instrumentalprov, vilket innebär att den sökande spelar 
upp valda musikstycken på sitt huvudinstrument samtidigt som en jury bedömer framträdandet. 
Då instrumentalprov även kan finnas på gymnasieskolors estetiska program och folkhögskolor 
med musikinriktning har vi under våra år inom det svenska musikutbildningsväsendet själva fått 
uppleva den här typen av prov vid ett flertal tillfällen och har fått möjligheten att erfara dessa 
utifrån olika perspektiv. När en sökande blivit antagen till en skola får den möjlighet att se 
instrumentalprovet från ”andra sidan”. Som student ges du en möjlighet att medverka som 
ackompanjatör till de personer som ansöker till skolan. I rollen som ackompanjatör har studenten 
en passiv roll där denne inte är delaktig i själva bedömandet. Det har dock funnits tillfällen där vi 
i rollen som kompmusiker kunnat följa juryns resonemang. I vissa fall får även dessa 
kompmusiker svara på frågor från juryn om hur det kändes att exempelvis musicera tillsammans 
med den sökande. Efter att ha gått igenom dessa steg har vi avslutningsvis medverkat som elev- 
och studentrepresentanter i själva jurygruppen, där våra åsikter har vägt lika tungt som övriga 
jurymedlemmars. De diskussioner som vi under dessa tillfällen både hört och medverkat i har lett 
fram till ett gemensamt intresse för hur musikaliska prestationer egentligen bedöms.  

Vad är det då som gör att en sökande får godkänt på sitt instrumentalprov eller inte? Vi har som 
elev- och studentrepresentanter hört juryn kommentera allt från utseende till musiksmak, lyssnat 
på diskussioner om vad de tror eller upplever att den sökande har för inställning till musik, hört 
värderingar kring personlighet och framförallt bevittnat att lärare har tyckt helt olika om en och 
samma sökande. Det vi båda upplevt vid instrumentalproven är alltså att det finns många olika 
faktorer som kan påverka hur en jury bedömer aspiranten, och att de lärare som sitter i juryn inte 
alltid är överens. Lärares musikaliska bana och bakgrund kan se helt olika ut och detta kan 
generera olika värderingar om vad som är viktig musikkunskap. Under provsituationen kan de 
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olika lärarna bli tvungna att motivera sin bedömning av den sökande och därmed kan deras 
personliga värderingar om vad som är viktig kunskap komma att verbaliseras. Detta blir i vår 
mening en intressant situation där en lärares implicita värderingar kan behöva lyftas till ytan. 

Vi har upplevt att det finns skillnader i vilka musikaliska egenskaper som värderas högst vid 
instrumentalprovet. En del lärare värderar teknisk skicklighet som den allra viktigast egenskapen 
medan andra menar att det är känslan som är det viktigaste; det vill säga att det finns en 
utstrålning och att personen förmedlar något. Utöver musikaliska kompetenser har vi upplevt att 
jurymedlemmar blivit påverkade av faktorer som exempelvis sin egen dagsform, den sökandes 
låtval, om den som söker verkar trevlig eller inte, spekulationer om aspirantens planer och tankar 
med sin utbildning samt ren magkänsla. Denna erfarenhet har för oss gjort att bedömningen vid 
antagningsprov ibland känts godtycklig och varierande beroende på vilka som råkar sitta i juryn 
vid den specifika sökningen. 

Vår upplevelse är att det på samhällsnivå ligger två skilda meningar i den status som automatiskt 
tillskrivs en musikhögskoleutbildning. Dels har vi de självlärda musiker som ibland kan uppfatta 
musikhögskolan som en institution som fokuserar för mycket på tekniken istället för det 
konstnärliga uttrycket. Den del av befolkningen som inte själva musicerar tenderar däremot att 
automatiskt tillskriva någon som har studerat på musikhögskolan med epitetet “bra på musik”. 
Men vad innebär då detta, att vara bra på musik? Vilka egenskaper behöver egentligen en 
sökande för att få komma in på en sådan institution och hur tänker de lärare som har ansvaret att 
göra detta urval? 
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BAKGRUND	  
	  
I bakgrunden kommer vi först gå igenom hur instrumentalproven är utformade, för att sedan 
presentera litteratur som vi tycker är relevant för undersökningen. 

Instrumentalprovens	  utformning	  och	  bedömningskriterier	  
För att bli antagen till en musikhögskola behöver den sökande genomgå ett antagningsprov, som 
består av olika moment. Vissa moment är gemensamma för samtliga sex musikhögskolor i 
Sverige, då de har samma kriterier och kan tillgodoräknas på alla skolor. Ett moment som 
däremot utförs lokalt på varje musikhögskola kallas L-prov. L-prov innebär att den sökande 
framför ett antal musikstycken på ditt huvudinstrument inför en jurygrupp bestående av lärare 
från musikhögskolan samt en studentrepresentant. Dessa genomförs och bedöms enbart vid den 
musikhögskola som ansökan avser och varje musikhögskola författar sina lokala 
bedömningskriterier. I fortsättningen kommer dessa prov att benämnas som instrumentalprov. 

Vid instrumentalprovet får juryn se hur den sökande hanterar en musicerande situation med 
andra medmusikanter. Att just spela tillsammans med andra har en betydande roll i 
undervisningssituationer på musikhögskolan och denna spelsituation skulle därmed kunna ses 
som en någorlunda verklighetstrogen situation. Anders Jönsson (2011) kallar verklighetstrogna 
bedömningssituationer för autentiska bedömningar. Han menar att ju mer autentisk en 
bedömningssituation är desto bättre möjligheter ges att dra slutsatser om vad eleven faktiskt kan. 
Autentiska bedömningar “strävar mot att efterlikna den komplexitet som finns i verkliga 
situationer, genom att låta eleverna lösa just verklighetstrogna (dvs. autentiska) problem” (ibid., 
s. 45). Instrumentalprovet kan ses som relativt verklighetstroget om det jämförs med 
jazztraditionens “jamsession”, där någon i publiken får komma upp på scenen och spela 
tillsammans en kompgrupp. Den stora skillnaden är att i provsituationen har publiken bytts ut 
mot en jury. Samma nervositet kan dock infinna sig i att spela inför publik som för en jury då 
känslan av att bli bedömd kan vara lika närvarande vid bägge tillfällen. 

Att	  bedöma	  musik	  
Människor är vana vid att värdera musik och musikprestationer i dagens samhälle (Lilliestam 
2006). Att bedöma musik är något självklart för oss, och det går i princip inte att undvika att 
komma in på sina egna och andras värderingar när det talas och diskuteras om musik. Lilliestam 
menar att vi “vill veta vad andra tycker och vi vill berätta vad vi själva tycker” (ibid., s. 214). 
Ofta ges ingen motivering till varför vi tycker som vi gör utan bedömningen beskrivs endast som 
bra, jättebra, dåligt, jättedåligt etc. Avsaknaden av motivering behöver inte betyda att personen i 
fråga inte har en åsikt utan snarare att det finns en brist på förmågan att formulera åsikten i ord. 
Lilliestam menar att det är svårt för oss att sätta ord på exakt vad i musiken som gör att vi 
tilltalas, eftersom musik ofta bjuder på en helhetsupplevelse. Även fast det råder delade 
meningar om vad som karaktäriserar musik och musikalitet kan det enligt Bastian (1987) ändå 
finnas gemensamma nämnare i våra individuella upplevelser av musik: 

Om vi hör en perfekt spelad utgåva av en av J.S. Bachs djupa kompositioner, kan någon uppleva en 
rytmisk kroppslig känsla av energi eller swing, andra kan uppleva ett känslohav, åter andra känner 
en djup frid och ett accepterande av omvärlden. Några infångas av en ström och blir deltagare i en 
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dynamisk process som för dem ut ur verkligheten in i insikten, andra upplever musiken som en 
statisk arkitektur, fullständigt sammanhängande (Bastian 1987, s. 47). 

Olle Zandén (2010) menar att kvalitetsuppfattningar är kontextberoende och relaterade till genre 
och tidsepok. Han påvisar osäkerheten i den personliga bedömningen då han exemplifierar detta 
med ett experiment från 1970 som utfördes under en internationell pianotävling där två inspelade 
framträdanden skulle bedömas. Domarna trodde att det rörde sig om två olika inspelningar, men 
egentligen fick de höra samma inspelning två gånger. Zandén skriver att “överensstämmelsen 
mellan omdömena var låg och dessutom var skillnaden mellan samma domares två̊ bedömningar 
i vissa fall betydande” (ibid., s 65). 

Det är svårt att fullt ut säga vad det är som gör att vi definierar en del musik som bra och en del 
som mindre bra. Enligt Lilliestam (2006) genomsyrar den här typen av kvalitetsbedömning de 
flesta samtal om musik. Lilliestam menar att vi knappast kan tala om musik eller konst utan att 
våra värderingar och ideologier kommer in i bilden. Att saker tas för givet i dessa diskussioner 
menar han är vanligt, att musik benämns som “bra” eller “dålig” utan att personen i fråga känner 
något behov av att motivera varför - eller kanske inte ens kan motivera varför. En prestation kan 
rymma flera olika dimensioner och bedömas på olika sätt. Lilliestam menar att det ibland kan 
bedömas som positivt när något är “enkelt”, och att han med enkelt menar “naturligt, direkt och 
spontant” (ibid., s. 253). I dessa fall är det “komplicerade” något negativt, onödigt tillkrånglat 
och onaturligt. Han belyser dock komplexiteten i detta genom att skriva att uttrycket “en enkel 
tre-ackordslåt” oftast inte klingar positivt.  

Människan beundrar gärna den som är skicklig inom sitt område, och på liknande vis kan vi 
människor också nedvärdera någon som inte är lika skicklig (Lilliestam 2006). De flesta torde 
vara överens om att det är något positivt att vara en musiker som behärskar det musikaliska 
hantverket, att det anses som värdefullt att kunna spela och sjunga bra. Lilliestam 
problematiserar dock detta genom att ställa sig frågorna:    

Men om nu ett gott hantverkskunnande är en positiv egenskap, vad innebär då det? Att kunna 
spela så fort som möjligt? Att kunna ta komplicerade ackord? Att man sjunger rent och har ett 
stort omfång? Att man har en vacker röst? Att man kan skapa ny och originell musik eller “fina 
låtar”? Att man är en följsam ackompanjatör, god solist eller uppfinningsrik improvisatör? (ibid., 
s. 253) 

Lilliestam påvisar alltså att det finns många olika sätt att se på vad som är god kvalitet inom 
musik. Om det inte förs en dialog kring detta mellan jurymedlemmar i en provsituation är det 
sannolikt att bedömningen sker utifrån flera olika kvalitetsuppfattningar. 

Tyst	  kunskap	  och	  lärarnas	  professionalism	  
Kan vad som är god och mindre god kvalitet inom det estetiska fältet argumenteras och 
verbaliseras, och till vilken grad går det att bedöma god kvalitet då bedömningen utgår från 
enskilda personers tycke och smak? Inom yrken som exempelvis elektriker, läkare och advokat 
finns det givna standarder att utgå från som konkret går att peka på då det uppstår en fråga om 
den licenserade yrkesutövaren i fråga har handlat korrekt eller inte. Konkreta standarder är i den 
estetiska verksamheten istället utbytt mot standardiseringar av personlig karaktär. Det finns inte 
heller någon yrkesetisk kod som säger något om vad som är bra, professionell yrkesutövning 
(Angelo & Georgii-Hemming, 2014).	  



5	  

	  

Hur avgör någon om en person har det omtalade och svårförklarade “det”? Att det inte riktigt går 
att verbalisera vad detta det faktiskt innebär är ur ett bedömningsperspektiv värdefullt att 
reflektera över. Hur bedömer lärare en musikalisk prestation? Michael Polanyi introducerade 
begreppet tacit knowledge som på svenska har blivit allmänt översatt till tyst kunskap (Grensjö, 
2003). Termen syftar till “det faktum att vi kan mer än vad vi kan berätta” (ibid., s. 6) och 
Polanyi menar att människor ofta inte är medvetna om vilka kunskaper de besitter och hur 
kunskaperna kan vara användbara.  

Tyst kunskap är alltså någonting som kan finnas inom oss utan att vi kan verbalisera det. Då vi 
inte är medvetna om den kunskap vi besitter kan det vara svårt att sätta ord på det vi inte vet att 
vi vet. Olle Zandén (2010) menar att musik och språk är skilda representationsformer och att det 
finns en förtrogenhet med den ena medför inte automatiskt en kompetens inom den andra. 
Eftersom skolväsendet utgår från språkligt förmedlade kriterier menar Zandén att vi dock får 
förvänta oss att musikdidaktisk professionalism innefattar “kompetensen att språkligt formulera 
sig kring musikalisk kvalitet” (ibid., s. 2). Zandén hävdar att lärare inom de estetiska ämnena 
ofta saknar ord för att kunna bedöma och beskriva sina elevers prestationer. Han menar att 
säkrare bedömningar kan nås om vi lärare samtalar med varandra, och att det även skulle kunna 
leda till att ett gemensamt yrkesspråk utvecklas.  

Zandén (2010) beskriver Sadlers uppfattning om kontextbaserade kriterier. Eftersom kriterier 
väljs och tolkas beroende av kontext menar Sadler att det aldrig i förväg kan avgöras vilka 
bedömningsgrunder som kommer att vara relevanta vid bedömning av en viss prestation. För att 
förstå meningen med ett kriterium som exempelvis originalitet krävs det en förtrogenhet med den 
eller de kontexter som prestationen är en del av (ibid.). Zandén presenterar även Johnsons syn på 
kvalitativa bedömningar: 

Johnson (1997) /.../ argumenterar för att kvalitativa omdömen om musicerande måste utgå från 
helhetsbedömningar eftersom kriterier som är konstnärligt relevanta innefattar estetiska begrepp 
vilka inte går att definiera exakt. Estetiska begrepp används för att beskriva och bedöma unika 
verk eller framträdanden. Regler och kriterier kan inte infånga alla relevanta aspekter i ett sådant 
och därför kan de enligt Johnson aldrig garantera att en bedömning blir objektiv (ibid., s. 54). 

Johnsson menar alltså att det inte går att definiera de estetiska begreppen som används för att 
beskriva den konstnärliga relevansen (Zandén 2010). Konstnärlig bedömning blir enligt detta 
synsätt oerhört komplex och subjektiv. En förtrogenhet med de begrepp och kontexter där 
musikbedömning utövas innefattar att läraren besitter en professionalism. Skolverket (2012) 
beskriver att professionell bedömning i musik vilar på tre ben: 

A) En gemensam tolkning av kunskapskravens innebörd, B) förmågan att uppmärksamma och 
beskriva elevers musicerande, C) förmågan att medvetandegöra och kritiskt granska sina 
subjektiva musikaliska och musikpedagogiska kvalitetsuppfattningar (Skolverket 2012, s. 3). 

Denna beskrivning finns med i bedömningsstöd i musik för gymnasiets ensemblekurs, men torde 
även gå att anamma på musikhögskolornas bedömning av instrumentalproven. Frågan är hur ofta 
bedömningar verbaliseras och diskuteras i stil med detta bedömningsstöd? Hur ofta utgår 
bedömningen enbart från lärarens tysta kunskap? 
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Teknik	  vs	  konstnärlighet	  	  
Så vad är då god kvalitet inom musik? Lilliestam (2006) beskriver två olika sorters musikaliska 
kvalitéer. En är det tekniska kunnandet; att musikern kan spela snabbt och rätt och behärskar 
svåra musikstycken eller låtar. Den andra kompetensen som Lilliestam beskriver är: 

...andra mer svårfångade och svårbeskrivna kvalitéer i musik som ärlighet, närvaro och 
utstrålning, förmågan att kommunicera, gripa och fascinera en publik, att vara känslomässigt 
angelägen och övertygande. (ibid., s. 254)	   	   	    

Lilliestam menar att flera av de musiker som influerat många inte nödvändigtvis har varit de 
mest skickliga i “traditionell teknisk bemärkelse” (ibid., s. 254) och tar upp exempel inom vis- 
och singer/songwriter-genren. Han nämner Bob Dylan, Leonard Cohen, Evert Taube, Cornelis 
Vreeswijk, Ulf Lundell och menar att de är duktiga låtskrivare men att de besitter tekniska 
begränsningar. Att publiken kan fästa sig mer vid dessa mindre teknikskickliga musiker hävdar 
Lilliestam har sin förklaring i att människorna i publiken blir mer berörda av känslan	  i rösten 
och musiken än av att musikern spelar/sjunger rent och rätt. Lilliestam menar att kvalitet helt 
enkelt är beroende av “hur vi lyssnar på musik, vad vi lyssnar efter, vad vi ‘vet’ om musiken och 
vad vi förväntar oss” (ibid., s. 254). I likhet med Lilliestam kommer Bastian (1987) med 
exempel på omtyckta musiker som varit älskade trots deras felspelningar då deras popularitet 
grundar sig i förmågan att förmedla en känsla till publiken. Bastian menar att “vi måste sluta 
uppfatta musik som en olympisk gren som t ex löpning 100 meter” (ibid., s. 116). Han menar att 
då musiker har blivit mer tekniskt duktiga är detta på bekostnad av de övriga musikaliska 
kompetenserna.  

Att vara	  för	  tekniskt skicklig inom sitt område brukar beskrivas som “kall eller tom virtuositet” 
(Lilliestam 2006, s. 254). Lilliestam påpekar att många musiker är skeptiska mot en akademisk 
musikutbildning då de tycker att likhetstecken sätts mellan musikutbildning och fokus på det 
tekniska. Lilliestam menar att det finns en stark spänning mellan utbildade musiker och 
outbildade musiker, och att denna spänning till stor del beror på att de lägger tyngdpunkt på 
olika aspekter av musikalisk kvalitet. 

Under en musikupplevelse kan en människa ofta pendla mellan olika tankar och känslor 
(Bastian, 1987), att vi i ena sekunden kan bli imponerade av det tekniska - för att senare “känna” 
något. Bastian konstaterar att en förmåga att kunna uppfatta musikens mångfald som en enhet 
definierar musikalitet och att den främsta musikern då blir den som klarar av att sätta samman 
flest av musikens beståndsdelar till en helhet. Om vi tvingas välja mellan teknik och känsla 
menar Lilliestam (2006) att känslan alltid vinner. Han påtalar också att våra 
kvalitetsuppfattningar är beroende av situation och vad vi lyssnar efter, så frågan är om god 
kvalitet inom musik är densamma på en konsert som vid exempelvis ett instrumentalprov, eller 
om det finns en skillnad mellan vad som kännetecknar musikalisk kvalitet i dessa situationer? 

Musikalitetsbegreppet	  
Att vara “bra på musik” kan i folkmun ofta likställas med att vara musikalisk. Eftersom det finns 
olika uppfattningar om vad kvalitet inom musik innebär bör det rimligtvis också finnas olika 
uppfattningar om vad det innebär att vara musikalisk. Sture Brändström (2006) tar upp 
problematiken i vad musikalitetsbegreppet egentligen innebär och hur vi väljer att använda det. 
Han menar att synsätten rör sig mellan två huvudperspektiv; absolut och relativistisk musikalitet. 
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Ett absolut synsätt innebär att musikalitet är en egenskap som vissa människor helt enkelt har - 
och andra inte har. Relativistisk musikalitet innebär däremot att alla människor från början är 
musikaliska och att miljöpåverkan är det som styr hur detta senare utvecklas. Ett absolut synsätt 
på musikalitet hos någon som ska bedöma en musikprestation kan då rimligtvis leda till att den 
sökandes utvecklingspotential inte är av lika stor vikt som någon som bedömer samma 
musikprestation utifrån en relativistisk syn på musikalitet. Brändström presenterar även ett tredje 
perspektiv med tyngdpunkt mot de kommunikativa aspekterna av musik; relationell musikalitet. 
Både det absoluta och det relativistiska synsättet utgår från individen, medan det relationella 
perspektivet utgår från “musikens kommunikativa kärnfunktion” (ibid., s. 151). Han menar att 
det utifrån detta perspektiv inte blir tillräckligt för en musiker att vara tekniskt skicklig på sitt 
instrument. Fokus måste också ligga hos den som ska uppleva musiken, och att 
kommunikationen mellan musiker och den som lyssnar ofta är svårdefinierat och kan handla om 
“kreativitet, intuition, utstrålning, uppmärksamhet” (ibid., s. 151) och att vi alla har erfarenhet av 
musikaliska framföranden som gått direkt in i hjärtat eller kroppen. Brändström skriver vidare att 
av det som framgått i hans undersökning är det mycket som talar för att en absolut syn på 
musikalitet är det synsätt som ofta används inom högre musikutbildning. Han säger dock att det 
finns en antydan till att en större tyngdpunkt läggs på “de kommunikativa aspekterna och den 
musikaliska upplevelsen” (ibid., s. 151) när det kommer till de allra högsta utbildningsnivåerna 
för artister och konstnärer: 

Om du skall övertyga en jury när du kommer och skall söka diplom, så spelar du i Stockholm för 
en multi-instrumental jury. Du kan aldrig på instrumentspecifika grunder, endast insnöad på ditt 
instrument, komma någon vart. Vissa är duktiga och då blir det diskussion; men så finns det de 
som kommer dit och kommunicerar och då är det så självklart. Och då är det bra, va. Det var ju 
helt centralt i hela min musikutbildning, det här med musikupplevelse. (Informant i Brändström 
2006, s 151) 

Brändström skriver att dirigenten Bruno Walter delade upp musikalitet i begreppen yttre och inre 
musikalitet. Den yttre musikaliteten stod för musikens hantverksmässiga sidor som kunde visa 
sig i musikantens förmåga till att spela efter noter och gehör. Bruno Walters beskrivning av vad 
den inre musikalitet innebär lyder: 

Men med en omskrivning skulle jag kanske våga säga, att den människa för vilken musikens värld 
blivit ett själens hemland, den som under sitt musicerande talas dess språk som sitt andra - eller 
snarare sitt egentliga - modersmål och som när hon lyssnar förstår musiken lika bra som sitt 
modersmål, hon har inre musikalitet (Walter i Brändström 2006, s 147).  

Brändström beskriver Bruno Walters särskiljande mellan yttre och inre musikalitet som en 
variant av dagens delade meningar om “musikalisk versus teknisk kompetens” (ibid., s. 147). 
“Han spelade tekniskt drivet men inte så musikaliskt” är enligt Brändström en vanligt 
förekommande kommentar i samband med konserter eller övriga musikframträdanden (ibid., s. 
147). För någon som ska framföra musik inför en publik eller jury kan det då tyckas vara 
omöjligt att veta exakt vilka musikaliska ingredienser som kommer att bli omtyckta. Någon i 
publiken/juryn kanske fokuserar på tekniken, medan en annan fokuserar på känslan. Att göra ett 
så bra framträdande som möjligt är alltså kopplat till vad som är bra för just den personen som 
lyssnar. Den syn på musikalitet som lyssnaren besitter blir alltså av största vikt för hur 
framträdandet kommer att upplevas. Om det dessutom är flera personer som lyssnar kan dessa 
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kvalitetsuppfattningar skilja sig åt, vilket gör det oerhört komplext att framföra musik på ett 
sådant sätt att den blir omtyckt av alla.  

En	  tillräckligt	  bra	  musiker	  
Vad är definitionen på en bra musiker? Even Ruud (2002) skriver att många musiker kan 
uppleva att deras musicerande kommer till korta i jämförelse med de musiker som har utbildat 
sig på en musikhögskola. Ruud menar att nivån på de musiker som kommer ut från 
utbildningarna generellt sett är hög, men att en teknisk och konstnärlig kompetens inte behöver 
betyda att musiken får något socialt användningsområde. Han skriver att musik som har höga 
konstnärliga ambitioner där musikern är ute efter att få till något perfekt och felfritt ofta står i 
motsats till den musik som i vardagen används av människor. Därför lanserar Ruud en syn på sig 
själv som en “tillräckligt bra” musiker. Begreppet innebär att kunna känna sig trygg nog att 
använda musiken i sitt vardagliga liv, tillsammans med andra, och att det därigenom aktivt går 
att motarbeta den glädjedödande prestationsångest som kan uppstå i samband med musicerande. 
Att prestation kan ha en negativ sida skriver även Lilliestam (2006) om. Ju mer vi i samhället får 
höra att det är svårt att spela musik, och att det bara är vissa som klarar av det, desto större klyfta 
blir det mellan människorna och musiken. Han skriver att “prestationsångest och en känsla av att 
inte vara bra nog” (ibid., s. 256) har skadat mångas förhållande till musik. Sådana negativa 
känslor menar han kan få en sångare att sluta sjunga och en instrumentalist att sluta spela. Ruud 
(2002) menar att en “tillräckligt bra” musiker vågar lägga bort sin prestationsångest och helt 
enkelt låta sig själv och andra ta del av den glädje som musik kan frambringa i form av 
mellanmänskliga interaktioner, stimulans av sitt eget uttryck, självutveckling samt möjligheten 
att skapa ett socialt nätverk och en känsla av social tillhörighet.  

Att det inte finns något facit eller konkret svar på vad som egentligen är kvalitet inom musik 
framkommer tydligt hos de olika författare vi valt att fördjupa oss i under denna undersökning. 
Denna slutsats stämmer väl överens med våra egna erfarenheter från olika musikutbildningars 
juryarbeten och alla oräkneliga diskussioner om musik vi medverkat i genom åren. Människors 
medvetna och omedvetna musikbedömningar, både bland gemene man och professionella 
utövare och lärare tycks vara beroende av den situation där musiken framförs och vad de som 
lyssnar har för tycke, smak och uppfattning om musikalisk kvalitet. Ibland kan musik som utförs 
på en musikhögskola uppfattas som något som endast är för vissa utvalda, vilket kan skapa en 
klyfta mellan de musiker som är akademiskt utbildade och de som inte är det. Att vi i denna 
undersökning valt att fokusera på kvalitetsuppfattningar inom just musikhögskolan kan härledas 
till detta fenomen. Är det så enkelt att någon som studerat på en musikhögskola automatiskt får 
ingå i kategorin “bra musiker”, och vad grundar då de lärarna som bestämmer vilka som ska få ta 
del av denna gemenskap sin bedömning på? 
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SYFTE	  
 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur de fyra musikhögskolelärarna resonerar om 
musikalisk kvalitet vid ett instrumentalprov. Detta kommer vi att illustrera genom att diskutera 
nedanstående frågeställningar. Avsikten är att ta del av lärarnas tankar om hur de upplever att 
jurygruppen arbetar och vad som bedöms under provtillfället. 

	  

Frågeställningar	  	  
	  

● Hur formulerar lärarna sig om vad som är musikalisk kvalitet, och vad finner vi för 
likheter och skillnader? 

	  

● Hur värderar lärarna teknisk kunskap och konstnärligt uttryck? 
	  

● Hur resonerar lärarna om bedömningskriterier och professionalitet när det gäller 
instrumentalprovet? 

	  

● Hur resonerar lärarna om juryarbetet, och om instrumentalprovet är rättvist för den 
sökande? 

	  

Avgränsningar	   	  	  
För att begränsa vår undersökning och hålla oss inom den befintliga tidsramen har vi valt att i 
resultatet enbart presentera våra informanters utsagor utifrån våra frågeställningar och syfte. Vi 
har således bortsett från faktorer som utbildning, ålder, kön och genretillhörighet hos våra fyra 
informanter. Förhoppningen med att inte dela upp resultatet efter nyss nämnda aspekter är att 
presentera en övergripande bild av vad några av musikhögskolans lärare kan uppfatta som god 
musikalisk kvalitet och därmed kunna peka på vilka tendenser/trender som kan finnas inom detta 
yrkesfält. 

Vetenskapligt	  förhållningssätt	  
För att försöka hitta det som inte tydligt visar sig i informanternas svar har vi valt att använda oss 
av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta förhållningssätt innebär att vi tolkar den data som 
samlats in för att försöka förstå det som möjligtvis sägs mellan raderna. Segolsson (2011) 
beskriver hermeneutikens uppgift som att “synliggöra förståelsens pendling mellan del och 
helhet, mellan det kända och okända” (ibid., s. 75). Då vi tidigare presenterat komplexiteten i att 
sätta ord på estetiska värderingar är vår förhoppning att vi även via detta förhållningssätt även 
hittar det implicita i informanternas svar.  
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METOD	  
	  
Val	  av	  metod	  
För att undersöka musiklärares upplevelser och tankar kring instrumentalprovet har vi valt att 
göra en kvalitativ undersökning där vi enskilt intervjuar fyra lärare med stor juryerfarenhet från 
musikhögskolans instrumentalprov. En kvalitativ forskning kännetecknas av att forskaren 
analyserar lågt strukturerad data. Det kan röra sig om exempelvis intervjuer där informanten ges 
möjlighet att svara utförligt på frågorna (Patel & Davidsson 2011). Kvalitativ forskning 
fokuserar på att skapa en större förståelse för de synsätt och idéer som gör att människor handlar 
på ett visst sätt, formulerar sig som de gör eller tar de beslut de tar.  

Vi har valt att göra en semistrukturerad intervju vilket kännetecknas av att informanten får svara 
på förbestämda frågor där dennes svar kan leda till att följdfrågor dyker upp hos forskaren under 
intervjuns gång (Patel & Davidsson 2011). Denna relativt låga grad av strukturering menar Patel 
& Davidson är lämplig vid intervjuer där forskaren önskar göra en kvalitativ analys av resultaten. 
Interjvuerna har däremot relativt hög grad av standardisering vilket innebär att de förbestämda 
frågorna kommer i en viss följd (ibid.). Detta kan underlätta analysen då vi i ett senare skede 
jämför informanternas svar.  

Då uppsatsskrivandet sker på höstterminen är det inte möjligt för oss att observera 
instrumentalproven till musikhögskolan som sker på vårterminen. Fördelen med intervju som 
metod är i det här fallet att lärarens beskrivning av dess värdering av kvalitet inom musik 
synliggörs på ett sätt som kanske inte skulle framgå vid en observation. Genom att inta ett 
hermeneutiskt förhållningssätt till informanternas beskrivningar vill vi även komma åt de svar 
som inte konkret verbaliseras. Om lärarens syn stämmer överens med praktiken är däremot inte 
möjligt att få reda på. Om arbetet skulle skrivits på vårterminen skulle intervjun kunna ha 
kompletteras med en observation då forskaren ges möjlighet att bilda en egen uppfattning om 
lärarens intentioner faktiskt stämmer överens med praxis. Vi tycker dock det är intressant att 
studien fokuseras på just lärarerns egna tankar om värdering och hur det påverkar bedömningen 
vid instrumentalprovet.  

Urval	  
Vårt urval begränsades till att vi ville intervjua lärare som undervisar på en musikhögskola, och 
som helst hade lång erfarenhet av yrket och således också lång erfarenhet av att sitta i en jury vid 
musikhögskolans antagningsprov. Vi mailade ut information till ett antal lärare vid den aktuella 
musikhögskolan där vi kort presenterade att det skulle vara en intervju som handlar om 
antagningsproven till musikhögskolan med fokus på just instrumentalprovet. Fyra lärare svarade 
att de tyckte att det lät intressant och att de gärna ställde upp på vår undersökning. 

Vi valde att intervjua lärare som har juryerfarenhet från samma musikhögskola. En alternativ 
metod hade varit att välja lärare från olika musikhögskolor för att undersöka eventuella likheter 
och skillnader i de olika skolornas bedömningskultur. Vi ansåg dock att denna metod hade 
inneburit att vi skulle vara tvungna att intervjua ett stort antal lärare vid varje skola för att kunna 
urskilja ett visst bedömningsmönster från en viss skola. Istället valde vi att intervjua lärare som 
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arbetar på samma skola, för att kunna påvisa ett exempel av hur bedömningen på en av Sveriges 
sex musikhögskolor kan se ut. 

Etik	  
Vår ambition med denna uppsats var att synliggöra lärares tankar om vad som är god musikalisk 
kvalitet under instrumentalproven och hur de upplever att detta bedöms – av dem själva men 
även av sina kollegor. Vi har följt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer, där ett av kraven 
är att informanterna i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 
2002). För att de data som samlats in inte ska påverka skolan eller dess anställda har både 
informanterna och skolan anonymiserats. Istället för att exempelvis benämna informanterna med 
fiktiva namn där de var för sig presenteras utifrån kön, ålder och genretillhörighet, har vi valt att 
i hög grad presentera data sammanfattningsvis för att inte uttrycka vilken lärare som har sagt 
vad. I vissa fall har vi valt att bearbeta citat av känslig art för att ändå kunna inkludera 
information som vi anser relevant. All information som skulle kunna härledas till någon specifik 
musikhögskola i landet har exkluderats från arbetet. På grund av detta har vi exempelvis inte haft 
möjlighet att inkludera de lokala bedömningskriterierna till instrumentalproven som varje skola 
själv får utforma.  

Intervjuernas	  innehåll	  
Vår intention med intervjuerna var att ge informanterna så mycket svarsutrymme som möjligt för 
att låta deras tankar och funderingar flöda fritt utifrån en intervjuguide och fokus på specifika 
teman. Intervjuernas höga grad av standardisering och låga grad av strukturering hoppas vi 
kunna bidra till att vi som forskare kan hålla oss relativt neutrala under intervjuernas gång. Patel 
& Davidsson (2011) poängterar vikten av att forskaren förblir neutral under intervjuerna samt att 
inte döma eller kritisera och därmed få informanten att gå in i en försvarsposition. Vi har 
konstruerat en intervjuguide (se bilaga 1) som är skapad utifrån de områden vi vill beröra som en 
översikt över de ämnen som ska täckas. Detta för att vi som intervjuare skulle få möjlighet att 
följa med informanten i dess funderingar, men också för att kunna leda in intervjupersonen mot 
ett ämne eller en företeelse de kanske annars inte hade kommit in på.  

Förutom vår intervjuguide valde vi även att ta med praktiska exempel i form av videoklipp från 
internetsidan YouTube (se bilaga 1). Vi ville att våra intervjupersoner skulle få verbalisera sin 
bedömning av en musikalisk prestation som om det hade varit under ett antagningsprov. Då våra 
informanter undervisar inom olika ämnen/genres/instrument valde vi olika filmklipp utefter 
lärarens huvudinstrument och genre. Vi valde även ett filmklipp som alla fick se, där en person 
spelar saxofon – ett instrument som ingen av informanterna har som sitt huvudinstrument. Dels 
för att se hur läraren bedömde en musikalisk insats utanför sitt expertområde, dels för att se om 
vi fann skillnader i hur de olika lärarna, oberoende av varandra, bedömde ett och samma 
filmklipp. Det är viktigt att poängtera att jurygruppen under ett verkligt instrumentalprov består 
av personer som är väl insatta i genren och instrumentet och att detta moment därför inte blir 
representativt för ett autentiskt instrumentalprov. Intervjumomentet kan däremot skapa en inblick 
i att lärare eventuellt fokuserar på olika saker när de ska bedöma samma musikframträdande. 
Idén till att använda oss av videoklipp kom till tack vare Olle Zandéns (2010) avhandling Samtal 
om samspel - Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet. 
Med hjälp av videoinspelningar undersöker Zandén hur lärare sinsemellan pratar om bedömning 
och han kommer fram till att den klingande musiken har svag ställning i de kollegiala samtalen.  
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I samtliga fall valdes videoklipp där musikanten till synes har filmat sig själv till förinspelade 
ackompanjemang. Då musikanten är ensam i bild hoppades vi att informanternas utsagor kring 
vad de uppfattar som musikalisk kvalitet skulle fokuseras på just vad den specifika musikanten 
gör, utan att kontexten av dennes medmusikanter skulle spela in i bedömningen. Nackdelen blir 
att våra informanter inte får se hur personen i fråga förhåller sig till medmusikanter som den 
sökande får göra under instrumentalprovet. Under instrumentalprovet får dock juryn se olika 
sökanden spela med samma ackompanjatörer i samma kontext, och därmed ges möjlighet till att 
bedömningen blir mer likvärdig. Då det var svårt att hitta filmklipp som kunde efterlikna ett 
verklighetstroget instrumentalprov valde vi att det var bättre att fokusera på soloframträdanden. 
Vi valde att inte heller försöka värdera de olika klippen efter en viss kvalitetsnivå, utan det var 
informanternas beskrivning av sina bedömningar vi var intresserade av. 

Genomförandet	  
Intervjuerna hölls på informanternas respektive arbetsrum under två efterföljande dagar i 
november 2013. Det enda lärarna hade fått reda på var att intervjuerna skulle handla om 
antagningsproven till musikhögskolan med fokus på just instrumentalprovet. Vi valde att inte 
berätta mer än så vid första kontakten för att kunna inleda intervjun så öppet som möjligt, utan 
att informanten haft möjlighet att mentalt förbereda sig.  

Innan intervjun påbörjades informerades lärarna muntligt om att all information som samlas in 
kommer anonymiseras. Sedan fick de reda på att anledningen till att vi gör denna studie är att vi 
är intresserade av att få reda på hur de som lärare tänker om bedömningen av de sökande vid 
instrumentalprovet. För att inleda själva intervjun på ett lättsamt sätt presenterades två 
förberedande frågor som handlade om hur lärarens yrkeskarriär såg ut och vad de hade för 
erfarenhet som jurymedlem. Efter dessa förberedande frågor talade vi om att två videoklipp 
skulle spelas upp (se bilaga 1) där vi bad informanterna att fundera över hur de hade bedömt 
framförandet om personen i fråga hade sökt in till musikhögskolan. Efter det första videoklippet 
fick lärarna delge sin bedömning av framförandet varpå samma procedur upprepades med 
videoklipp 2. Efter detta moment påbörjades själva intervjun med våra frågor som författats i 
intervjuguiden (se bilaga 1). Anledningen till att videoklippen visades innan intervjufrågorna var 
för att detta skulle ge förutsättningar för en så spontan bedömning som möjligt. Vi antog det som 
sannolikt att bedömningsmomentet skulle få en mer spontan karaktär om det inträffade innan de 
hade fått svara på våra frågor.  

Hantering	  av	  data	  
För att gardera oss mot tekniska missöden spelade vi in intervjuerna på två mobiltelefoner samt 
en dator. I ett första skede döptes ljudinspelningarna till Lärare 1, Lärare 2 osv. Efter att 
inspelningen överförts till våra personliga datorer raderades inspelningarna från de två 
mobiltelefonerna. Vi lyssnade tillsammans igenom de fyra intervjuerna och diskuterade sedan 
lärarnas svar. Inspelningarna transkriberades sedan enligt en transkriptionsnyckel. På varsitt håll 
markerade vi de nyckelord och längre citat som vi ansåg hade stort värde för undersökningen och 
när vi sedan presenterade dessa för varandra kom vi överens om vad som bör ingå i resultatet. 
För att våra resultat ska bli mer begripliga har valda delar av transkriberingen renskrivits till en 
sammanhängande text. Då alla intervjuer blev långa och innehållsrika lyssnade vi igenom 
samtliga intervjuer noggrant och under ett flertal tillfällen, både enskilt och tillsammans. Vi 
diskuterade igenom alla delar i intervjuerna, exempelvis informanternas ordval och 
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formuleringar, för att hitta även det som lärarna inte konkret uttryckte. Genom att via ett 
hermeneutiskt förhållningssätt dessutom ta hänsyn till tonfall och kroppsspråk fick vi ytterligare 
substans till våra tolkningar genom att vi på ett omsorgsfullt sätt kunde fläta samman detaljerna i 
informanternas utsagor till en greppbar helhet om deras syn på musikalisk kvalitet.  



14	  

	  

RESULTAT	  
	  
När vi har analyserat vårt material har vi urskilt tre olika teman som vi nu kommer att presentera. 
Dessa teman är Likheter och Skillnader, Subjektiv bedömning samt Musikalitet och 
musikhögskolan. Våra teman är konstruerade utifrån våra frågeställningar och våra tolkningar av 
informanternas utsagor och dessa kommer att presenteras närmare under varje rubrik. För att 
göra resultatet mer överskådligt för läsaren och samtidigt säkerställa informanternas anonymitet, 
kommer vi att presentera resultatpresentation och analys som en helhet där vi även presenterar 
lärarnas svar i förhållande till varandra inom respektive tema. 

Presentation	  av	  informanterna	  
Våra fyra informanter arbetar alla som musiklärare och har lång erfarenhet av att arbeta på 
musikhögskolan. Dessa lärare har även stor erfarenhet av att medverka i olika jurygrupper och 
jurysammanhang i samband med musikhögskolans instrumentalprov. 

Likheter	  och	  skillnader	  
Ett mål med denna undersökning var att upptäcka just likheter och skillnader mellan våra 
informanters tankar om vad som gör att en sökande får ett godkänt instrumentalprov. 
Huvudsyftet var att undersöka vad lärarna bedömer som god musikalisk kvalitet och för att 
tydliggöra detta har vi valt att presentera resultaten under detta tema. Lärarnas svar handlar om 
omständigheter kring instrumentalproven, om de värderar teknik eller känsla högst samt om det 
finns likheter och skillnader i hur de ser på den sökandes förmåga att förmedla en känsla i 
musicerandet. 

Lärarnas	  kvalitetsuppfattningar	  
Tre lärare, som under videoklippen såg instrumentalisterna spela till en färdiginspelad bakgrund, 
säger att de gärna skulle vilja se den sökande musicera tillsammans med andra, med levande 
musiker, för att kunna bedöma kommunikation, samspel och lyhördhet. Lärarna vill alltså se en 
mer verklighetsbaserad provsituation, som kan liknas med Jönssons (2011) beskrivning av 
autentiska bedömningar. En lärare säger att en sökande kan vara väldigt duktig på sitt instrument, 
men om personen saknar förmåga att musicera med andra så spelar det ingen roll. De betonar att 
samspelet är av största vikt och att detta verkligen kan påverka hur en aspirant bedöms. 

En lärare säger också att den sökande bör ha ordning och reda på sina papper och att hon som 
jurymedlem gärna vill få en lugn känsla, det vill säga att den sökande har kontroll över 
situationen. Läraren lägger vikt vid att under provets gång kunna ha en öppenhet för att vad som 
helst kan hända, exempelvis att en av kompmusikerna gör ett misstag och kommer in på fel ställe 
i låten. Om en sådan situation uppstår vill läraren att den som söker ska kunna hantera detta på 
ett bra sätt, antingen genom att sjunga vidare trots problemen, alternativt att avbryta och starta 
om låten från lämpligt ställe.  

När vi visade videofilmerna påpekar tre lärare att de även skulle vilja höra personen spela något 
annat, i en annan genre eller stil, för att “enklare kunna göra en bedömning”. En lärare framhäver 
att den sökande, förutom genrebredden, även bör ha stilkänsla; “En musikalisk bredd...där man 
är inne i språket. Att man inte bara spelar rätt teknik utan att man liksom...hör att den här 
personen snackar norska eller..den här personen snackar ryska”. En annan lärare nämner också 
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vikten av att ha stilkänsla, och säger att ett misslyckat prov är när den sökande exempelvis 
sjunger “jazzigt i en klassisk sång”. 

Fler exempel på när lärarna ser ett prov som misslyckat är när aspiranten väljer en låt som är för 
svårt för att försöka briljera eller imponera på juryn. Om den sökande istället tar något den kan 
och gör detta bra så menar en lärare att det är lättare att bli berörd. Läraren tillägger även att detta 
brukar leda till höga poäng. Dessa tankar hos lärarna kan liknas vid det Lilliestam (2006) skriver 
angående att det enkla kan bedömas som något positivt och naturligt, och att det komplicerade 
kan uppfattas som något negativt och onödigt tillkrånglat.  

Samtliga lärare nämner god teknik och konstnärlighet som ingredienser som måste finnas med i 
ett lyckat instrumentalprov. Även om alla lärare talar om båda aspekterna och att de letar efter en 
helhet, så upplever vi att två av lärarna fokuserar på tekniken under våra intervjuer, medan de 
andra två istället lägger tyngden på konstnärlighet. En av de två som fokuserar på teknik säger 
bland annat att det handlar om att den sökande bör ha så pass bra teknik att eleven kan stå och 
öva flera timmar om dagen i ett övningsrum. Vi tolkar detta som att denna lärare tycker att det är 
väsentligt att aspiranten uppvisar god teknik för att bli godkänd på instrumentalprovet. Samma 
lärare säger också att hon ibland upplever att den sökande har talang, men att det blir svårt att 
tillgodogöra sig utbildningen om tekniken är för svag. Den andra läraren som fokuserar på teknik 
säger att det är oförsvarbart att godkänna någon när tekniken inte räcker till eftersom personen 
behöver kompetensen för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Dessa två är alltså överens om 
att tekniken står i centrum för att kunna bli godkänd på instrumentalprovet, men tillägger att även 
uttrycket är viktigt. En av dessa lärare nämner dock att han tycker att just teknik får för mycket 
fokus på musikhögskolan och att det konstnärliga lätt hamnar i skymundan. Men läraren menar 
samtidigt att eftersom utbildningarna ser ut som de gör så måste instrumentalproven bedömas 
därefter. 

De två lärare som fokuserar mer på det konstnärliga under våra intervjuer säger att den som 
söker måste ha ett uttryck och kunna berätta sin egen berättelse. De tycker att det krävs mer än att 
bara spela som det står i noterna, för att det inte bara ska bli en platt redovisning. De är väldigt 
tydliga med att konstnärlighet och uttrycksförmåga är viktigare än hantverket. En lärare säger “är 
det liksom konstnärligt väldigt intressant och med mycket nerv och så…hantverket blir ändå 
ganska underordnat tycker jag”. Samma lärare säger också “jag försöker tänka på…ja...jag 
försöker lyssna mycket efter utommusikaliska aspekter. Det kan ju vara någon som är väldigt 
duktig och spelar väldigt rätt, men det känns väldigt...ja, det blir väldigt mekaniskt”. Detta 
synsätt kan liknas vid Lilliestams (2006) beskrivning av att någon som är för skicklig inom det 
tekniska området benämns som en kall och tom virtuos. 

Samtliga fyra lärare säger dock att det ultimata är om alla aspekter finns med, det vill säga både 
teknik och konstnärlighet, och att hantverkskunnandet behövs för att sedan kunna uttrycka sig 
musikaliskt. Bastian (1987) beskriver också helhetsbegreppet inom musik, att vi människor 
pendlar mellan att bli imponerad av det tekniska i musiken och att känna något - och att den 
främsta musikern då blir den som kan sammanfläta flest av musikens olika beståndsdelar till en 
helhet. 
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“Det	  som	  inte	  går	  att	  ta	  på”	  
En lärares spontana reaktion på frågan hur hon ser på konstnärlighet var direkt ”ja, vad är 
meningen med livet?” och menar att det är otroligt svårt att sätta fingret på vad konstnärlighet 
egentligen innebär. Alla lärare har gemensamt att de vill att den som söker ska vara konstnärlig 
och att det ska finnas något personligt i musicerandet. Lärarna uttrycker detta på lite olika sätt. 
De använder ord såsom personligt uttryck, personlighet, känsla, smakfull, fokus, inlevelse, 
närvaro, övertygelse och musikalitet. Att det går att beskriva på olika sätt beskriver även 
Lilliestam (2006) då han skriver att de kvalitéer i musiken som inte är tekniska är svårfångade 
och svårbeskrivna. 

Tre lärare kopplar konstnärlighet till improvisation genom att påpeka att de vill höra att den 
sökande “gör sin egen grej” av låten, det vill säga att den som spelar inte bara “gör en 
efterapning” av något som redan finns. De tre lärarna vill att det ska finnas överraskningar i 
musiken där musikern gärna får använda sig av egna fraseringar, dynamik, reharmoniseringar 
och egna musikaliska utsmyckningar. En lärare framhäver att hon tycker att den sökande måste 
tänka igenom låten som ska framföras och kunna koppla materialet till sig själv. Genom att göra 
detta kan den sökande själv uppleva något i musiken och på så sätt kunna berätta sin egen 
berättelse istället för att bara efterlikna originalversionen. Hon tycker att alla musiker bör ställa 
sig frågan “Hur gör jag detta till min egen berättelse”? En annan lärare är inne på samma spår 
och menar att konstnärlighet kommer fram i instuderandet av musiken och att hon gärna ser att 
den sökande berättar något personligt i anslutning till framförandet. Lärarna säger också att det 
handlar om att kunna vara lyhörd för vad som händer runt omkring, vad de andra instrumenten 
gör och att kunna både ge och ta impulser. 

Lärarna talar om att uttrycket är något som kommer inifrån och nämner begrepp som 
inlevelseförmåga och inre övertygelse. En lärare säger att hon inte har några problem med att den 
sökande blundar, eftersom hon upplever att det bara visar att den personen hämtar något inifrån 
sig själv, och en lärare säger att uttrycket finns i hela kroppen och själen; “men inte det här 
som...en del säger...nu ska vi se glada ut. Man hakar på sig ett uttryck utifrån, på något sätt...som 
ett utanpå-verk, lite plastigt”. De säger också att det handlar om att berätta något, att kunna säga 
något och “ha en sorts dialog”; både mellan de musiker som är på scenen och mellan musiker 
och publik. Dessa tankar om kommunikation inom musik känns igen i Walters (Brändström, 
2006) beskrivning av att den musiker som förstår musiken som sitt eget modersmål har en inre 
musikalitet. Även Brändström (ibid.) talar om ett relationellt perspektiv på musikalitet som 
innebär att det måste finnas en kommunikation mellan en musiker och dess publik under en 
konsert. Brändström beskriver också denna kommunikation som svårdefinierad och att det kan 
handla om kreativitet, intuition, utstrålning och uppmärksamhet. 

Subjektiv	  bedömning	  
Detta tema anknyter till vår frågeställning angående hur lärarna upplever att juryn arbetar 
tillsammans under instrumentalprovet, hur de resonerar kring sin egen professionalitet i samband 
med bedömningen samt hur de förhåller sig till skolans lokala bedömningskriterier. 

När vi visade klipp nummer två för våra informanter, det klipp som alla fick se, uppkom både 
likheter och skillnader i bedömningen. Lärarna påpekar att det är svårt att bedöma ett instrument 
de själva inte spelar och att de även tror att bedömningen tenderar att bli mer positiv på grund av 
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detta. En lärare tycker att det finns personlighet och närvaro i spelet, medan en annan lärare säger 
att det fattas hjärta och personlighet och istället känns som en redovisning. Två lärare är överens 
om att personen har bra frasering och god tajming, medan de andra två inte nämner dessa 
aspekter överhuvudtaget. En lärare tycker att “intonationen är sådär” medan en annan säger att 
personen spelar “rent och rätt”. Som vi tidigare nämnt i uppsatsens metodavsnitt är bedömningen 
av detta videoklipp dock inte helt representativt för hur lärarna bedömer ett instrumentalprov, 
eftersom ingen av våra informanter undervisar i det instrument som personen i videoklippet 
spelade. En autentisk jurygrupp består av lärare som är väl insatta i både instrument och genre, 
vilket inte var fallet i detta intervjumoment.  

Samtliga lärare säger att det i juryarbetet varierar om jurymedlemmarna är överens eller inte. De 
säger att de ganska ofta tycker lika, men inte alltid. Alla lärare är också överens om att det är bra 
att de inte tycker samma och en lärare säger att det blir säkrare för den som söker om 
jurymedlemmarna har olika åsikter för att det då blir en “sammanlagd pott av vad de olika 
jurymedlemmarna tycker”. En lärare säger att han upplever oenigheterna positivt och att han till 
och med brukar få sig en tankeställare när någon jurymedlem argumenterar för sin sak. Han 
menar att detta kan leda till att han ibland får lov att omvärdera sin poängsättning. Lilliestam 
(2006) beskriver problematiken i att saker lätt tas för givet när diskussioner om musik är bra eller 
dålig uppstår. Våra informanter resonerar på liknande sätt, att det finns en risk att de som 
jurymedlemmar bara tycker något - och att det därför är av godo att motivera sin poängsättning 
inför varandra. Lärarna säger att de vid oenigheter brukar diskutera sina poängsättningar och att 
det är majoriteten i jurygruppen som avgör. En lärare har ett exempel där två jurymedlemmar 
nästan satte högsta respektive lägsta poäng - och att det i det fallet kanske handlade om 
personliga stridigheter, vilket hon absolut inte tycker hör hemma i juryarbetet. En annan lärare 
påpekar att det absolut finns elever som kommit in på musikhögskolans trots att alla i juryn inte 
varit överens om detta. 

Två lärare poängterar att det är av största vikt att efter instrumentalproven kunna motivera och 
verbalisera varför en sökande inte blivit godkänd på provet, eftersom de ofta får samtal från de 
sökande efteråt. En av dessa lärare säger att hon inte bara kan säga att personen ska “sjunga 
bättre” utan att hon behöver ha en bra och hållbar motivering. Den andra läraren, som talade om 
vikten av att kunna motivera sitt val, berättade om ett exempel där en sökande som inte gick 
vidare på den aktuella skolan istället kom in på en annan musikhögskola och tillägger “och då 
hoppas man ju att man gjort rätt bedömning. Men vi var helt eniga i juryn, så det var inget...men 
i alla fall kan man bedöma fel.” Lilliestam (2006) skriver att vi ofta inte ger någon motivering till 
varför vi tycker som vi gör inom bedömning av musik, vilket liknar våra informanters tankar om 
att de måste se upp för att inte bara tycka något utan vidare grund. 

Angående skolans lokala bedömningskriterier säger lärarna att dessa kommer upp ibland när de 
diskuterar oenigheter, men att de inte konsekvent finns med i juryarbetet. När vi frågar en lärare 
om de brukar diskutera kriterierna får vi svaret “nä, det behöver vi inte göra, det har vi” vilket 
visar en åsikt om att läraren anser sig besitta den kunskapen som krävs även utan skriftliga 
kriterier. Samtliga lärare menar att kriterierna kan bli ett inslag i diskussionerna som ibland 
uppstår, men att de annars har så pass mycket erfarenhet att de redan vet vad de ska titta och 
lyssna efter. Lärarna säger alla att de är så pass vana att tänka kring helheten att de helt enkelt 
gör en professionell bedömning - och samtliga tycker att jurygruppen har den erfarenhet som 
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krävs för att bedöma instrumentalproven. En lärare säger också att de är så vana vid 
instrumentalproven att de får en uppfattning om den sökande “redan när personen kommer in i 
rummet”. Juryn har som uppgift att bedöma aspirantens musicerande förmåga, men detta citat 
visar att det även finns andra faktorer som kan spela roll i bedömningen. 

Att det anses vara komplext att urskilja den exakta innebörden i de konstnärliga 
bedömningskriterierna (Zandén 2010) skulle kunna uttydas i lärarnas påstående att dessa inte 
behövs diskuteras då de redan “har” dem. Lärarna anser att de besitter kunskapen av de lokala 
bedömningskriterierna utan att vara fullt medvetna av vad som faktiskt skriftligen uttrycks. Detta 
liknar Grensjös (2003) beskrivning av den tysta kunskapen där läraren inte nödvändigtvis kan 
verbalisera vad denne faktiskt kan.  

Alla lärare är överens om att bedömningen vid instrumentalproven är av subjektivt slag. En 
lärare pekar på att jurygruppens oenigheter kan bero på att de olika jurymedlemmarna väger 
hantverk högst medan andra väger konstnärlighet högst. Lärarna säger också att det är enklare att 
bedöma hantverket och tekniken än just det konstnärliga, för att det då blir subjektivt och handlar 
om tycke och smak. En lärare säger “Vi har ju inte det amerikanska systemet när vi mäter...kan 
du spela sextondelar så snabbt då är du godkänd på den nivån /.../ Och då kan det ju bli 
väldigt...ja, det kan ju bli risk att det är för subjektivt”. En annan lärare pratar om “det som går att 
ta på”, och menar att jurymedlemmarna är överens när det kommer till att bedöma notläsning; 
“det finns många parametrar som man kan mäta...och notläsning är ganska enkelt, för vi har 
svaret nämligen”, men att det blir svårare att bedöma det konstnärliga. Dessa tankar kan liknas 
vid Zandéns (2010) beskrivning av att regler och kriterier inte kan infånga alla aspekter av ett 
musikframförande och att de därför aldrig kan garantera att en bedömning blir objektiv.  

Lärarna säger att de i juryarbetet måste bortse från sin personliga smak och att de vill bli berörda, 
men att en bedömning alltid blir personligt färgad av den jurymedlem som bedömer. En lärare 
säger att alla människor har olika behov, att “vissa vill ha musiken stor och dramatisk och med 
mycket gestik och mimik” - medan andra dras till det lugna och stilla; “vissa behöver liksom 
någonting väldigt...kanske stort och mäktigt och mycket och...och andra har inte alls det behovet, 
de kanske tycker att det är väldigt lugnt och stilla om personen bara står stilla och är...lugn. Då 
kanske det räcker bara med små gester”. Detta resonemang liknar Bastians (1987) beskrivning av 
att olika människor kan höra helt olika saker under ett och samma musikstycke. Lärarna säger 
också att det är viktigt att vara medveten om vad de själva tycker om och dras till, att det finns en 
medvetenhet kring hur de själva resonerar och att kunna analysera sig själv som jurymedlem. 
Detta för att undvika att bedömningen blir alltför subjektiv. Lärarna säger att det är enkelt att 
falla in i sin egen smak och att fokusera på vilken sorts elever läraren själv vill jobba med, men 
att detta inte bör ingå i bedömningen. Att informanterna tycker att medvetenhet är väsentligt 
överensstämmer med Skolverkets (2012) skrift om att en professionell bedömning i musik bör 
innefatta att läraren har en förmåga att kunna medvetengöra och kritiskt granska sina subjektiva 
kvalitetsuppfattningar. 

En lärare säger att det finns solklara fall av de sökande; de som absolut blir godkända och de som 
direkt blir underkända - och att den subjektiva bedömningen märks mest i de personer som 
hamnar i mitten. Lärarna säger att de i juryn ser och hör olika saker eftersom de har skilda 
erfarenheter. Att de är olika mottagare och att den sökande därför inte kan bedömas efter samma 
mall. De säger att tycke och smak har att göra med ens egen bakgrund, erfarenheter och vad de 
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själva identifierar sig med. En lärare säger att hon egentligen inte vet varför de tycker olika, men 
att det helt enkelt bara är så, och exemplifierar med att gå på en konstutställning. På denna 
konstutställning menar hon att vi kanske skulle enas om en viss tavla och tycka att det är 
fantastisk, men att vi i övrigt kommer att fastna för olika konstverk. 

 
Är	  bedömningen	  rättvis?	  
Lärarna säger att de försöker bedöma så rättvist som möjligt, men att det aldrig kan bli helt 
rättvist för de sökande just eftersom bedömningen är subjektiv. De menar att de som 
jurymedlemmar inte kan göra mer än att bedöma det de hör och bedöma det efter bästa förmåga. 
Lärarna tror att alla lärare som bedömer har ungefär samma grundinställning, men att det ändå 
kan skilja sig eftersom jurymedlemmarna är olika människor som automatiskt ser och hör olika 
saker. Två lärare tycker att bedömningskriterierna borde lyftas mer vid juryarbetet, att det vore 
bra med en diskussion så att dessa inte tas för givna. De säger att konstnärlighet och det 
subjektiva brukar diskuteras vid lärarsammanträden på skolan och att det är ett oerhört viktigt 
ämne som bör diskuteras ofta. En lärare tycker att det borde finnas en bättre dialog mellan 
musikhögskolan och de som söker, exempelvis genom att ha en dialog med elever och lärare på 
folkhögskolor, för att det ska bli tydligare för de sökande vad som egentligen efterfrågas vid 
instrumentalprovet. 

Musikalitet	  och	  musikhögskolan	  
Det sistnämnde temat, Musikalitet och musikhögskolan, framkom då flera av de lärare vi 
intervjuade talade om musikalitet på ett mer övergripande plan samtidigt som de drog paralleller 
till musikhögskolan. 

Två lärare säger att musikhögskolans antagningsprov är bra utformade efter de utbildningar som 
skolan har, men att fokus ligger för mycket på vad den som söker inte kan istället för vad 
personen faktiskt kan. De säger att musikhögskolan missar många musiker som inte passar in i 
den utbildningsmall som musikhögskolan har, och att konstnärlighet lätt hamnar i skymundan. 
En av dessa lärare menar också att musikhögskolan inte representerar alla genrer och att det vore 
en bra idé att se över vilka utbildningar som erbjuds. Han menar att det finns många människor 
som tycker om musik och vill uttrycka sig, men att de inte riktigt passar in i musikhögskolans 
mall av olika anledningar. Han tycker inte att det är en dålig mall som musikhögskolan har, men 
att det även skulle kunna gå att hitta andra mallar. 

En av våra informanter säger att många av hans bekanta som inte sysslar med musik benämner 
sig själva som omusikaliska men att han inte håller med. Han tycker att det är lätt att fastna i att 
fokusera på tekniken, och att “någon som tycker om musik” automatiskt är musikalisk. Han 
tycker också att det är viktigt att inte tekniken sätter stopp för fantasin och att vi människor 
måste komma bort från att vara duktiga på musik; “tekniken ska bara vara ett uttryck för att 
kunna uttrycka sig”. Han frågar sig själv varför han började med musik och svarar sig själv; “det 
var ju inte för att det var kul med skalövningar eller tonbildning...det roliga var att spela ihop 
med andra. Alltså spela. Det är ju musik man sysslar med, det är inte teknik”. Ruud (2002) 
skriver också om detta, när han menar att en teknisk och konstnärlig kompetens inte 
nödvändigtvis behöver vara det viktigaste, utan att det även handlar om att som människor kunna 
finna glädje och samhörighet genom musiken. 
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En lärare säger att musikhögskolan inte är uppdaterad, att vissa lärare är kvar i traditionen av att 
värdesätta musikteori och noter som de viktigaste kunskaperna, men att det i dagens samhälle 
finns andra musikaliska kunskaper som är lika relevanta. Han säger att elever generellt sett inte 
är lika bra på kontrapunkt och fyrstämmig sats längre, men att de istället kan andra saker som 
han tycker borde värderas lika högt. Denna lärare säger också att många av musikhögskolans 
lärare tillhör den gamla skolan, att de är väldigt bra på teori och gehör men kanske saknar några 
av de andra dimensionerna, som konstnärlighet och uttryck. Lärarna säger att musikalitet kan 
vara många olika saker, och att det handlar om att hitta sin egen musikalitet. De är överens om 
att det är en stor och svår fråga, och att spelglädje och kärlek till musiken är väsentliga delar som 
kanske tenderar att glömmas bort i musikhögskolans värld. Dessa tankegångar överensstämmer 
med Lilliestams (2006), som skriver att en alltför prestationsinriktad syn på musik kan leda till 
att mångas förhållande till musik skadas. Även Ruud (2002)  menar att vi som spelar musik 
borde se på oss själva som tillräckligt bra musiker och aktivt arbeta för att motarbeta den 
glädjedödande prestationsångest som kan uppstå då fokus ligger på den musikaliska prestationen. 

Sammanfattning	  
Studien visar att våra fyra informanter kan bedöma ett musikframträdande på väldigt olika sätt. 
Samtliga lärare menar också att de som medverkar i en jurygrupp inte alltid är överens, men alla 
tycker att detta enbart är positivt. De säger att en bedömning av musik alltid är subjektiv och 
baserad på jurymedlemmens bakgrund, erfarenhet och behov - och att det är bra att 
jurymedlemmarna är oense eftersom bedömningen då blir en blandad kompott av deras tycke 
och smak. Dock säger samtliga lärare att instrumentalproven aldrig kan bli helt rättvisa för den 
sökande eftersom bedömningarna är just subjektiva. De är även överens om att den ultimata 
musikern är någon som behärskar både teknik och känsla, men tydliga tendenser till att prioritera 
antingen teknik eller känsla återfinns hos samtliga informanter. Övriga aspekter som lärarna 
tycker är viktiga är genrebredd, kommunikation med de musiker som är med och spelar vid 
provtillfället, att vara lyhörd och flexibel, att “göra sin egen grej av musiken”, att berätta sin egen 
historia i musicerandet samt att välja ett musikstycke som överensstämmer med sin egen nivå 
istället för att välja något för svårt enbart i syftet att imponera på juryn. Samtliga informanter 
säger att skolans lokala bedömningskriterier inte finns med kontinuerligt under 
instrumentalproven, utan att de som jurymedlemmar har så pass stor erfarenhet och kunskap att 
veta vad som ska bedömas även utan dessa. Lärarna säger att proven är väl utformade till de 
utbildningar som musikhögskolan tillhandahåller, men att det skulle finnas en poäng i att se över 
just vilka utbildningar som erbjuds - dels för att nå fler musiker i landet och dels för att 
musikhögskolan ska bli mer uppdaterad till dagens samhälle. Våra informanter talar också om att 
musik egentligen handlar om lust och spelglädje, men att dessa dimensioner riskerar att bli 
bortglömda och bortprioriterade inom musikhögskolans väggar.  
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DISKUSSION	  
 
Då vi ville att våra informanter skulle få ett fritt svarsutrymme på våra frågor valde vi att 
använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer (Patel & Davidsson 2011). 
Intervjuerna utformades av semistrukturerad karaktär för att kunna följa med i informanternas 
eventuella utsvävningar. Vi upptäckte både för- och nackdelar med detta tillvägagångssätt. 
Fördelen var att vi fick ut otroligt mycket information av de lärare vi intervjuade, nackdelen blev 
att informationen ibland kändes för spretigt. Våra informanter talade om väldigt många olika 
aspekter, både kring musikhögskolan och dess instrumentalprov, men även om musik som 
företeelse och samhällsfenomen. Detta gjorde analysarbetet komplicerat då det stundtals var 
svårt att välja ut vad som skulle lyftas fram. Då vi använde oss av ett hermeneutiskt 
förhållningssätt var analysarbetet dessutom invecklat på andra sätt. Lärarna använde samma ord i 
olika kontexter under intervjuerna, exempelvis musikalitet och konstnärlighet, och samma ord 
kunde även betyda olika saker för en och samma lärare beroende på sammanhang. Ett exempel 
på dessa språkliga svårigheter är hur lärarna använder orden musikalisk och musikalitet som 
under intervjuerna kommer upp i alla möjliga kontexter. En lärare menar att han lyssnar mycket 
efter utommusikaliska aspekter och syftar då på det som inte handlar om teknik, medan en annan 
lärare talar om just teknisk musikalitet. Lärarna talar också om att musikalitet innebär att den 
sökande har inlevelseförmåga, att det är bra om den sökande har en musikalisk bredd, att 
musikalitet innebär att någon har ett gott gehör, att någon som är musikalisk är bra på att spela 
tillsammans med andra, eller att musikalitet är en blandad kompott av både teknik och 
konstnärlighet. Det framkommer tydligt att det finns svårigheter i att verbalisera begreppen inom 
musik på ett konkret och konsekvent sätt. Zandéns (2010) tankar stämmer därför bra överens 
med vår studie; musikhögskolans lärare behöver ett gemensamt språk om de ska kunna tala 
begripligt med varandra om vad som är kvalitet inom musik. Denna komplexitet i språket 
kombinerat med att våra informanter även sade emot sig själva i rena sakfrågor gjorde att vi fick 
väga alla enstaka formuleringar och svar mot varandra för att kunna nå en helhet. Vi behövde 
dessutom ta hänsyn till vår egen förförståelse och våra egna värderingar för att inte riskera att 
våra tolkningar blev för personligt färgade. Många filosofiska frågor om musik och vad vi 
människor gör med den uppkom, och med facit i hand kanske frågorna hade kunnat utformas 
något stramare för att enbart behandla musikhögskolans instrumentalprov. Vi är dock nöjda med 
våra intervjuer och vad vi fick ut av dem, då vi hoppas att denna undersökning kan vara en god 
grund för fortsatt forskning inom området.  

Samtliga lärare nämner att de oftast är överens i juryn, men fokuserar mer på de tillfällen då de 
inte varit överens. Detta genererar tyvärr i en något skev bild av lärarnas professionalitet 
eftersom dessa svar ger en relativt negativ och nedvärderande bild av musiklärarnas 
professionella kunskap. Då lärarna trots allt är överens vid de flesta bedömningar visar det ändå 
att det finns en stark professionalism hos våra informanter. Vår undersökning har också visat att 
lärarna har en förhållandevis kluven uppfattning om vad som är musikalisk kvalitet, men att de 
ändå verkar vara överens vid juryarbetet. Detta skulle kunna bero på att de vid juryarbetet 
bedömer tillsammans med lärare som undervisar inom samma instrument och genre, och att så 
inte är fallet med de lärare som de jämförs med i denna undersökning.  

Det som även utmärker sig i vår studie är dels att informanterna tenderar att fokusera på antingen 
teknik eller uttryck, även om de alla eftersträvar en helhet hos den som söker. Utmärkande är 
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även att samtliga lärare säger sig ha kunskap om de kriterier som finns, utan att exempelvis 
behöva läsa igenom dem eller ha dem framför sig under själva provet. Detta visar att de lärare vi 
intervjuat hyser stor tillit till sin egen erfarenhet, det vill säga sin professionalism. Vi tolkar det 
som att lärarnas professionalitet i stor del kan sammanställas med de kunskaper som inte går att 
verbalisera, det vill säga den “tysta kunskapen” som Grensjö (2003) skriver om. Dock tyckte 
våra informanter att kriterierna borde verbaliseras och diskuteras mer än vad de gör, och även att 
en dialog mellan musikhögskolor och folkhögskolor borde finnas. Detta kan vara en diskussion 
som är givande att lyfta fram emellan musikhögskolorna. De lärare som arbetar i jurygrupperna 
har en stor makt i sina händer, eftersom de väljer ut vilka som blir godkända och därmed får 
tillgodogöra sig en akademisk musikutbildning. Då det svenska samhället är uppbyggt utifrån en 
tilltro till yrkesutövare med akademisk utbildning torde de kriterier som musikhögskolan 
gemensamt utformat och hur samhället ser på musikalisk kunskap hänga ihop. 

I den musikpedagogiska forskningen har det visat sig att det är svårt att kringgå den subjektiva 
bedömningen av musik. Olle Zandén (2010) lyfter fram osäkerheten och komplexiteten i dessa 
bedömningar, och har varit delaktig i att utforma en samtalsguide för musiklärare, just för att 
kunna göra bedömningar av subjektivt slag enklare. Kanske borde en liknande mall utformas 
även på landets musikhögskolor? Eller är det möjligtvis bra att varje musikhögskola tillåts vara 
unik och ha möjlighet att specialisera sig utifrån ett specifikt fokus? I nuläget skriver varje 
musikhögskola sina egna lokala bedömningskriterier vilket leder till att bedömningen på varje 
skola tillåts att vara unik. Lilliestam (2006) skriver att vi människor är vana att värdera musik 
som bra eller dålig och att det sker automatiskt. Att detta fenomen även uppstår på 
musikhögskolor är ett faktum. Därför borde det vara av största vikt att frågan lyfts och diskuteras 
ordentligt, precis som Zandén (2010) skriver. Han menar, som vi tidigare nämnt, att ett 
gemensamt yrkesspråk enbart är av godo och dessutom kan bidra till att musikämnets status 
generellt stärks. Zandéns undersökning omfattar gymnasieskolan, men det torde finnas liknande 
fördelar och förtjänster med att införa samma tankegångar också inom musikhögskolorna. 

Denna uppsats har syftat till att undersöka bedömning av god musikalisk kvalitet inom 
musikhögskolan, men vi ser också studien som relevant för hela samhället då vi båda upplevt att 
en utbildning på musikhögskolan medför en viss status. Lilliestam (2006) beskriver 
problematiken med att definiera musik som bra eller dålig, och menar att de flesta samtal kring 
musik genomsyras av huruvida den är bra eller inte. Det är även allmänt känt att vi människor 
har olika smak när det kommer till musik, så vem har egentligen rätt? Har de lärare som arbetar 
på musikhögskolan och sitter med i dessa jurygrupper ett svar på vad som är bra musik eller 
inte? Våra informanter talade mycket om personligt tycke och smak under våra intervjuer och en 
lärare sade att hon inte är mer än människa. Med det menade hon att oavsett hur mycket hon 
försöker finns det ändå vissa delar i bedömningen som helt enkelt inte kan vara objektiv, och att 
det måste få vara på det sättet.  

Att jurygrupperna inte alltid är överens framkommer i denna undersökning. En slutsats av det 
kan vara att det då inte finns något säkert facit till vad som är bra och dåligt inom musik? När en 
domare i en internationell pianotävling bedömer samma inspelade musikstycke på olika vis i tron 
om att det var två olika inspelningar (Zandén 2010) blir det oerhört tydligt att bedömning av 
musik kan vara både komplex och kontextberoende, och att det är svårt att sätta fingret på vad 
det egentligen är som gör att en människa bedömer en musikprestation på ett visst sätt. 
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Musikhögskolan verkar också bidra till att det finns en klyfta mellan de utbildade musikerna och 
självlärda musiker, genom att lägga stort fokus vid det tekniska musikkunnandet. Att bara spela 
för att ha roligt tycker våra informanter kommer i skymundan, och frågan är på vilket sätt detta 
fenomen kan återspegla sig i samhället? Bastian (1987) skriver att vi måste sluta uppfatta musik 
som en olympisk gren och att när tekniken får för stort utrymme är det på bekostnad av övriga 
musikaliska kompetenser. Lilliestam (2006) skriver att många musiker som varit och är högt 
uppskattade ofta är omtyckta på grund av den känsla de förmedlar, och att det inte har med ett 
hantverkskunnande att göra. En lärare sade att instrumentalproven är bra utformade efter de 
utbildningar som musikhögskolan tillhandahåller, men att det kanske vore en idé att se över de 
utbildningar som nu erbjuds. Hur hade det varit med en utbildning som enbart fokuserade på 
känslan i musiken, att bli en “tillräckligt bra musiker“ (Ruud 2002) för att kunna musicera 
tillsammans med andra, känna glädje och skapa en social tillhörighet? Några av våra informanter 
verkar tycka att det hade varit en väldigt bra idé, och kanske är en öppen dialog kring detta, på 
musikhögskolor, folkhögskolor och i grundskolan, ett första steg? 

Efter en analys av våra intervjuer ser vi att lärarnas resonemang kring bedömning av god kvalitet 
inom musik inte alltid stämmer överens med vad de i övrigt beskriver som god musik och dess 
essens. Möjligtvis finns det en så pass stark utbildningstradition inom musik att dess historia 
präglar dagens undervisning på en undermedveten nivå? När våra informanter talar om musik 
och musikalitet säger de nämligen att musik handlar om lust och spelglädje och att de själva inte 
började med musik för att få “spela skalor”. Dessa tankar återkommer dock inte när de talar om 
hur de bedömer ett instrumentalprov. Är det då så att musik på musikhögskolan och musik 
utanför musikhögskolan är olika fenomen? Att de lärare som vi intervjuat har skilda synsätt på 
vad som är viktigt inom musik beroende på om musiken befinner sig på eller utanför en 
musikhögskola skapar en problematik. Dels lär det skapa klyftor mellan musiker med eller utan 
akademisk utbildning, och dels kan det skapa ett prestationsfokus inom musik som rimmar illa 
med att musik skulle handla om att njuta. Skulle det då i praktiken fungera att ha en högre 
musikutbildning där någon utan förkunskaper kan komma in och där fokus enbart ligger på att ha 
roligt? Förmodligen inte, eftersom dagens musikutbildningar syftar till att antingen kunna arbeta 
som musiklärare eller kunna försörja sig som professionell musiker. Det är naturligtvis naivt att 
då påstå att ett musikintresse skulle räcka för att bli antagen till en hög akademisk 
musikutbildning, men när skillnaden är så pass stor mellan vad lärarna tycker är kärnan i musik 
och vad som faktiskt bedöms är det ju av vikt att fundera på varför det ser ut som det gör. När vi 
frågar en lärare hur han skulle beskriva någon som är musikalisk svarar han “Någon som tycker 
om att spela musik. Punkt”. Hur beskrivs då någon som får komma in på musikhögskolan?  

Vidare	  forskning	  
Då det framkom oerhört mycket data under våra intervjuer skulle vi med fördel rekommendera 
andra att forska vidare inom detta område. Intressanta aspekter att ta upp, som vi i detta arbete 
valde att bortse från på grund av den befintliga tidsramen och arbetets omfattning, skulle vara att 
undersöka om olika kvalitetsuppfattningar kan härledas till exempelvis utbildning, genus, ålder 
eller genretillhörighet? Det vore också intressant att undersöka om det finns skillnader mellan 
olika musikhögskolor, både i de nedskrivna bedömningskriterierna samt i hur juryarbetet 
fungerar. En ytterligare studie skulle kunna vara att undersöka om det finns skillnader mellan 
vilka kvalitéer en sökande till lärarprogrammet respektive en sökande till musikerprogrammet 
bör inneha enligt en jury. 
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Bilaga	  1.	  Intervjuguide	  
	  

Förberedande frågor:  

1. Hur ser din yrkeskarriär som lärare ut? 
2. Vad har du för juryerfarenhet? 

Visa videoklipp 

1. Informanten får se någon spela på det instrument de undervisar i: 

Lärare 1: http://www.youtube.com/watch?v=2Fb2oatqETk 
Lärare 2: http://www.youtube.com/watch?v=rxbiCPheq9U 
Lärare 3: http://www.youtube.com/watch?v=YrxMbUHPdqQ 
Lärare 4: http://www.youtube.com/watch?v=Us6rn8jMybk 

Fråga: Beskriv hur du skulle bedöma detta om det hade varit ett instrumentalprov till 
musikhögskolan.  

2. Vi visar samma klipp för alla informanter: 

http://www.youtube.com/watch?v=iylUizbRuJo 

Fråga: Beskriv hur du skulle bedöma detta om det hade varit ett instrumentalprov till 
musikhögskolan.  

Intervjufrågor 

1. Hur skulle du beskriva ett “perfekt” instrumentalprov?  
2. Hur skulle du beskriva ett riktigt misslyckat instrumentalprov? 
3. Brukar ni vara överens i juryn?  
4. Hur hanterar ni skolans lokala bedömningskriterier? 
5. Hur upplever du att “konstnärlighet” bedöms vid instrumentalprov?  
6. Hur skulle du beskriva någon som är “musikalisk”? 
7. Anser du att instrumentalproven är rättvisa?  


