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Sammanfattning 
Författare: Jonas Kling-Odencrants 

Titel: Personligt uttryck - En fenomenografisk studie om bas- och sånglärares uppfattningar kring 
begreppet personligt uttryck 
English title: Personal expression – A phenomenographic study of bass and singing teachers 
comprehension of the concept personal expression 
 
 
Sammanfattning: 
I föreliggande studie undersöks hur bas- och sånglärare uppfattar och arbetar med begreppet 
personligt uttryck så som det uttrycks i Gy11. Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer och 
observationer som metod. Resultatet analyserades utifrån en fenomenografisk ansats som syftar till 
att analysera olika personers uppfattningar om samma fenomen.  
 
Resultatet av studien visar att såväl baslärarna som sånglärarna beskriver personligt uttryck relativt 
lika, dock finns en väsentlig skillnad mellan de två typerna av musikpedagoger. Baslärarna anser att 
ett personligt uttryck kan vara liktydigt med någon annans personliga uttryck medan sånglärarna 
knyter det personliga uttrycket till den enskilda individen. Alla informanterna är eniga om att 
personligt uttryck kan läras ut men baslärarna anser att det krävs en viss mognad för att eleverna 
skall kunna utveckla ett individuellt personligt uttryck. Resultatet pekar på att deras egna ideal 
avspeglar sig i deras undervisning vilket leder till att sånglärarna fokuserar mycket på textanalys 
som undervisningsmetod och baslärarna analyserar helhetsuttrycket. Informanterna upplever att 
närliggande begrepp dvs musikaliskt-, konstnärligt och personligt uttryck är svårdefinierade 
begrepp. I informanternas beskrivningar av personligt uttryck finns inget som direkt kopplar 
förståelsen av begreppet till deras respektive instrument. Begreppet personligt uttryck är något som 
lärarna arbetar med kollegialt för att försöka komma fram till en interubjektiv förståelse. Trots detta 
kollegiala arbete så har lärarna svårt att komma fram till entydiga definitioner av begreppen. 
 
 
Nyckelord: personligt uttryck, bedömning, GY11, sång, bas 
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1 Inledning 
För mig handlar musik om att kunna uttrycka sig. När jag lyssnar på musik är det mest intressanta 
vad syftet med musiken är och ”vad som sägs” i musiken. Mina tekniska färdigheter ser jag som 
redskap för att kunna uttrycka mig. För mig som blivande baspedagog vill jag utveckla min egen 
och andras undervisning. Mina egna sysätt på hur musik bör undervisas vill jag skall synas i min 
undervisning, dessa har alltså en självklar del i undervisningen, men inte allt. Jag har ofta känt att 
undervisningen är fast rotad i de traditionella roller som de olika instrumenten har och självklart 
finns det anledningar till varför det är så t ex frekvensomfång, spelbarhet och sound men det får inte 
stanna där, det måste även innefatta personligt uttryck, enligt mig och Gy11. Som basist har 
improvisation varit en stor del av min utbildning och främst vid solospel i jazzsammanhang. Det är 
endast under dessa tillfällen som uttryck har kommit till tals i form av ”vad vill du säga med ditt 
solo?” eller ”vilken känsla vill du uttrycka med ditt solo?” Men ett uttryck tar väl inte form enbart 
vid solospel? För mig genomsyrar personligt uttryck allt musicerande och alla musikstilar. 
 
Jag har studerat på väldigt många skolor och alltså kommit i kontakt med många personer som 
spelar olika instrument. Vi har ofta jämfört den undervisning vi fått ta del av och jag har fått 
känslan av att det finns väldigt stora skillnader i de didaktiska valen som pedagogen gör vad gäller 
personligt uttryck. I sångundervisning har jag fått känslan av att det personliga uttrycket har varit en 
fundamental del. Personligt uttryck verkar här vara kopplat till sångarens texter. Det blir viktigt för 
sångaren att verkligen veta vad texten handlar om för att kunna uttrycka sången personligt. Inom 
basundervisning så har det inte alls handlat om text utan snarare om t ex hur det svänger, frasering 
och tonval. Självklar spelar dessa parametrar in på helhetsuttrycket men fokus har aldrig varit på 
personligt uttryck. Jag ha fått uppfattningen att det finns en given väg mellan didaktiska val och 
personligt uttryck i basundervisning. Basundervisningen syftar till att ge de tekniska redskapen för 
att eleven själv skall kunna uttrycka sig. Inom basundervisning har jag aldrig hört att någon har talat 
om textens betydelse. Hur kan det vara så att det skiljer sig mycket mellan två instrument när målet 
är detsamma. Att lära sig musik. I läroplanen för Gymnasieskolan står att läsa i syftesbeskrivningen 
för ämnet musik att: 

Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck (min kursivering), musikaliskt hantverk och 
musikvetenskap (Skolverket, 2011a). 

Skolverket (2011a) visar här att musik har sin grund i ett konstnärligt uttryck. Förutom konstnärligt 
uttryck finns även personligt uttryck med i styrdokumenten. Personligt uttryck är något som nämns 
frekvent i kursplanerna för musikämnet. Vad skiljer detta begrepp, som skall bedömas, mot andra 
associerande begrepp som t ex musikaliskt- och konstnärligt uttryck? Som också står med i 
kursplanen. I mitt framtida yrke är dessa begrepp något som jag måste förhålla mig till och 
reflektera över vad de innebär för att min pedagogiska verksamhet skall bli så bra som möjligt. Här 
har jag ett ypperligt tillfälle att förkovra mig i ämnet för min skull, få lärarna att reflektera och som 
en offentlig uppsats för andra att tillägna sig. 
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2 Problemområde 
 
Som jag nämner i inledningen så har jag upplevt att den metodik som instrumentallärare använder 
sig av skiljer sig åt beroende på vilket instrument det gäller. Styrdokumenten föreskriver dock 
samma mål med undervisningen, att lära sig musik, oavsett instrument. Detta visas genom att vi har 
samma kursplan i kurserna instrument och sång 1, 2 och 3 oberoende av vilket instrument det 
gäller. Jag har valt att undersöka hur pedagoger resonerar kring personligt uttryck i musik med 
afroamerikanskt ursprung eftersom det är där jag har stött på skillnaderna i arbetet med personligt 
uttryck, det är också här mitt eget pedagogiska område ligger. Jag valde att göra min undersökning 
som en jämförande studie mellan bas- och sångundervisning eftersom jag på bakgrund av mina 
tidigare erfarenheter sett dessa som motpoler till varandra. I gymnasieskolan skall lärarna också 
bedöma elevernas kvalitet i ett personligt uttryck, vilket jag upplever problematiskt eftersom ett 
personligt uttryck brukar uttryckas väldigt subjektivt hos olika personer.  
 

2.1 Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur bas- och sånglärare formulerar sig och förhåller sig till begreppet 
personligt uttryck i gymnasieskolans kursplaner instrument/sång 1, 2 och 3. Jag kommer också 
undersöka vilka undervisningsmetoder dessa lärare använder vid arbetet med personligt uttryck 
samt hur de tänker kring kursplanens värdeord kopplat till personligt uttryck.  
 
 

2.2 Frågeställningar 
 

• Hur uttrycker sig bas- och sånglärare kring begreppet personligt uttryck? 
 

• Hur skiljer sig bas- och sånglärare åt vad gäller beskrivningen av personligt uttryck? 
 

• Vilka undervisningsmetoder använder sig bas- och sånglärare av för att lära ut personligt 
uttryck? 

 
• Hur tänker bas- och sånglärare kring värdeorden visst och gott kopplat till personligt uttryck 

utifrån Gy11? 
 

2.3 Avgränsningar 
 
Jag har valt att undersöka huruvida det finns skillnader och likheter mellan pedagoger som 
undervisar i bas respektive sång gällande personligt uttryck. Begreppet personligt uttryck finns 
beskrivet i flera kursplaner i gymnasiet och grundskolan men jag har valt att utgå från 
instrument/sång 1, 2 och 3. (Skolverket 2011a och Skolverket 2011b) Jag har valt att inte ta in ett 
genusperspektiv i undersökningen eftersom jag endast har fyra informanter vilket är för litet för att 
utesluta individuella skillnader. 
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3 Bakgrund 
I föreliggande kapitel presenterar jag de teorier och utgångspunkter jag har för denna studie. Det 
presenteras utifrån följande kapitel: ordboksdefinitioner, kursplansanalys, likvärdig bedömning, 
teknik/personligt uttryck, undervisningsmetoder samt normer i instrumentalundervisning. 
 

3.1 Ordboksdefinitioner 
Här nedan presenterar jag innebörden av centrala begrepp för studien. Jag går igenom dessa 
begrepp för att få ett större perspektiv på min undersökning samt att få en djupare förståelse av 
begreppen för att kunna analysera informanternas beskrivningar utifrån dessa perspektiv.  

3.1.1 Personligt uttryck 
Personligt uttryck kan definieras på olika sätt beroende på i vilken kontext de är. En generell 
definition beskriver Nationalencyklopedin så här: 

Personlig: som på ett självständigt sätt uttrycker det säregna i någons personlighet 
Uttryck: det att (tydligt) framföra viss tanke, åsikt el. känsla (NE hämtat 2014-05-15) 

I boken A dictionary of music and musicians definieras uttryck i en musikkontext på följande sätt: 
Expression: To play a piece with a certain articulation, tempo and phrasing. It is not clear how this use of 
the term relates to the concept that occurs in music criticism [...] the question is a philosophical one, and 
reflects the profound uncertain in contemporary aesthetics over the most important concept bequeathed to 
it by the romantic movement (Sadie 2001). 

Ett uttryck definieras här som att spela ett stycke med en speciell artikulation, tempo och frasering. 
I kombination med Nationalencyklopedins definition analyserar jag det som att genom att göra 
personliga val kring dessa parametrar så når man ett personligt uttryck. 
 

3.1.2 Interpretation 
Interpretation är ett återkommande begrepp när man pratar om arbetet med personligt uttryck. 
Begreppet kommer från latinet och betyder tolka, förklara, tyda, översätta. Inom musiken står 
begreppet interpretation för:  

I musikaliska sammanhang menar man med interpretation de personligt kreativa kvaliteterna i 
framförandet av ett musikverk, varvid man underförstår en sekvens av händelser som börjar med artistens 
studium av musikverkets noterade förlaga och slutar med det klingande resultatet (NE hämtat 2014-05-
15). 

Med detta menas alltså de processer som leder fram till hur en person förhåller sig till ett stycke. 
Alltså personens erfarenheter och tolkningar som gör att hen spelar på ett visst sätt. Jag innefattar 
här också musiker som lär sig en låt genom sitt gehör. Från det att musikern bestämmer sig för att 
interpretera ett stycke till det klingande resultatet. 

 

3.1.3 Autenticitet 
Vid litteraturstudier och intervjuer dyker ord som autenticitet och genuinitet upp. Ordet autenticitet 
härleds till ord som äkta, verklig och ärlig (NE hämtat: 2014-05-15). 
 

Musik upplevs som autentisk när den klingar sant eller när den känns verklig, när den har trovärdighet 
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och framstår som genuin (Lilliestam 2003). 
När vi benämner något som upplevs rätt och sant, har vi automatiskt också skapat motpoler till 
dessa. En kopia eller ett plagiat kan ses som en sådan motpol. 
 
Genom att ställa olika personers uppfattningar om autenticitet mot varandra upptäcker vi hur 
subjektivt begreppet är. Här kan vi då konstatera att det finns många olika parametrar som 
definierar äkthet (Ruud i Lilliestam 2003). Lilliestam (2003) konstaterar ändå att det finns vissa 
saker som gör en artist icke-autentisk: 

• Artisten gör inte sin musik själv 
• Valts ut genom speciella auditions, t ex pojkband 
• Hög standardiserad musik med artister med lågt musikaliskt kunnande 

Här menar alltså författaren att artister under dessa kategorier saknar ett personligt uttryck. 
Kursplanen säger inget om att elever måste skapa någon musik själv. Här studeras musik mer 
genom interpretation, alltså att tolka musik. Utifrån Lilliestams (2003) tankar kan man antingen 
tolka interpretation som icke personligt, eller att det är att skapa något själv utifrån ramar eller 
inspiration från andra artister. 
 
Allt ljud som människan skapar filtreras alltid genom en mänsklig hjärna vilket innebär att ett 
personligt val alltid är gjort. Är det då så att så fort en person spelar så har denne nått upp till 
betyget E i det momentet? Är det möjligt att spela utan ett personligt uttryck? 

A true musician, like me, plays music and uses particular instruments as tools to do so. I know the  music 
is inside me and not the instrument (Wooten 2008, s. 19). 

Victor Wooten (2008) hävdar här att det personliga uttrycket inte sitter i instrumentet utan i den 
personen som använder sig av instrumentet som verktyg för att få fram sitt personliga uttryck. En 
följd av detta borde vara att samma didaktik använts för att nå målen. I kategorin musikaliskt uttryck 
blir innehållet annorlunda eftersom olika instrument har olika tradition och roller i musiken. Olika 
instrument har olika begränsningar och förutsättningar för hur det låter ”bra” på respektive 
instrument. T ex har bas en större förutsättning att spela längre ner i registret än t ex gitarr vilket gör 
att en basist ofta spelar på ett visst sätt. 
 

3.1.4 Musikalitet 
Inom musikämnet finns det olika synsätt på om det är möjligt att lära sig musik eller inte. I detta 
begrepp tolkar jag också in att personligt uttryck är något som alla kan lära sig. I dagens samhälle 
hör jag ofta ord som ”du är så musikalisk” eller ”du är så omusikalisk.” Sture Brändström (2006) 
menar på att det finns två synsätt på detta. Ett absolut och ett relativt perspektiv. 
 Absolut   Relativt 

 Medfött    Förvärvat 

 Vissa utvalda   Alla har det 

 Färdighet   Upplevelse 

 Mätbar    Ej mätbar (Brändström 2006) 

Brändström (2006) visar alltså här att beroende på vad en lärare, elev, förälder har för synsätt på 
musikalitet så har det stor inverkan på valet av pedagogik. Om t ex en förälder har en absolut syn på 
musikalitet så kan barnet få höra att det är omusikaliskt vilket resulterar i att läraren kanske måste 
börja med att visa att alla kan lära sig. Författaren visar också att inställningen till detta är direkt 
avgörande för om en lärare kan lära ut musik eller inte. Författaren konstruerade så småningom ett 
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tredje perspektiv eftersom denne ansåg att dessa perspektiv var för individuellt utformade och 
förbiser några av musikens mest centrala delar. Det tredje perspektivet som infördes var ett 
relationellt perspektiv som innebär att musik är en kommunikativ företeelse med sändare och 
mottagare. Denna kommunikativa del är något svårdefinierat men måste ändå finnas där för att 
intresse skall kunna väckas (ibid 2006). 
 

3.2 Kursplansanalys 
Skolverket (2012a) skriver i sitt material Bedömningsstöd i musik att kursplanen för grundskolan 
kan tolkas på ofantligt många sätt och att detta beror på vem det är som läser. Detta borde rimligtvis 
även gälla för Gy11. Musikämnets syfte är bland annat att:  

Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv skall eleverna ges möjlighet att 
utveckla ett personligt uttryck med musikalisk kvalitet (Skolverket 2011a). 

Skolverket (2011a) visar här klart och tydligt att man i skolan skall arbeta med både teknik och 
tolkning. Alltså inte bara ge verktygen för att eleven sedan skall kunna arbeta med det kreativa utan 
också arbeta med det.  
 
I gymnasieskolan finns tre kurser inom instrument- och sångundervisningen: Instrument och sång 1, 
2 och 3. Det är en stegrande skala där eleven behöver genomgå kurserna i kronologisk ordning. 
Dessa kurser innehåller 100 poäng vardera och är samma för alla instrument. På vissa skolor läser 
man en kurs och på andra fler kurser. En elev behöver inte läsa alla kurserna. I det centrala 
innehållet i kurs 1 står att läsa: ”grundläggande musikalisk tolkning, stil och form ”(Skolverket 
2011a). Kunskapskraven anger att för att få betygen E till C skall eleven ha ett visst personligt 
uttryck medan för betyget A skall eleven ha ett personligt uttryck.  
 
I kurs 2 så är det centrala innehållet för kursen personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck. 
Kunskapskraven anger att för att få betyget E skall eleven ha ett visst konstnärligt uttryck och för 
betyget C skall eleven ha ett konstnärligt uttryck. För betyget A skall eleven ha ett gott personligt 
uttryck. Det intressanta med den här kursen är skillnaderna mellan personligt-, konstnärligt- och 
musikaliskt uttryck som alla står med i det centrala innehållet. Det konstnärliga- och musikaliska 
uttrycket skall eleven ha från betyg E Det är intressant att det här både står med som centralt 
innehåll och som kunskapskrav. För att nå upp till kunskapskraven för betyget A krävs det att 
eleven har med alla dessa tre, dock är det först här som det personliga uttrycket krävs. Till skillnad 
från föregående kurs står personligt uttryck med som centralt innehåll för denna kurs. 
 
Under kurs 3 ligger tyngdpunkten på kommunikation vid musikframträdanden. Det centrala 
innehållet är då bl.a. konstnärligt uttryck och tolkning vid musikframträdanden. Det är ungefär 
samma krav som kurs 1 kring personligt uttryck, för betyget A till C ett visst personligt uttryck och 
för betyget A ett gott personligt uttryck. Här kan man konstatera att personligt uttryck skall vara 
med under alla tre kurserna men med betoning på olika delar som t ex uttrycket vid 
musikframträdanden inom kurs 3. Gemensamt för alla tre kurserna är att eleven skall visa på ett 
visst personligt uttryck för att nå upp till betyget E. Intressant nog är det bara i kurs 2 som 
personligt uttryck står med i det centrala innehållet. Om man inte hade skiljt på begreppen 
konstnärligt-, musikaliskt- och personligt uttryck som Gy11 gör i kurs 2 så hade man kunnat se dem 
som ett begrepp. Genom att personligt uttryck står med som kunskapskrav i kurs 1 och 2 men inte i 
det centrala innehållet så ska eleven alltså tillägna sig kunskaper som man inte arbetar med på 
lektionerna. Skolverket (2012b) visar dock att det är kunskapskraven som tenderar att bli det 
centrala innehållet. 
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I bedömningsstödet kring musikskapande i grundskolan redovisar Skolverket att det är ”dumt” att 
skilja begrepp musikaliskt-, konstnärligt- och personligt uttryck åt eftersom de är så sammanflätade 
(Skolverket 2012c). Med en så oprecis läroplan som Gy11 är så är det svårt att helt konkret veta 
skillnaden mellan musikaliskt-, konstnärligt- och personligt uttryck och således hur undervisningen 
bör utformas för att innehålla de olika begreppen för kurserna. Här kan man också konstatera att ett 
stort tolkningsutrymme finns då samma begrepp är med i olika kurser. Eftersom de olika kurserna 
har lika centrala innehåll blir det upp till läraren att tolka in dessa begrepp där betoningen på de 
olika kurserna ligger. 
 

3.3 Likvärdig bedömning 
Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett 
var i landet den anordnas (Skollagen 2010, § 9). 

Enligt skollagen skall undervisningen vara likvärdig i hela landet, således mellan skolor som inom 
skolor och instrumentgrupper med samma kursplan (Skollagen 2010, § 9). Kursplanernas generella 
och ”abstrakta” form är skapat för att de skall kunna anpassas till lokala sammanhang och olika 
programinriktningar. Detta anser författaren om förra kursplanen som jag anser att man även kan 
applicera på Gy11 (Korp i Lundahl & Folke-Fichtelius 2010). De nationella provens syften är att 
användas som en riktlinje för att säkerställa en likvärdig bedömning i hela landet. I ämnet musik 
finns inga nationella prov vilket resulterar i att musiklärare får förlita sig på sin egen profession, 
sambedömning och bedömningsmaterial från Skolverket (2010). 
 
Enligt Skolverket (2012a) så skall läraren inte göra subjektiva bedömningar som inte är förankrade i 
kursplaner och lärarkår. Samtidigt hävdar de att läraren inte ska göra sig fri från sina subjektiva 
åsikter eftersom ämnet då kan ”förlora både mening och innehåll” (Skolverket 2012a, s.6) istället 
skall läraren utgå från sin profession och sambedömning. Zandén (2010) menar att sambedömning 
och kollegiala samtal kan vara ett sätt att nå en intersubjektiv förståelse. Nordell (2013) menar i sin 
undersökning att musiklärare anser att begreppet personligt uttryck är svårdefinierbart och ”luddigt” 
vilket borde resultera i att likvärdigheten blir sämre. I Skolverkets (2012b) material kan jag läsa att 
många lärare har relativt lika kvalitetssyn på personligt uttryck men att de inte alls har samma som 
eleverna (Hickey i Skolverket 2012b). Jönsson (2012) påvisar hur viktigt det är att eleven vet vad 
som förväntas av dem och visar vilka konkreta kunskaper som skall läras ut under pågående 
moment. Om både lärare och elever har olika synsätt så blir undervisningen kan en 
begreppsförvirring skapas vilket leder till eleven lär sig andra saker än det lärare syftade till att lära 
ut.   
 
I kursplanen kallas orden visst och gott för värdeord. I det här sammanhanget står alltså värdeorden 
för kvalitet och syftar till att nivåbestämma kvalitén i en persons personliga uttryck. Hur kan man 
här veta vad som är personligt uttryck eller inte vad är det i det personliga uttrycket som avgör om 
det är ett gott uttryck eller ett visst uttryck? Zandén (2010) hänvisar till Koiranen som gjort en 
studie kring val av kvaliteter i olika genrer. Författaren kommer fram till att kvaliteterna är starkt 
kontext- och tidsberoende. Detta ställer till det när vi pratar om en likvärdig bedömning i 
musikämnet. I resultatet av Zandéns (2010) avhandling framkommer att vissa kvaliteter efterfrågas 
tidigare än vad kursplanen säger att det skall göras. Detta för att dessa lärare anser att det är 
meningsfullt och utgår då från sin egen övertygelse om hur musik bör undervisas. 
 
I bedömningsstödet för ensemblemusicerande visar Skolverket (2012d) på att lärare kan innefatta 
elevens fysiska uttryck vid bedömningen av ett personligt uttryck. Detta för att man ”spelar med 
hela kroppen”. Alltså är det inte bara det klingande resultatet som avgör vilket betyg man får, utan 
även uttrycket i kroppen.  
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I Zandéns (2010) avhandling presenteras Sandberg slutsats att musikämnets verkliga mål och 
innehåll ofta utgår från lärarens kompetens, intressen och ideologiska grundsyn. Zimmerman 
Nilsson (2009) visar att ”de musikaliska aspekter som anges i kursplanerna spelar sammantaget en 
undanskymd roll i undervisningen” (Zimmerman Nilsson 2009, s.117). Detta visar författaren om 
förra kursplanen, Jag anser att det kan appliceras på Gy11 också. Här visas det återigen att det är 
svårt att nå en likvärdig utbildning då lärarnas subjektiva syn på musik undantränger en 
intersubjektiv förståelse.  
 

3.4 Teknik/Personligt uttryck 
Det finns olika ingångar i hur instrumentalundervisning bör utformas för att en elev skall utvecklas 
musikaliskt. Det diskuteras mycket kring huruvida teknik eller uttryck skall stå i fokus. I C-
uppsatsen om personligt uttryck kontra teknik så visar Götvall och Källner (2010) att många av de 
intervjuade lärarna tyckte att ett personligt uttryck var viktigt och det mest intressanta med sång 
men att det dock fokuserades mest på teknik på lektionerna. Alla lärarna menade också att syftet 
med teknik var att ha redskapen att kunna få fram sitt eget uttryck. Författarna menar att de kan se 
mönster i olika genre och arbetet med ett personligt uttryck. I sin uppsats om sånglärares arbete med 
personlig uttryck kontra teknik framkommer det att i den gehörsbaserade musiken så får ett 
personligt uttryck en mer betydande roll, än i notbundna genrer. Nordell (2013) undersöker i sitt 
självständiga arbete hur sånglärare uppfattar begreppet personligt uttryck samt hur de bedömer 
detta. Hon kommer fram till att dessa två punkter påverkar bedömningen av en elev: 

1.) Eleven är nybörjare och innehar inte så mycket sångliga, tekniska erfarenheter, och 
2.) Personliga begränsningar och spärrar hos eleven själv.  

Här visar författaren att en bristfällig teknik kan ha inverkan på hur en elev kan använda sig av sitt 
personliga uttryck. Dessa är anledningar till varför en elev kanske bara når upp till betyget E. 
Josefin Gustavsson (2009) påvisar i sitt examensarbete att teknik ofta är något som läggs till sent i 
undervisningen. Informanterna i undersökningen upplever att de lägger mycket undervisningstid på 
de tekniska färdigheterna och ”glömmer” de musikaliska och personliga delarna. 
 

3.5 Undervisningsmetoder 
Victor Wooten (2008) är basist och välrenommerad baslärare som hävdar att musik är ett språk och 
härleder det till hur man som barn lär sig prata. Här menar han att barn testar sig fram hela tiden för 
att göra sig förstådda. Det centrala är att säga något och tekniken blir redskapet för det. Till denna 
metod hör också att det kommunikativa har en central del och bör hela tiden vara närvarande i 
undervisning. Catherine Sadolin (2009) är sånglärare och hävdar istället att sångteknik är viktig då 
den har som funktion att få fram personligt uttryck. 
 

Denna bok handlar mest om teknik, men det betyder inte att jag tycker det är det viktigaste. Teknik är 
medlet att uttrycka sig med, medan uttrycket, det att vilja berätta något, är det som jag tycker är viktigast 
(Sadolin 2009, s. 216). 

 
Dessa två synsätt har stor påverkan på hur undervisningen bedrivs. I Wootens (2008) 
undervisningsmetod utgår läraren från uttrycket medan Sadolin (2009) menar att fokuset skall vara 
på tekniken. Ladåker och Lennartsson (2008) undersöker i sitt examensarbete i vilket stadium 
interpretation bör introduceras i pianoundervisning. Det de kommer fram till är att undervisning i 
interpretation får positiva effekter om det integreras i undervisningen så tidigt som möjligt. Detta 
för att göra det till ett naturligt förhållningssätt hos eleven och att det oftast medför lustfyllda 
lektioner. Rostwall och West (2001) får fram samma resultat men visar att arbetet med personligt 
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uttryck introduceras först i slutet, när de tekniska delarna i en låt fungerar. Al Fakir (2008) visar i en 
studie kring sånglärares tankar om interpretation att det är viktigt att veta så mycket som möjligt om 
ett stycke. Att veta kontext och information om kompositören så är det möjligt att bredda sitt 
perspektiv om vad en låt handlar om. Vidare uttryckte en informant i hans studie att ”en 
känslomässig hämning alltid sätter sig som en låsning i kroppen” och avsåg med detta vikten av att 
arbeta med hela kroppen både fysiskt och psykiskt vid instudering (ibid, s.20). 
 
Peter Bastian (1987) skriver i boken In i musiken att om man skall lyckas förmedla någonting till en 
publik så måste man själv ha en föreställning om känslan som skall förmedlas. Han menar också att 
om man skall kunna framföra vissa känslor behöver man vara i den känslan själv.  
 

Bara när det som sjungs och spelas överensstämmer med egna känslor kan det uppnå den rätta 
formen som leder till andras förståelse av det. (Bastian 1987, s.115) 

 
Vidare berättar Bastian (1987) att vi måste lära oss att lyssna med det yttre örat för att faktiskt höra 
om vi förmedlar det som vi känner inom oss. Här skiljer han mellan olika känslor och menar att 
detta inte krävs för vissa känslor som då är lättare att konstruera. Götvall och Källner (2010) 
refererar till Eva Törnqvist Nyman (2006) som tar resonemanget steget längre och hävdar att man 
inte kan uttrycka en känsla om man inte känt eller känner den.  
 

3.6 Normer i instrumentalundervisning 
Rostwall och West (2001) skriver i sin studie kring instrumentalundervisning att det finns starka 
normer och konventioner kopplat till instrumentalundervisningen. 
 

De konventioner, normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till återkommande tanke- och 
handlingsmönster (ibid 2001, s.14-15). 
 

Alltså menar de att normer och traditioner styr lärarnas metoder och didaktiska val i 
instrumentalundervisningen. Dessa är kopplade till olika undervisningsformer, instrument och 
genrer. Författarna kommer fram till att de normer som finns i instrumentalundervisning i dagens 
frivilliga skolformer för musik är starkt rotade främst i den klassiska musiken. Detta resulterar i att 
dagens instrumentalundervisning inte är fokuserat på det musikaliska uttrycket. Istället utgick 
lärarna från noter som ses som en komplett representation av stycket. Det framkommer i studien att 
pedagogiken kring instrumentalundervisning inte har följt samhällets utveckling inom pedagogik 
för att de som arbetade i den kommunala skolan under 1940-talet hade en självlärd bakgrund. 
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4 Metod 
Här nedan presenterar jag mina val av metoder för arbetet. Metodval, intervju, observation, urval, 
genomförande samt de etiska aspekter jag tagit hänsyn till.  

4.1 Metodval 
Jag har valt att använda mig av observation samt kompletterande kvalitativ intervju för min 
undersökning. En kvalitativ studie innebär att man försöker analysera hur något är beskaffat, de 
processer som leder fram till att man anser en viss sak om något (Larsson 1986). Genom att jag gör 
både en observation och en intervju får jag reda på dels hur lärarna tänker kring personligt uttryck 
och dels hur de reflekterar kring den undervisning jag observerat. Utifrån Patel och Davidsson 
(2011) och Kvale (1997) så har jag gjort ställningstaganden kring vad jag vill att informanterna 
skall svara på, alltså gjort observation för att få bättre reliabilitet, utformat mina intervjufrågor så att 
jag kan få svar på mina forskningsfrågor och inte berätta för mycket om temat vid första kontakt 
med informanterna. Det sistnämnda gjorde jag för att få spontana svar som visade hur 
informanterna tänkte och bedrev sin undervisning just då. 

 

4.2 Intervju 
Intervjuerna utformades med låg standardisering och semistrukturering. Detta har jag gjort för att 
lämna stort utrymme till följdfrågor och för att få ett naturligt flöde i intervjuerna. Jag har använt 
mig av en ”tratt-teknik” vid utformningen av frågor. Med detta menas att det först kommer väldigt 
öppna frågor som senare leds in i mer specifika frågor (Patel & Davidsson 2011). Jag konstruerade 
ett frågeformulär att utgå från vid intervjuerna (bilaga 1). Frågorna under intervjun var konstruerade 
för att vara så neutrala som möjligt och inte ledande på något vis. Jag skapade frågorna så att de inte 
skulle känna att det var som ett förhör av deras kunskaper kring kursplanen. Istället var de skapade 
för att de skulle resonera kring begreppet personligt uttryck. I min undersökning var en av 
forskningsfrågorna att undersöka hur bas- och sånglärare beskriver begreppet personligt uttryck. 
Genom att ta med frågor om närliggande begrepp som konstnärligt- och musikaliskt uttryck fick jag 
lärarna särskilja begreppen vilket leder till ett mer komplext svar.  

4.3 Observation 
En av frågeställningarna i denna uppsats är att undersöka vilka undervisningsmetoder lärarna 
använder sig av för att lära ut personligt uttryck. För att få svar på detta behövde jag observera deras 
praktik. Därför valde jag att observera en lektion med de olika lärare där de arbetade med personligt 
uttryck. Utifrån Patel och Davidssons (2011) tekniker kring observation har jag valt att gjort en 
ostrukturerad observation eftersom jag inte var helt klar i hur detta kunde uttrycka sig. Dessa 
observationer videofilmades för att kunna analyseras i efterhand. Jag var ute efter det som hördes 
men också hur det fysiskt visas hos läraren och eleven, därför valde jag att dokumentera mitt arbete 
med hjälp av videoinspelning. Detta kan ha stört både lärarens och elevens agerande under 
lektionen då de visste att det spelades in. Jag försökte avdramatisera det hela genom att berätta 
varför jag var där. Genom att jag gör en observation behövde jag göra ställningstaganden i hur jag 
får situationen att vara så realistisk som möjligt för att inte störa deras lektionsflöde och för att jag 
skulle få resultat som speglar verkligheten. Detta gjorde jag genom att välja en plats där jag inte 
störde deras kommunikation samt en plats där eleven inte automatiskt tittade på mig. Jag beslutade 
mig för att berätta att jag är där för att observera läraren och inte eleven samt i vilket sammanhang 
resultatet skall presenteras.  
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4.4 Urval 
Urvalsgruppen valdes utifrån nedanstående tre kategorier. Utfallet blev att två av skolorna hade 
antagningsprov och väldigt många sökande vilket resulterade i att dessa hade väldigt hög nivå på 
eleverna redan när de gick årskurs 1. 

 
• Lärare i bas/sångundervisning 

• verksamma på en gymnasieskola i Örebro eller Stockholm. 
• har pågående lektioner i någon av kurserna instrument och sång 1,2 och 3  

 

4.5 Etiska aspekter 
Vid genomförandet av denna undersökning har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Enligt vetenskapsrådet skall överväganden göras mellan 
forskningsändamål och människors integritet. Därför har jag valt att inte visa vilka personerna är 
eller var de arbetar men presenterat viss information som t ex utbildning och hur länge de har 
arbetat. De elever och lärare som varit inblandade har varit informerade om vilket syfte som 
undersökning har, informationskravet. Alla inblandade har själv fått välja om de vill vara med samt 
att de kan avbryta när som helst, samtyckeskravet. Alla personers namn i denna uppsats är fingerade 
för att uppfylla konfidentialitetskravet och personerna var informerade om detta innan jag 
genomförde intervjuer och observationer. Nyttjandekravet har säkerställts genom att jag enbart 
använder datan i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). Alla informanter fick fylla i en 
blankett (bilaga 2) där de visar att de tagit del av denna information. Vissa av informanterna var inte 
myndiga. Dessa fick ta med en blankett och be målsman om underskrift. 

4.6 Genomförande 
Initialt tog jag kontakt med personer jag visste arbetade på olika gymnasieskolor för att höra vilka 
lärare de rekommenderade för studien. Sedan kontaktade jag dem och berättade om studien och 
informerade om de etiska principerna. Läraren letade sedan reda på en lektion som skulle passa för 
en observation. I den här fasen hade jag också skickat ut ett brev som elev och lärare skulle skriva 
under som ett godkännande på deras medverkan. Det har varit många lärare som har tackat nej till 
detta och många som gjort det efter att de tackat ja. Detta har försvårat det för mig med att hitta 
informanter. Under själva observationerna försökte jag göra mig så osynlig som möjlig utan att gå 
ur rummet. Detta gjorde jag genom att inte sitta vid sidan av, så att jag inte blev delaktig i deras 
lektion men så att jag kunde se allt ändå. Jag förde anteckningar under tiden och videofilmade 
alltsammans. Jag började med att presenterade mig för både läraren och eleven och mer grundligt 
varför jag var där. Jag berättade att det först och främst var för att analysera lärarens arbetssätt. 
Detta för att eleven skulle vara mer bekväm med situationen.  Under intervjuerna, som tog ungefär 
40 min använde jag mig av de intervjufrågor jag skapat i förväg. Under intervjun hade jag ändå 
möjlighet att ställa följdfrågor vilket jag gjorde. Under intervjun så fokuserade jag på samtalet, jag 
satt alltså inte och antecknade utan försökte istället komma med intressanta följdfrågor för att gå 
djupare ner i ämnena. Direkt efter intervjun som jag spelade in ljudet på skrev jag ner anteckningar 
på det som hände under intervjun. Efter detta så transkriberade jag inspelat material. Vid 
bearbetningen av empirin skapade jag teman utifrån mina forskningsfrågor för att kunna färgkoda 
empirin utifrån dessa. 
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4.7 Fenomenografisk analys av empiri 
 
I en fenomenografisk ansats uppfattas kunskap som något förändligt som ändras i olika kontexter 
och situationer. I en kvalitativ studie som min är det intressant att ta reda på vilka olika sätt dessa 
lärare uppfattar begreppet personligt uttryck. En fenomenografisk ansats används som teknik för att 
se hur människor uppfattar saker och ting i olika subjektiva uppfattningar. En fenomenografisk 
metod försöker inte visa hur något egentligen är utan visar på hur något kan vara på olika sätt 
utifrån ett mänskligt perspektiv (Kroksmark 2007). 
Uppfattningen är centralt inom fenomenografin med vilket menas att när vi tänker, gör något etc. så 
är vårt medvetande riktat mot något speciellt. En person kan ha olika erfarenheter som kan förändra 
deras uppfattningar om olika ting. Detta gör att människan kan ha olika uppfattningar om samma 
ting, vilket en fenomenografisk ansats studerar. Den fenomenografiska ansatsen avser studera dessa 
olika typer av uppfattningar om samma sak, i detta fall begreppet personligt uttryck i 
gymnasieskolans musikundervisning (Ibid 2007). Det intressanta I föreliggande studie är att 
undersöka olika subjektiva uppfattningar om personligt uttryck och genom dessa subjekltiva 
uppfattningar även komma fram till det intersubjektiva som kan sägas vara liktydigt med ett 
professionellt kollegialt samtal vilket ligger till grund för en likvärdig bedömning kring begreppet 
personligt uttryck. I denna studie använder jag både en deduktiv och en induktiv metod. Den 
deduktiva metoden uppkommer eftersom jag arbetar utifrån teorier från Brändström (2006) och 
Skolverket (2011a). En induktiv metod syftar i den här studien till att undersöka hur bas- och 
sånglärare beskriver begreppet personligt uttryck. 
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5 Resultat 
Här presenterar jag resultatet av mina observationer samt intervjuer. Först ger jag en presentation av 
respondenterna följt av resultaten av observationer och intervjuerna med en analys efter varje tema. 

5.1 Presentation av informanterna 
Sånglärare 1(S1) 
S1 har arbetat som sånglärare sedan 1996. Hon har en examen från Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm och undervisar i kurserna sångundervisning, gehörsspel och estetisk kommunikation på 
ett estetiskt gymnasium i en storstad. 
 
Sånglärare 2(S2) 
S2 arbetar som sånglärare, hon har en examen från Musikhögskolan i Malmö. Hon har arbetat på 
olika folkhögskolor, gymnasium och högskolor runt om i landet och arbetar nu på ett estetiskt 
gymnasium i en storstad. Där arbetade hon med sångundervisning, ensemble, singer/songwriting, 
körsång.  
 
Baslärare 1(B1) 
B1 arbetar som baslärare på ett estetiskt gymnasium i en mellanstor stad sedan 1996. Han har en 
musiklärarexamen från Musikhögskolan i Örebro. Efter det har han arbetat på en musikskola och 
sedan på ett gymnasium.  
 
Baslärare 2(B2) 
B2 arbetar som baslärare. Han har en påbörjad utbildning på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 
Han har arbetat mycket som frilansande musiker, har enskild- och gruppundervisning i bas på ett 
estetiskt gymnasium i en storstad.  
 
Utfallet av mitt urval av informanter ger en väldigt stereotypisk bild av könsfördelningen mellan 
instrumenten. Båda sånglärarna var kvinnor och båda baslärarna var av manligt kön. Utifrån mina 
avgränsningar för studien har jag valt att inte analysera undersökningen utifrån ett genusperspektiv 
trots att det kan ha inverkan på resultatet.  
 

5.2 Resultatpresentation 
Här nedan presenterar jag resultatet utifrån fyra olika teman som bygger på mina frågeställningar. 
Dessa är: observation, ideal, inlärning och kursplan. De tre senare temana bygger på mina 
intervjuer med lärarna medan temat observation är utifrån de två observationer jag gjorde. Efter 
varje fråga analyserar jag resultatet utifrån en fenomenografisk ansats. I en fenomenografisk ansats 
är det relevant att veta informanternas olika beskrivningar av begreppen vilket presenteras med 
citationstecken eller som fristående citat.  

 

5.2.1 Observation 
Många lärare tackade nej till att medverka i min studie. Jag fick tag på två personer som ville 
medverka med både en intervju och en observation. Efter detta beslutade jag att endast göra intervju 
med lärarna vilket resulterade i ett mycket större utfall. Genom sjukdom och tidssvårigheter har 
lektionerna inte alltid varit fokuserade på ett personligt uttryck som jag önskade. Jag gjorde alltså 
två observationer en med sång och en med bas som instrument. 
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Sånglektionen 
På sånglektionen skulle de börja med en ny sång. Vid ett tidigare lektionstillfälle hade de kommit 
längre på en låt och gick då igenom mer hur eleven skulle arbeta med sitt uttryck. Den lektionen jag 
observerade (som var 30min lång) startade de med att värma upp i ca 10 min. Sedan började de med 
att läsa igenom låten för att den skulle sätta sig rent rytmiskt och uttalsmässigt. Läraren sade också i 
den här stunden att det skulle gå igenom senare vad låten handlade om. När de sedan sjöng låten så 
pratade de enbart om de tekniska svårigheterna som låten hade. Läraren förklarade för eleven vilken 
sångteknik som skulle användas för att sjunga de toner som fanns i melodin. Under denna lektion så 
observerade jag inte något specifikt som kan knytas till ett personligt uttryck. 

 

Baslektionen 
På baslektionen som jag observerade försökte läraren få eleven att reflektera över sina personliga 
val i skapandet av ett groove. Eleven fick i uppgift att improvisera fram en basgång till en 
förinspelad ackordrunda med trummor till. Läraren frågar här eleven hur denne tänker när den ska 
skapa något på detta sätt. Eleven svarar att rytm är det första som måste fungera och därefter hitta 
passande toner. Eleven hade lite svårt att höra vilken harmonik det var i ackordrundan. Jag 
upplevde det här som att eleven blev hämmad i sin kreativa process och att lärarens planering fick 
ändras. Groovet spelades ändå igenom 4-5 gånger och eleven fick beskriva hur hen tänkte efter 
varje genomspelning. När eleven och läraren analyserar vad eleven gör framkommer det att hen fått 
inspiration från andra artister som eleven här sätter ihop till sitt eget uttryck. Eleven testade sig fram 
genom olika toner och groove som då utgick ifrån hens preferenser och färdighetsnivå. De saker 
som eleven tyckte passade återupprepades men med nya fills på de ställen som hen tyckte passade. I 
slutet av lektionen spelade de igenom två låtar som eleven skulle framföra på en konsert. Läraren 
gav feedback och eleven fick reflektera över hur hen kände inför låten.  
 

Resultatanalys av observation 
Jag uppfattade det som att sångläraren arbetar med uttryck när en elev kan de tekniska färdigheterna 
i en låt. Vid exemplet skulle en ny låt presenteras och jag upplevde att hela första lektionen ägnades 
åt att gå igenom tekniska svårigheter i stycket. Att lära sig uttala ord på ”korrekt” engelska eller att 
lära sig melodin för ett stycke handlar för mig inte om ett personligt uttryck utan om teknik. Som 
jag kommer visa längre fram så stämmer inte detta med deras uppfattning om när de arbetar med ett 
personligt uttryck.  
Jag upplevde det som att bas-elevens kreativitet låstes lite eftersom denne hade svårt med 
harmoniken. Detta kommer till uttryck genom att eleven letar mer efter toner som passar till 
harmoniken än till uttrycket. När eleven sedan har hittat grundtonen så börjar eleven arbeta med att 
få det att svänga och höra ihop. Elevens egen uppfattning om hur hen arbetar så beskrivs rytm som 
första fokus och val av toner som andra. Här uppfattar jag det som att det sker tvärtom. Detta kan 
bero på att t ex Wooten (2008) hävdar att basens roll är i huvudsak att förmedla sväng. Här 
uppfattade jag också att eleven blev lite nervös eftersom lektionen blev inspelad. Eleven visade lite 
nervösa blickar mot kameran och var lite reserverad i sina reflektioner. 
Sätter man dessa två lektioner mot varandra kan man se att baslärarens metod handlade mer om att 
hitta ett personligt uttryck genom improvisation och analys. Sånglärarens metod hade en ram i form 
av en låt med melodi, ackord och text.  
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5.2.2 Ideal 
För att få reda på huruvida informanternas ideal påverkar deras undervisning är det för det första 
viktigt att försöka klargöra vad deras ideal och tankar kring begreppen är. Här nedan presenteras 
deras tankar om personligt uttryck, lärarnas egna ideal och tankar vid musiklyssning samt en analys 
av dessa utifrån intervjuer med samtliga informanter. 

Lärarnas egna ideal och tankar kring personligt uttryck 
Sånglärarna beskriver vad ett personligt uttryck är genom att beskriva hur det personliga kan lysa 
igenom i musiken.  

Jag uppfattar det som när det känns väldigt förankrat i den som uttrycker sig. Det vad skall man kalla det 
för.......uppriktigt musicerande. Inte så manierad och inte så pålagt liksom (S.1). 

När man i sitt uttryck inte härmar någon annans uttryck (S.2). 
Baslärarna beskriver det på liknande sätt som sånglärarna   

Du är sann mot dig själv i det du gör [...] att du visar trovärdighet på nått.[...]Det behöver inte vara 
originellt på det sättet att inga att man inte kan att man inte hört det innan (B2). 

Det finns en tanke bakom att det (B1). 

Skillnaden här är att baslärarna inte nämner text alls. De upplever det mer som ett sound, medan de 
båda sånglärarna nämner text som stor del av uttrycket. 

Tänker mer och mer på det ju mer jag håller på med musik att har jag tänkt igenom en text och samma 
sak där att inte flacka i om vad jag tycker den handlar om utan att jag har bestämt mig (S2). 

Eller en text som, bara går rakt in och då kan ju andra parametrar falla bort (S1). 

Sånglärarna visar här dels att de behöver analysera texten i sitt eget musicerande men också vid 
musiklyssning. S1 menar att om en text är bra så behöver inte resterande parametrar som t ex sound 
och röst intressera henne lika mycket. 
 
Båda baslärarna menar precis som sånglärarna att det skall finnas en bakomliggande tanke i det som 
hörs. 

Alltså det skall ju kännas genuint på något sätt. Det skall kännas som att det är lite tanke bakom (B1). 

Att du visar trovärdighet på nått (B2). 

Informanterna har en intersubjektiv förståelse av begreppet personligt uttryck då de alla beskriver 
det som när det finns en ”bakomliggande tanke” som hörs i det klingande resultatet. B2 beskriver 
det som trovärdighet, vilket jag tolkar som att artisten har tänkt igenom och står för det den gör. 
Sånglärarna liknar det här vid att vara skådespelare och menar att man måste sätta in låten i ett 
sammanhang. Detta resulterar i att man får en bakomliggande berättelse som ger mer trovärdighet 
om varför man sjunger som man gör. Sånglärarna tror också att det är något som alla kan lära sig. 
S2 känner att det är lättare att ha ett personligt uttryck i vissa genrer för att det är olika normer i 
olika genrer. Informanten uttrycker att det i t ex soul existerar starka ideal om hur sångare skall 
sjunga medan i indie-rock så normen att artisten skall uttrycka något väldigt personligt. 

 
Båda grupperna beskriver hur svårt det är att sätta ord på det eftersom det är ett så svårdefinierat 
ord. Detta för att det är helt subjektivt vad en person tycker och för att man måste rannsaka sig 
själv. Samtidigt är de överens om stora delar av vad ett personligt uttryck är. Båda sånglärarna och 
B1 är eniga om att det inte spelar någon roll genom vilken uttrycksform konstnären använder. Det 
personliga uttryck finns där ändå. 

T ex ska det personliga uttrycket lysa igenom oavsett vilket sammanhang man spelar i, vem man spelar 
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med eller vad man spelar på. Dock menar han på att det är lättar att uttrycka sig personligt i de 
sammanhangen som man är van vid (B1). 

Sammanfattningsvis kan man här se att alla informanter anser att ett personligt uttryck är när det är 
”förankrat” i de som spelar och att det skall finnas en ”tanke” bakom musiken. De skiljer sig åt 
genom att sånglärarna nämner text som ett uttrycksmedel, vilket inte baslärarna gör. De upplever 
alla att begreppet personligt uttryck är svårdefinierat samtidigt som de har en intersubjektiv 
beskrivning av begreppet.  
 

Egna ideal i vid musiklyssning 
Informanterna fick svara på vad de lyssnar efter i musik. Jag visar senare på att deras ideal påverkar 
deras undervisning vilket resulterar i att även deras egna preferenser kring musiklyssning gör det. 
Sånglärarna beskriver det ungefär likadant som de beskriver ett personligt uttryck 

Ehm, jag tror att jag lyssnar efter. vad ska man säga, intensitet och fokus. Egentligen är det en form av 
koncentration så att det även handlar om minnen från när man var barn, vad man  tyckte var fint då (S2). 

Här ovan är ett exempel på vad S2 lyssnar på i musik. Vidare beskriver S1 vad hon lyssnar efter och 
hur det kan räcka med att en parameter passar hennes preferenser för att hon skall tycka om det. 

Man kan tycka om ett speciellt sound, ett ljud i ett instrument eller röst eller så. Eller man kan tycka om 
en speciell produktion ett ljud och på det viset. Eller en text som bara går rakt in och då kan ju andra 
parametrar falla bort så att säga att vara ointressanta (S1). 

Baslärarna anser precis som sånglärarna att det beror mycket på situationen om de tycker om en viss 
musik eller inte. Vidare beskriver de sina parametrar vid musiklyssnande som: 

Samspel, när man hör att det finns luft i musiken att man hör att de som spelar. Jag gillar ju mycket musik 
där det spelas på riktigt. [...] Jag vill att det skall svänga och det är ju otroligt subjektivt vad det är men... 
ah.. men man har väl nått ideal av när det svänger och när det passar när det liksom...äh och när det 
liksom passar och hör ihop med mitt ideal då tycker jag att det är bra direkt på nå sätt (B1). 

Alltså jag lyssnar väldigt mycket på helhet. Jag är svag för melodier. Jag är svag för hookar. [...] En 
melodi som liksom fastnar sådär att  det känns i själen på nått sätt. Jag är svag för sväng (B2). 

Här kan man konstatera att informanterna lyssnar efter olika saker när de lyssnar på musik. 
Sånglärarna lyssnar efter intensitet, fokus, text, sound. Baslärarna lyssnar efter samspel, sväng, 
helhet, instrumentets roll och melodier. 
 

Resultatanalys av ideal 
Här analyserar jag resultatet utifrån en fenomenografisk ansats.  Dessa är de parametrar som lärarna 
beskriver sina ideal med. 

Baslärarna    Sånglärarna 
Sväng     Förankrat i de som spelar 

Helhet     Sound 
Groove    Koncentration 
Melodier    Självförtroende 

Instrumentets roll  
Alla informanter uttrycker sina ideal med olika beskrivningar. Baslärarna nämner sväng och 
samspel mer än sånglärarna som nämner det i förbifarten. Sånglärarna är också de enda som nämner 
text som något de lyssnar på i musiken. Baslärarna lyssnar mer efter musikaliska aspekter som t ex 
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sväng och melodier medan sånglärarna vill höra hur musiken är ”förankrad i de som spelar” dvs. 
lyssnaren skall höra personerna bakom musiken. Baslärarna nämner instrumentets roll i musiken 
och menar med det att instrumenten skall ha sin traditionella roll och använda sig av instrumentets 
funktion i musiken. 
 

En sånglärare menar att ju mer man kan om sitt instrument så lyssnar man efter det väldigt mycket 
mer när man lyssnar på musik. S1 är inne på att det olika instrumentgrupperna har olika kunskaper 
och bedöms på olika sätt. S2 berättar att man lyssnar annorlunda beroende på hur mycket teoretisk 
kunskap man har. Detta härleder jag till att musiksmaken kan utvecklas mot det instrumentet man 
spelar.  
 

Lärarna uppfattar vad begreppet personligt uttryck är relativt lika, men de skiljer sig i huruvida 
personligt uttryck kan vara kopierat eller inte. 

Baslärarna    Sånglärarna  
Sann mot dig själv     Förankring 

Bakomliggande tanke   Bakomliggande tanke 
Behöver inte vara nyskapande Ingen härmning 

Här går deras uppfattningar isär. Baslärarna hävdar att man alltid kommer att härma och att det är 
oundvikligt att inte göra det. I formandet av ett personligt uttryck inspireras man av andras uttryck 
för att skapa sitt eget uttryck av det man gillar hos andra, anser baslärarna. Detta härleder jag till 
NE’s definition av begreppet personligt uttryck som att uttrycka det säregna i någons personlighet. 
Sånglärarna hävdar istället att när man kopierar något så är inte det ett personligt uttryck. Om t ex 
en elev wailar på exakt samma ställe som originalet så har eleven inte ett personligt uttryck. 
Sånglärarna knyter det här till genuint personligt uttryck för just den personen. Här kan man dock se 
att informanterna har en intersubjektiv förståelse för begreppet. De uttrycker alla att det är väldigt 
svårdefinierat och subjektivt samtidigt som de faktiskt har relativt lika syn på personligt uttryck. På 
frågan huruvida deras ideal präglar deras undervisning är alla informanterna ense om att det gör det 
i stor utsträckning. B1 är medveten om att de personliga idealen måste passa in i de mål kurserna 
har men han försöker ändå förmedla sin ”musikaliska övertygelse”. S1 beskriver att det är just 
därför som hon är lärare, för att hon tror på sin ”musikaliska övertygelse” om det skulle vara så att 
hon inte fick förmedla den så skulle hon inte arbeta som lärare. 
 

5.2.3 Inlärning 
Här nedan presenterar jag informanternas förhållande till inlärning utifrån tre kategorier: synen på 
inlärning, undervisningsmetoder samt en analys av materialet. 

Synen på inlärning 
Alla informanterna är helt säkra på att alla kan ha ett personligt uttryck. Detta är enligt Brändström 
(2006) avgörande för om en lärare anser sig kunna lära ut det eller inte.  

Ja jag tror ju. Jag men på ett sätt kan man ju säga att alla har ju ett personligt uttryck eftersom det är ju 
bara att ställa upp tio personer här inne också så kommer bara genom att titta på personer kan man ju se 
det är tio personer det är ju inte tio likadana människor som står här.. Så det skulle jag nog vilja säga att 
det finns alltid (S1). 

Jag tror alla skulle ha det (S2). 
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Sångläraren beskriver att vuxna personer ofta känner hämningar för att uttrycka något samt att det i 
vissa genrer är en norm att ha ett eget uttryck men i t ex soul så baseras det ofta på ett exakt ideal. 
Baslärarna uttrycker sig så här: 

Egentligen så, alla som håller på med musik är ju olika individer på så sätt är det ju personligt uttryck för 
man kan ju aldrig göra exakt som någon annan har gjort (B1). 

Absolut. Helt övertygad om[...]mer prata om. Det här med att ju mer du kan för någonting eller ju mer du 
övar dig fram till någonting. När du liksom lär dig mer och mer så börjar du agera mer personligt i ditt 
musicerande. Jag tror det är svårt för en som precis har börjat spela att visa ett personligt uttryck. Då blir 
det mer som det är på direkten men om du själv börjar känna att så här vill jag göra så här vill jag spela då 
har du kommit upp på nivå där (B2). 

Här beskriver informanterna begreppet personligt uttryck utifrån en allmän uppfattning om vad 
begreppet innebär. Många anser att det är just det som gör en till en bra och proffsig musiker.  Både 
B2 anser att det tar väldigt lång tid innan man får ett bra personligt uttryck. B1 hävdar t ex att om 
man hör olika basister spela samma låt så kommer man alltid att höra skillnad mellan basisterna. B2 
beskriver samma fenomen i ensembleundervisningen på skolan att han redan från början hör vem 
som spelar vad. B2 anser som ovan att alla kan och har ett personligt uttryck men genom att öva på 
det så kan det fungera i kontrollerade former och att uttrycket kan bli tydligare.  
 
Baslärarna och sånglärarna har olika uppfattning om när i undervisningen ett personligt uttryck kan 
ta form. Baslärarna beskriver det såhär: 

För vissa kommer man inte. Man hinner inte ens dit på tre år.  Det handlar ju om vilka förutsättningar för 
eleven har Och en del har ju väldigt svårt och man kan jobba med en sak väldigt länge innan det ens det 
motoriskt fungerar och då är det väldigt svårt att prata om personligt uttryck och musikaliskt uttryck (B1). 

Men jag tror att det är ju äldre man blir. Från trean och uppåt. Det är där det börjar hända grejer. Så har 
jag märkt det så tycker jag det känns. Sen finns det ju lysande undantag (B2). 

Sånglärarna beskriver det såhär: 
Det jobbar vi med konstant […] Eftersom det för mig så är då intimt förknippat med musicerandet. Varför 
människan vill musicera över huvudtaget. Är ju för att uttrycka sig (S1). 

Jag har nivå1 i sång och så har jag nivå 2 i sång och i nivå 2 så jobbar vi ännu mer med det och där har vi 
också gruppsånglektioner när vi jobbar med interpretation på scen (S2). 

Baslärarna anser här att personligt uttryck har med mognad att göra, alltså att en person inte kan 
tillägna sig det förrän man blir äldre. Sånglärarna anser istället att det är något som behöver 
genomsyra hela utbildningen. S2 berättar att hon arbetar med personligt uttryck i alla tre kurserna 
men att hon i kurs 2 arbetar mer med det.   

 

Undervisningsmetoder 
Sånglärarna använder sig av relativt lika undervisningsmetoder med mycket fokus på vad låtar 
egentligen handlar om. De upplever att de pratar om det ganska konkret och fokuserat i vissa block. 
S1 berättar att de brukar:  

Dissekera musiken[...] Att mörda musiken så man kan dra åt alla håll åt alla ytterligheter för att 
sen knyta ihop säcken och på nå sätt välja (S1). 

Det är någonting med texten som tillkommer med sång som göra att det får ytterligare en dimension. På 
nå sätt. Som ju inte de övriga instrumenten har. På samma sätt. Vilket gör att man kanske prata om 
musiken och uttrycket på ett annat sätt. Därför man får liksom ytterligare information via texten. [...] och 
ska man stå eller läsa en text så måste man ju ha ett förhållande till den (S2). 

S2 brukar skapa olika scenarier som eleverna skall förhålla sig till. Dessa är avgörande för hur 
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sångaren sjunger ett stycke. Eleven nämner inte innan vilket av scenarierna som sjungs men S2 
brukar alltid kunna gissa rätt. Båda lärarna nämner fokus som ett måste. Att kunna sjunga en hel låt 
och endast tänka på låten och ingenting annat. S2 ger då eleverna i uppgift att öva framför en spegel 
och så skall eleven titta sig själv i ögonen när hen sjunger. S2 menar att eleven på så sätt märker 
direkt när hen tappar fokus.  

S2 berättar att det generellt läggs mycket fokus på rösten i undervisning, tekniska övningar som gör 
att rösten låter bättre. På senare tid har hon dock mer och mer börjat fokusera på texten för att.  

Det är ju rätt stora områden och jag tycker att hafsar man förbi texten som något självklart som det 
faktiskt inte är. Så tror jag inte man får förståelse för hur mycket tid man faktiskt måste lägga ner på det 
(S2). 

S2 använder sig av metoder som ibland är hämtade från teater där skådespelaren går in i en roll. 
Hon menar att sjunger man en låt så är det inte nödvändigt att alltid relatera det till sig själv och 
eftersom uttrycket måste vara förankrat i en själv så är det som att gå in i en roll.   

 
Baslärarna upplever till skillnad från sånglärarna att arbetet med ett personligt uttryck är något 
eleven får lära sig ”mellan raderna”. B2 visar en planering för samtliga tre år på en gymnasieskola 
och jag kan se att inget av blocken är inriktat på just personligt uttryck. 

[…] mycket fastnar i att man har. Jag tror att man pratar om det men mellan rader lite mer än att uttalat 
prata om det (B1). 

De metoder de använder är gemensamma för båda baslärarna.  
Jag försöker stimulera till det där med att de skall vara kreativa. Jag har några övningar där när vi kör 
fyrfyrabas då liksom walking då ska de få skriva ner utifrån en låt då eller harmonigång och skriva en 
basstämma walking eller de får skriva ner nå basriff som de har hittat på (B2). 

jag kör ju jag kör ganska mycket, vi har lite klassiska basduetter och sådant. När man spelar lite Bachs 
cello svit. Hur spelar du det här liksom? Hur känner du här när du hör det här?  Tycker du att det bara är 
toner eller är det någon mening med det här? Kan du se någon mening i stycket så att säga? (B2). 

Om man hittar någon låt som många har spelat in t e x då kan man ju göra en liten stilstudie där.  En liten 
jämförelse och ha en dialog kring vad är det som är tillfört till det här. Om vi pratar just bas då så . Vad 
har den här basisten gjort med den här låten som inte fanns i originalet (B1). 

Baslärarnas undervisningsmetoder för att lära sig ett personligt uttryck handlar här mycket om att 
diskutera och att jämföra olika musik för att se hur man kan göra för att få fram ett uttryck och lära 
sig förstå vad låtar kan handla om. Detta visar också att det sånglärarna säger inte återfinns hos 
baslärarna. En baslärare upplever att elever tycker det är för abstrakt att prata om vad personligt 
uttryck är, därför är det lättare att spela och analysera sig fram till vad personligt uttryck är.  

 

Resultatanalys av inlärning 
Samtliga informanter anser att personligt uttryck är något som alla kan lära sig. De är dock 
inkonsekventa i sina resonemang när de anser att alla redan har ett personligt uttryck. Sånglärarna 
motsäger sig själva genom att säga att så fort man hör någon sjunga så hör man vem det är, vilket 
för mig är ett personligt uttryck. Genom att kopiera någon annans uttryck så skulle detta personliga 
då falla bort. Baslärarna uppfattar det som att det istället är oundvikligt att inte kopiera saker från 
andra. De beskriver det som att alla kan har ett personligt uttryck men att dessa kommer fram 
väldigt slumpartat och utan kontroll. Genom att öva sig till det så kan man få ut mer uttryck på ett 
mer kontrollerat sätt. Sånglärarna berättar att man behöver rätt respons vid rätt tid för att utvecklas 
och tycka det är kul.  
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Informanterna beskriver sina uppfattningar om personligt uttryck genom att å ena sidan beskriva det 
ur en allmän uppfattning av begreppet, att alla redan har personligt uttryck. Denna beskrivning har 
stor inverkan på bedömningen av elever då alla enligt ovan visar på personligt uttryck. Vid deras 
förtydligande genom exempel kan jag se att de beskriver det annorlunda utifrån kursplanen. Här 
menar de att alla kan lära sig att visa ett större uttryck med mer kontroll. Genom att sätta in detta i 
Brändströms (2006) mall för musikalitet så tolkar jag det som att de har en relativ syn på personligt 
uttryck. Baslärarna beskriver att personligt uttryck har med mognad att göra och att det då i senare 
årskurser hörs mer personligt uttryck hos eleverna. Sånglärarna beskriver istället att de arbetar med 
personligt uttryck kontinuerligt under hela skolgången men mer fokuserat under kurs 2, som 
kursplanen säger. Jag tolkar detta som att om det finns med kontinuerligt och konkret så kan vem 
som helst utveckla det när som helt. Om man arbetar som baslärarna med det så är det helt upp till 
eleven när den kan ta till sig det och då kanske det behövs en mognad för att förstå vad som menas 
med personligt uttryck. 
 
Vid val av undervisningsmetoder kan man se stora skillnader i sättet att arbeta mellan instrumenten. 
Båda baslärarna verkar anse att man pratar om personligt uttryck ”mellan raderna”. Sånglärarna 
hävdar istället att de arbetar med det väldigt konkret och att det genomsyrar hela undervisningen. 
Alla informanter verkar använda sig av en form av analys som metod vid arbetet av ett personligt 
uttryck. 

S1- Dissekera text. 
S2- Analysera vad låtar handlar om utifrån text. 
B2-Analyserar vad kompositören vill uttrycka när de spelar Bach under baslektioner. 
B1- Jämföra artister som spelar samma låt. 

Alla lärare använder sig av samma undervisningsmetod, analys. De skiljer sig åt genom att fokusera 
på olika saker i musiken. B2 fokuserar på att analysera klassisk musik även under baslektioner i 
musik med afroamerikanskt ursprung. B1 analyserar hur samma låt kan spelas på olika sätt för att få 
fram olika uttryck. Jag uppfattar det som att sånglärarna analyserar mest utifrån vad texten säger. 
Vid frågan om de diskuterar vad en låt handlar om innan de spelar den eller under tiden framkom att 
sånglärarna diskuterar det i stor utsträckning. Under den lektion med S1 som jag observerade så 
skulle en ny låt introduceras, vilket gjordes utan någon diskussion om vad låten handlade om. Här 
kan man då konstatera att hennes uppfattning om tillvägagångssätt inte stämmer överens med 
praktiken i det här fallet. 
 
Lärarnas uppfattningar kring vad personligt uttryck är avspeglar sig här i val av metod. 
Sånglärarnas beskrivning av personligt uttryck som något förankrat visar sig genom att eleverna 
verkligen får reflektera över hur de tolkar låtarna. Sånglärarna verkar här se texten som den största 
informationskällan till vad en låt handlar om.  

Då säger jag till dem att de inte ska lägga det i rösten utan bara fokusera på texten det är det enda det 
behöver vara.  Och det hörs alltid vad de sjunger om (S2). 

Här menar S2 att genom att fokusera på enbart texten så hörs det i det klingande resultatet. Alltså en 
form av ”fokus” på en speciell punkt och att ha bestämt sig för vad en låt handlar om.  
 
Båda lärargrupperna använder analys som undervisningsmetod men här tar det stopp för baslärarna. 
De har inga fler undervisningsmetoder för att arbeta med personligt uttryck till skillnad från 
sånglärarna som också hämtar inspiration från skådespeleri. Dessa undervisningsmetoder handlar 
just om koncentration och fokus som är S2 ideal kring hennes musiklyssning. Här uppfattar jag det 
som att sånglärarna anser att det krävs mer än att bara veta vad man vill uttrycka. Det krävs 
praktiska moment för att rätt uttryck skall höras i det klingande resultatet. Baslärarna beskriver 
också att man behöver arbeta med personligt uttryck att det skall bli mer kontrollerat men har inga 



 20 

fler undervisningsmetoder för att arbeta med det. Detta tolkar jag som att de anser att genom att 
arbeta med sin teknik så får man uttrycket på köpet.  
 
Lärarnas olika uppfattning om i vilket stadium ett personligt uttryck bör implementeras i 
undervisningen skiljer sig åt avsevärt. Baslärarna anser att eleven måste mogna först, medan 
sånglärarna anser att det går att lära ut hela tiden. Genom att sånglärarna anser att de håller på 
mycket med interpretation tolkar jag det som att deras tidigare erfarenheter från t ex deras 
utbildning har fått dem att se interpretation som ett viktigt moment i sångundervisningen.  

5.2.4 Informanternas tolkning av Kursplanens begrepp 
Här presenterar jag resultatet som rör begrepp i kursplanen. Informanterna har fått skilja begreppen 
konstnärligt-, personligt- och musikaliskt uttryck åt. De har också fått beskriva skillnaden 
värdeorden visst och gott åt som skiljer de olika betygen åt samt deras syn på betyg. Efter denna 
presentation gör jag en analys av empirin. 

Konstnärligt uttryck  
Ett konstnärligt uttryck beskrivs av informanterna här nedan. Informanterna hade ingen klar 
definition av begreppen och vissa hade väldigt svårt att förklara innebörden av begreppen.  

En snygg tavla räcker inte för att jag skall tycka att det är konstnärligt utan det måste finnas nätt 
självförtroende bakom valen man gjort eller fotot liksom (S2). 
 
Konstnärligt uttryck, att uttrycka sin konstnärlighet känns som att det handlar om lite mer saker kanske 
att.... ehm. Att vara mer innovativ då kanske i sitt skapande. Att vara kreativ och innovativ i sitt 
musicerande (S1). 

 
Jo men om du försöker göra någonting av någonting då blir det någon slags konstnärlighet i det att du är 
sann mot det stycket eller låten att u verkligen går in för att försöka (B2). 
 
Att man ser det som ett hantverk på ett sätt. Om jag tänker att jag skulle vara en konstnär och måla istället 
så finns det vissa tekniker som jag behöver ha för att uttrycka en viss någonting visst eller så struntar jag 
totalt i det och gör precis som jag vill men ja ska jag jobba med olja i en målning så måste jag ju veta hur 
det funkar (B1). 

Informanterna är inte alls eniga om definitionen av begreppet. Sånglärarna har inte samma 
definition av konstnärligt uttryck men är eniga om att det är något mer än bara sammansatta toner.  

Musikaliskt uttryck 
När vi kommer till ett musikaliskt uttryck beskriver S2 det som att eleven vet hur man t ex övar och 
har förmågan att höra när någon sjunger falskt. Hon härleder begreppet till musikalitet som är något 
de lyssnar efter vid intagningsproven på skolan. B1 beskriver det som de parametrar han lyssnar 
efter i musik t ex sväng, samspel och dynamik.  

Ja jag tycker det är om du känner att du vill göra någonting av det då har du ju nått ett musikaliskt uttryck 
(B2). 

B2 beskriver här en inställning hos eleven, att denne skall förhålla sig till detta genom att vilja göra 
något, då blir det musikaliskt. 
 
Begreppet musikaliskt uttryck hade informanterna svårast att särskilja från de andra begreppen. De 
fick fundera väldigt lång tid och var väldigt tveksamma i sina svar. 

Personligt uttryck 
Ett personligt uttryck beskrivs av informanterna genom dessa citat: 
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Förankra uttrycket i musiken i uttrycket att det känns som att det är jag som sjunger det här (S1). 
 
Spelar jag Proud Mary eller som jag sa innan Walking in Memphis så måste jag göra det med ett 
självförtroende. Då blir det ett personligt uttryck (S2). 
 
Du är sann i dig själv i det du gör (B2). 
 
Det skall kännas som att det är lite tanke bakom (B1). 

Informanterna pekar på att dessa begrepp är väldigt sammanflätade. Genom att göra det ena så gör 
man också det andra 

Jo men om du försöker göra någonting av någonting då blir det någon slags konstnärlighet i det att du är 
sann mot det stycket eller låten att u verkligen går in för att försöka. Hitta någonting utifrån den här 
mallen eller någonting. Om du då levererar där. Då är du ju konstnärlig.  Och då får du ett musikaliskt 
uttryck i bästa fall. Och då blir det ju personligt va (B2). 

Alla informanter uttalade sig om att det här är en mycket svår fråga, en fråga som är svår att 
definiera och som man skulle behöva tänka lite på. Många upplevde det som att det är flum-ord som 
bara är ”ditslängda”. B1 upplevde det som att fokuserades på detta för dåligt rent politiskt.  

Det har tyvärr inte varit fokus i svenska skolan.  Att få lägga tid på den typen av samtal.  Det är så mycket 
runtomkring hela tiden som äter upp tid.[...] Och där tror jag det finns jättemycket som man kan utveckla 
genom att ha mer få möjligheten att fokusera på det i pedagogiska samtal mellan lärare. Också för att få 
en rättvisare bedömning (B1). 

B1 uttrycker här en problematik mellan lärarnas önskan om pedagogiska samtal för att öka 
likvärdigheten och det politiska styret. Genom dessa samtal hävdar B1 att kollegiet kan utveckla 
mallar och definitioner av de svårdefinierade begreppen för att undervisningen skall bli bättre.  
 

Skillnaden mellan värdeorden visst och gott 
Informanterna fick frågan hur de skiljer mellan värdeorden visst och gott som står med i Gy11. 
Sånglärarna beskriver det som: 

Det finns ju inget....objektivt...alltså allting är ju subjektivt. aa. Det är ju jag då. Aa det är ju jag då som 
kommer ha en uppfattning om vad jag tycker är en viss kännedom om mer eller jag vet inte vad det är för 
olika ord nu då men bra bättre bäst känslan sådär (S1). 
 
Om en elev inte kommit så långt så den känner sig säker tekniskt så och ändå vill sjunga väldigt specifika 
genres som det krävs en viss teknik för att kunna sjunga då är det ju svårt med personligt utryck. Och då 
kan det ju va att det blir ett visst att man kommer inte lika högt på den punkten. Medan om en elev har, 
där tycker jag också att man måste skilja på olika genrer. Ge eleven chansen att man måste inte ha det 
bästa av dom i all form av musik. Utan det kanske räcker med vissa genrer (S2). 

B1 beskriver det såhär: 
Eftersom det är så svårt. Det känns det är det är viktigt men det är inte viktigt att betygssätta. Det är 
godtyckliga ord det där liksom.[...]  Ett visst uttryck eller ett gott uttryck.  Ett exempel du spelar Portrait 
of Tracy. Du spelar den med ett visst personligt uttryck. Ett gott uttryck då har du ändrat allting eller. Och 
vem tycker att det är gott då? (B1). 

B2 har liksom B1 ingen klar mall för hur man skall skilja värdeorden åt och raljerar över hur 
subjektivt det är.  
 
Under intervjuerna framkom också att detta är någonting som de diskuterar väldigt mycket inom 
kollegiet på samtliga skolor. 

Det där är en sådan där otroligt irriterande och frustrerande fråga som vi diskuterar jämt när vi skall 
diskutera betyg och bedömning och vi kommer aldrig fram till. Det här har vi diskuterat så länge jag har 
jobbat här (S1). 
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Vi pratar väl om det men inte så fokuserat (B1). 

En skola hade också haft föreläsningar om detta efter att Gy11 infördes. Trots detta upplevde B2 det 
som att likvärdigheten och innebörden av begreppen ändå inte var lika på olika skolor för att dessa 
begrepp är så subjektiva och upp till enskild lärare att definiera. Under intervjuerna framkommer att 
informanternas inställning till kursplan och betyg har stor inverkan på bedömningen.  

Jag är ju av den tron eller jag tror inte på betyg särskilt inte sådana här estetiskt-praktiska ämnen. Jag 
tycker inte att den hade fyllt någon funktion jag tycker att det hade räckt med godkänt eller icke godkänt.  
Eller att man deltagit eller inte deltagit (S1). 
 
Men för lite tycker jag. Men jag tror nog att det börjat landa lite nu för först nu har GY11 börjat landa. Nu 
är man inte lika panikrädd och tolkar i panik. Nu börjar man ju faktiskt ha exempel på hur man har tolkat, 
satt betyg och omdömen.[...]Det blir lättare för varje år att diskutera och kunna jobba brett utan att det blir 
flum. Utan att vi faktiskt kan vara rätt konkreta (S2). 

B1 uttrycker sig såhär: 
Jag tycker överhuvudtaget att ha betyg i musikämnen är värdelöst tycker jag.  Jag vet inte vad det skall 
tjäna till egentligen man blir ju inte bättre bara för att man skall hålla på och bedömas och få ett betyg 
(B1). 

B2 uttrycker också en ovilja till betyg i musikämnena genom en negativ jargong mot dem som t ex 
att han inte ser syftet med betygen. 
Likvärdig bedömning är något som kommer upp under intervjuerna hos samtliga lärarna. 
Sånglärarna uttrycker sig såhär: 

vi har ju en extremt hög nivå. Det är ju så extremt många som söker medan på andra instrument är den 
inte alls lika hög. Men jag skulle säga tekniken kanske mer. Vi begär mer när det gäller bredd, repertoar 
vi jobbar nog snabbare än många andra instrument. Vilket gör att det väldigt snabbt blir. Omedvetet har 
vi byggt upp att det här ska man väl hinna. Sen har jag t ex jobbat på andra gymnasier där man har hunnit 
så mycket medan den på den tiden var då på MVG-nivå sen när jag kom till [...] så insåg jag att den 
eleven hade fått VG här. Det är liksom så sjukt vad snabbt man kommer in i att den bästa eleven är den 
som skall ha bästa, högsta betyget och på [...] har det blivit tvärtom. Jättemånga fler skulle haft ännu 
högre för att de redan när de kommer in är på en sådan hög nivå (S2). 
 
dessutom kommer det aldrig vara samma på sång och gitarr eller på piano eller man har massa olika 
bedömningsgrunder utifrån instrument också och genre och så det känns ju extremt....vad ska jag säga. 
låst kring den enskilde lärarens uppfattning om vad det skall vara (S1). 

Baslärarna: 
Men jag kan tänka mig att skulle du fråga en annan skola skulle det vara på ett annat sätt. Det där är ett 
problem. Sätter vi lägre betyg än vad de gör på en annan skola eller sätter vi högre betyg. Det är 
egentligen ingen som vet. Är vi för tuffa eller är vi för snälla eller. Hur är de next door är de likadana. Har 
de samma typ av tanke i någon annan stad (B2). 

Här uttrycker både bas- och sånglärare att det är svårt att arbeta med en likvärdig bedömning i 
skolan både mellan olika skolor men också mellan de olika instrumenten. De menar att detta är 
något som sker ”omedvetet” eftersom dessa lärare arbetar på en skola vardera. S2 har arbetat på en 
annan skola tidigare som hon kan jämföra med men upplever att hon snabbt hamnar i att det bäste 
skall ha bäst betyg och vice versa. 
 

Resultatanalys av kursplan 
Ingen av informanterna hade utformat tydliga definitioner av begreppen personligt-, musikaliskt- 
och konstnärligt uttryck. De har alla en väldigt subjektiv beskrivning av de olika begreppen förutom 
personligt uttryck som de eniga om att det har med en ”förankring” att göra. Vid beskrivningen av 
konstnärligt uttryck kan jag se tre olika synsätt där två av informanterna menar samma sak: 
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S1- Självförtroende bakom valen 

S2- Innovativ och kreativ 
B1- Det hanverksmässiga i musiken 

B2- Sann mot stycket och en vilja att göra det. 
Här tolkar jag det som att S1 och B2 har ungefär samma beskrivning av konstnärligt uttryck. B1 
pekar på det att det hantverksmässiga är konstnärligt uttryck fastän han kanske menar musikaliskt 
uttryck. S2 och B1 har helt olika beskrivningar vilket leder till att begreppet i sig är väldigt 
subjektivt. 
 
Musikaliskt uttryck beskriver informanterna med tre olika beskrivningar: 
S1- Att kunna öva och att ha förmågan att höra när man sjunger fel. 
B1- Samspel, dynamik och sväng 
B2- Om eleven vill göra någonting 
 
Här ser vi tre helt olika subjektiva uppfattningar av begreppet musikaliskt uttryck. B2 uttrycker 
nästan samma definition av detta begrepp, att vilja göra något av stycket, som begreppet 
konstnärligt uttryck. Kroksmark (2007) menar att våra tidigare erfarenheter har inverkan på hur vi 
avgränsar och definierar olika begrepp. Att alla informanter har olika beskrivningar av dessa 
begrepp tolkar jag som att deras tidigare erfarenheter gör att de definierar det på dessa sätt. 

Personligt uttryck beskrivs av informanterna med dessa fyra uppfattningar: 
S1- Förankrat i artisten 

S2- Självförtroende 
S1- kännas att det är en tanke bakom 

B2- Sann mot dig själv 
S1 beskriver detta uttryck på samma sätt som konstnärligt uttryck. Alla informanter använder olika 
ord men innebörden är detsamma. Informanterna har här en intersubjektiv uppfattning av begreppet. 
Detta uttryck är enligt mig ett vedertaget ord i musikutbildningen och i samhället i stort vilket leder 
till att informanterna har samma definition. B2 beskriver kontinuerligt dessa begrepp som 
inställningar som eleven bör förhålla sig till. Han har en bakgrund som frilansande musiker vilket 
jag tolkar gör att han definierar begreppen på detta sätt. Det jag upplever är att det finns en väldigt 
stor förvirring kring dessa begrepp. Detta för att det är svårt att skilja begreppen åt och att det är 
väldigt lösa begrepp att ha i en kursplan. 

Hitta någonting utifrån den här mallen eller någonting. Om du då levererar där. Då är du ju konstnärlig. 
Och då får du ett musikaliskt uttryck i bästa fall. Och då blir det ju personligt (B2). 

B2 upplever att begreppen konstnärligt-, musikaliskt- och personligt uttryck är så sammanflätade att 
de inte går att skilja åt i undervisningen och således inte i bedömningen heller. Detta styrker 
skolverket med sin rapport. Ingen av de fyra lärarna hade här ett resonemang kring skillnaden 
mellan ett visst eller ett gott personligt uttryck. S2 beskriver en problematik mellan teknik och 
uttryck medan den andra sångläraren uppfattar det som väldigt subjektivt. Baslärarna ironiserar över 
hur man skulle kunna se begreppet: när en elev t ex gör om en liten fras så är det ett visst uttryck 
men om denne gör om en hel låt så är det ett gott uttryck. Samtidigt beskriver de det liksom 
sånglärarna att det är väldigt subjektivt. Både B2 och S1 ifrågasätter starkt syftet med att bedömas i 
musikämnet. 

Jag är ju av den tron eller jag tror inte på betyg särskilt inte sådana här estetiskt-praktiska ämnen. Jag 
tycker inte att den hade fyllt någon funktion jag tycker att det hade räckt med godkänt eller icke godkänt.  
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Eller att man deltagit eller inte deltagit. 
 
Jag tycker överhuvudtaget att ha betyg i musikämnen är värdelöst tycker jag.[...]  Det är inte mätbart på 
samma sätt eftersom det är så subjektivt och därför kanske man skulle vilja ha eller det är också svårt och 
göra objektiva exempel.  Får då måste ju någon bestämma att just det här är ett visst uttryck eller visst 
eller gott 

De hänvisar båda till att ”motorn” måste vara att eleverna vill lära sig musik och inte bara för att få 
bra betyg. S1 diskuterar om huruvida man skulle ha en mer detaljerad kursplan för respektive 
instrument och kommer fram till att samtidigt som det skulle vara bra så ” målar man in sig i ett 
hörn” (S1). Utifrån det jag hört när lärarna har diskuterat kring begreppen så tycker jag att ska dessa 
ord finnas i kursplanen så bör de förklaras. Detta kan man göra genom antingen ta upp de under en 
lärarutbildning eller ha förklaringar till begreppen i kursplanen. Lärarna hänvisar till olika orsaker 
till varför det är svårt att definiera begreppen, som de märker att det är under intervjuerna. Det är: 

• Inte prioriterat i skolan 
• Tidsbrist 
• Är emot betyg, vilket gör att de inte analyserat kursplanen 
• Svårt att definiera det i kollegiet 

Om man inte kan enas eller definiera begreppen i kollegiet på en skola hur skall man då kunna göra 
det i hela landet? Detta tolkar jag som att begreppens ”subjektiva natur” gör att det är svårt att enas 
om dessa. Enligt S1 så innebär begreppen olika saker för olika instrument vilket är problematiskt 
när alla instrument följer samma kursplan. 
 
 

5.3 Sammanfattning av resultaten 
Sammanfattningsvis kan man se att lärarna har relativt lika synsätt på begreppet personligt uttryck 
men att de skiljer sig ifråga om det kan vara kopierat eller inte. De parametrar som de lyssnar efter i 
musik skiljer sig åt med att baslärarna lyssnar efter sväng, instrumentens roll och helheten medan 
sånglärarna lyssnar efter djupare preferenser i artistens förhållningssätt. Detta göra att sånglärarna 
arbetar mer konkret med personligt uttryck i undervisningen med mycket textanalys, koncentration 
och metoder hämtade från skådespeleri. Baslärarna använder också analys som metod men uppger 
att det sker mer ”mellan raderna”.  
 

Både bas- och sånglärare uttrycker att dessa begrepp är svårdefinierade och ”luddiga”. Trots detta 
har de en intersubjektiv beskrivning av personligt uttryck På vissa av skolorna så samtalar man i 
kollegiet om begreppen men kommer inte fram till klara definitioner pga. detta. Skillnaderna är 
stora i hur de definierar begreppen konstnärligt-, och musikaliskt uttryck men jag kan inte se någon 
koppling till deras instrument. Båda grupperna uttrycker att deras egen uppfattning av begreppen 
samt inställningen till betyg påverkar deras undervisning. Lärarna anser att alla redan har personligt 
uttryck men att det kan läras ut och då resultera i ett mer kontrollerat uttryck.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar jag min empiri utifrån min bakgrund. Detta presenteras i en 
resultatdiskussion samt en metoddiskussion. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Här nedan diskuterar jag mitt resultat utifrån tre teman baserad på mina forskningsfrågor som jag 
presenterar här nedan. 

• Hur uttrycker sig bas- och sånglärare kring begreppet personligt uttryck? 
 

• Hur skiljer sig bas- och sånglärare åt vad gäller beskrivningen av personligt uttryck? 
 

• Vilka undervisningsmetoder använder sig bas- och sånglärare av för att lära ut personligt 
uttryck? 

 
• Hur tänker bas- och sånglärare kring värdeorden visst och gott kopplat till personligt uttryck 

utifrån Gy11? 

6.1.1 Diskussion om Kursplan 
Zandén (2010) och Nordell (2013) mfl visar att begreppen i kursplanen är väldigt ”luddigt” 
formulerade vilket resulterar i att innebörden av begreppen blir upp till den enskilde läraren att 
tolka. Detta resultat kan jag även se i min undersökning då varje lärare hade egna uppfattningar 
kring begreppen konstnärligt-, musikaliskt- och personligt uttryck. När lärarna enbart skulle 
beskriva vad ett personligt uttryck innebär så var de relativt överens. De beskrev alla det som att det 
skall vara ”förankrat” i den som spelar, alltså att lyssnaren på något sätt hörs i personens eller 
gruppens säregna uttryck. Den punkten de är oense om är huruvida det får vara kopierat eller inte. 
Baslärarna hävdar att det är oundvikligt medan sånglärarna anser att det inte är ett personligt uttryck 
att kopiera någon annan. Detta relaterar jag till de normer som finns inom de olika 
instrumentdiskurserna. T ex inom sång så skall det vara väldigt originellt och genuint. Inom bas 
finns det normer för hur man bör spela i olika genrer och sammanhang. I förhållande till begreppen 
konstnärligt- och musikaliskt uttryck så blev det svårare att separera de olika definitionerna. Alla 
informanterna är eniga om att de är ”sammanflätade” och Skolverket (2012d) visar att lärare inte 
bör separera begreppen fullständigt.  Samtidigt så uttrycker de att det finns skillnader men är inte 
ense om vilka skillnaderna är. Här frågar jag mig vad syftet är med att ha dessa begrepp. Om det 
inte går att skilja dem åt eller ha en gemensam definition fallerar syftet med dessa begrepp. 
 
Skolverket (2012b) menar att lärare ofta har intersubjektiva definitioner av begreppen men att 
elevernas uppfattningar inte är samma som lärarnas. I min undersökning framkommer att lärarna 
inte alls har lika definitioner av alla begrepp. Enligt Jönsson (2012) är det viktigt att förmedla 
tydliga mål för att eleven skall lära sig så bra som möjligt. Detta blir då problematiskt när både 
lärare och elever har olika bild av begreppen.  

När vi har en så otydlig kursplan som använder begrepp som är svåra att definiera och att använda 
objektivt i undervisningen så kan man ifrågasätta varför dessa begrepp finns med i kursplanen. 
Trots att kollegiala pedagogiska samtal verkar existera på vissa skolor så verkar inte dessa samtal 
leda fram till definitioner av begreppen. Detta resulterar i att likvärdigheten i den svenska skolan 
inte blir säkerställd. Nordell (2013) menar att en intersubjektiv bedömning är något som lärarna 
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använder sig av just för att begreppen är så svårdefinierade. I min undersökning framkommer dock 
att en intersubjektiv bedömning inte resulterar i en mer likvärdig bedömning. Båda sånglärarna 
nämner att det krävs olika färdigheter och kunskaper inom kursplanens mål inom de olika 
instrumentgrupperna trots att det är samma kursplan för alla instrument. S2 beskriver att de har 
väldigt hög nivå på deras skola eftersom det är så många som söker med sång som 
huvudinstrument. Detta gör att det är väldigt hög nivå redan när eleverna går i årskurs 1. Detta 
resulterar i att lärarna bedömer utifrån den skola de arbetar på och vilket instrument de bedömer. S2 
menar här att läraren väldigt snabbt faller in i ett tänkande där bedömningen jämförs mellan elever 
på den skolan. Detta absoluta synsätt på bedömning kan jag se hos fler av lärarna jag intervjuade. 
Denna problematik menar lärarna beror på att det inte är prioriterat i skolan att ha pedagogiska 
samtal om bedömning, tiden räcker inte för att undersöka hur andra skolor bedömer. Det kan också 
bero på att vissa av lärarna säger sig vara emot betyg och därför inte anser att de behöver fokusera 
på kursplanen. 
 
Utifrån Informanternas bakgrund trodde jag att informanterna skulle ha en mer likartad syn på 
definitionerna av begreppen konstnärligt-, musikaliskt- och personligt uttryck. Tre av fyra hade 
genomgått en musiklärarutbildning vilket innebär att de blivit utbildade i vissa av dessa begrepp. 
Rostwall och West (2001) visar i sin avhandling att de olika skolformerna är som institutioner med 
klara normer utifrån utbildning och tradition. Detta visar istället hur subjektiva dessa begrepp är. 
Lilliestam (2003) visar att äkthet kan definieras med många parametrar beroende på vem man 
frågar, vilket också styrks av denna undersökning. Utifrån detta institutionsbegrepp kan jag också se 
de olika instrumentgrupperna som olika institutioner med klara normer hur man bör uttrycka sig 
och vilka metoder som används i skolan. Inom sångundervisningen märker jag en självklarhet för 
arbete med personligt uttryck som baslärarna inte visar. Sånglärarna har många exempel på metoder 
som de använder i undervisningen samt att de upplever text som en stor informationskälla angående 
uttryck. Baslärarna har svårare att berätta om några metoder samtidigt som deras metoder inte 
verkar vara lika djupt rotade som sånglärarnas metoder. 
 

6.1.2 Diskussion om undervisningsmetoder 
Min tredje frågeställning handlade om lärarnas undervisningsmetoder kring ett personligt uttryck.. 
Alla lärarna beskriver att deras egna ideal avspeglar sig i deras undervisning och att det är en 
anledning till att de arbetar som lärare. Sånglärarna hävdade att de arbetar väldigt konkret och att 
det genomsyrar hela utbildningen medan baslärarna upplevde att det skedde ”mellan raderna”. 
Utifrån de observationer jag gjorde för studien kan jag se att så inte är fallet. Hos sånglärarna 
framkommer då att de precis som Gustavsson (2009) visar, att arbetet med ett personligt uttryck 
sker när eleven kan de tekniska färdigheterna i en låt.  
 
Vid val av metoder finns skillnader mellan instrumenten. Båda instrumenten använder någon form 
av analys som metod vid arbetet med personligt uttryck. Sånglärarna analyserar med texten i fokus 
medan baslärarna analyserar helhetsuttrycket För baslärarna verkar detta vara den enda metoden de 
använder. Sånglärarna använder metoder hämtade från skådespeleri. Bastians (1987) tankar om att 
den som spelar måste befinna sig i samma känslomässiga tillstånd som det den försöker uttrycka 
genomsyrar sånglärarnas metoder. De tänker lite som skådespelare, att gå in i roller, ge låtarna ett 
sammanhang och fokusera genom hela låten. Baslärarna uttrycker inget om att gå in i roller för att 
skapa ett uttryck.  
Sånglärarnas syn på uttryck går hand i hand med Wootens (2008) tankar om att musik är ett språk 
och bör läras ut på samma sätt (ibid 2008). Här kan jag se att de vill att det genomsyrar hela 
utbildningen men inte lyckas i praktiken. Båda lärargrupperna uttrycker att det är viktigt och att det 
bör vara med under hela skolgången. Resultatet av Götvall och Källners (2010) C-uppsats är att 
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uttryck bör implementeras så tidigt som möjligt i undervisningen för att det skall ge positiv effekt. 
Här uppfattar jag att alla uttrycker att personligt uttryck är väldigt subjektivt samt svårdefinierat 
vilket kan resultera i en rädsla att angripa det på lektionerna. Al Fakir (2008) menar att det är viktigt 
att veta så mycket som möjligt om ett verk för att bredda sina perspektiv och få en djupare 
förståelse av låten. S2 använder sig av samma undervisningsmetoder och arbetar med att skapa 
bakgrundsberättelser till låtar för att eleven skall kunna tolka utifrån mer information. Baslärarna 
verkar inte göra det alls. Enligt Zandén (2010) finns det normer mellan instrumenten i 
instrumentalundervisningen vilket jag också kan konstatera med min undersökning. 
 

6.1.3 Diskussion om Personligt uttryck 
Lärarna beskriver begreppet personligt uttryck utifrån två olika uppfattningar. Det ena är en allmän 
uppfattning om begreppet, alla har ett personligt uttryck eftersom vi alla är olika personer. Den 
andra uppfattningen är riktad till kursplanen då de anser att alla kan lära sig ett personligt uttryck 
genom att arbeta med det. B2 anser att det kan bli mer uttryck samt med mer kontroll. Brändström 
(2006) menar att det finns tre olika synsätt på musikalitet, absolut, relativt och relationellt. Här kan 
jag se att sånglärarnas synsätt infaller under den relativa kategorin, alltså att alla kan tillägna sig det 
och utveckla det. 
För sånglärarna handlar det här om något som man faktiskt måste förvärva, alltså lära sig använda. 
Baslärarna uttrycker det som att det har med mognad att göra, att man inte får personligt uttryck 
förrän eleverna går i årskurs 3. Detta perspektiv är då en kombination mellan absolut- och ett 
relationellt synsätt. Genom att en person fastnar för olika parametrar i musik kan det vara så att de 
dras till just det instrumentet pga. de roller som olika instrument har. Jag kan inte veta här vad som 
kom först, deras ideal eller instrumentval.  
 

6.2 Metoddiskussion  
En intervju med varje lärare samt en observation av en lektion tycker jag var ett lyckat upplägg, 
dock blev utfallet för dåligt med detta upplägg. Genom att jag enbart gjorde en observation blev 
reliabiliteten inte så hög som jag önskat. Om utrymme hade funnits att göra fler observationer under 
ett flertal tillfällen med samma lärare och elev så hade jag med stor sannolikhet kunnat se den 
process som lärare använder vid moment som personligt uttryck. Jag hade här också fått veta vilka 
metoder lärarna faktiskt använder och inte bara deras uppfattningar om vilka de använder. Det kan 
ju vara så att mycket av det de säger går att härleda till personligt uttryck men att läraren inte 
reflekterat över sin egen pedagogik. Genom att de enbart fick veta temat på min undersökning så 
kunde de inte reflektera över begreppen innan. Detta ser jag som både något positivt och något 
negativt. Om de hade fått veta frågorna innan så hade deras definitioner kanske varit klarare men 
kanske också så bearbetade att jag inte kunde utläsa något ur dem. Det är också intressant att fler 
lärare var intresserade av att enbart göra en intervju. Om detta är pga. tidsbrist eller rädsla för insyn 
i klassrummet kan jag inte svara på. En av baslärarna uttryckte att personligt uttryck var för abstrakt 
för att prata om. Därför arbetade han med det genom att spela och analysera. Genom att jag har 
fokuserat mycket på mina intervjuer kan detta vara en anledning till att de tycker begreppen är så 
svårdefinierade. Som metod hade det kanske varit lättare att spela och analysera musik med 
informanterna för att veta hur de beskriver begreppen. 
Två av gymnasierna där lärarna arbetar har antagningsprov och är väldigt populära. Detta gör att 
nivån på eleverna som studerar där är väldigt hög. Informanterna berättar att det är lätt att endast 
jämföra de elever som går på den skolan och att man lätt blir ”blind”. Detta tror jag även har stor 
inverkan på undervisningsmetoder och i vilka stadier läraren lär ut ett personligt uttryck.  
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Den fenomenografiska ansats jag använde för min undersökning gjorde det möjligt för mig att se de 
olika uppfattningar lärare har kring begreppen i kursplanen. Eftersom denna uppsats syfte var att 
undersöka hur bas- och sånglärare tänker kring begreppet personligt uttryck så var denna ansats 
relevant eftersom dess syfte är att analysera olika personers uppfattningar om samma fenomen. Vid 
min litteratursökning hittade jag mycket litteratur som är skriven kring sånglärare och interpretation 
men inte alls lika mycket om baslärare och interpretation. Detta kan bero på, som jag visar i min 
undersökning, att sånglärare arbetar mer konkret med interpretation jämfört med baslärare. 
 

7 Förslag till vidare forskning 
Denna uppsats har fokuserat på hur bas- och sånglärare beskriver begreppet personligt uttryck, hur 
de ser på kvaliteterna i begreppet samt hur deras undervisning om personligt uttryck går till. För 
vidare forskning inom området personligt uttryck föreslår jag här sex utgångspunkter. 
 

• Vad anser eleverna är personligt uttryck? 
 

• Hur uppfattar eleverna att undervisningen om personligt uttryck går till 
 

• Hur beskriver andra instrumentlärare begreppet? 
 

• Skiljer sig pedagogernas uppfattning om ett personligt uttryck åt i andra skolformer som 
kulturskola och grundskola? 

 
• Hur beskriver musiklärare begreppet personligt uttryck ur ett genusperspektiv?  

 
• Beskrivs begreppet personligt uttryck annorlunda av olika pedagoger i olika genrer? 
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Bilagor 
 

 Bilaga 1, Intervjumall 
Vad fastnar du för när du lyssnar på musik? 
 
 
Vad är ett personligt uttryck? 
 
 
Hur ser du på din roll som musiker i en ensemblesituation? Vilken funktion har du musikaliskt? 
 
 
Pratar ni om vad en låt handlar om innan ni spelar den? Vad har du för metoder för att lära ut ett 
personligt uttryck? 
 
Hur ser du på kvalitetsbegreppen Visst och gott? Eller är det mängden personligt uttryck och inte 
kvalitén? 
 
Kan alla ha ett personligt uttryck? 
 
Vem är det som avgör ett personligt uttryck? Hur skiljer du mellan begreppen konstnärligt, 
musikaliskt, personligt uttryck? 
 
Arbetar ni med olika mycket personligt uttryck i de olika kurserna? –  

 

 

 

I vilket stadium bör man arbeta med personligt uttryck? 
 

Hur stor plats får ett personligt uttryck i kurserna? 
 
Tycker du att din egen uppfattning avspeglas i undervisningen? 
 
 
Bakgrund 
 
Utbildning 

Instrument 
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Bilaga 2, Brev till informanterna 
Hej 
 
 
Stort tack för att du vill medverka i denna undersökning. 
 
Undersökningen handlar bla. om personligt uttryck i bas- och sångundervisning. Det jag undersöker 
är vad läraren har för ideal och hur undervisningen ser ut kring detta begrepp. Alla som är med på 
denna undersökning är lärare eller elev på estetiska programmet med inriktning musik och läser har 
instrument och sång 1,2 eller 3. Deltagarna kommer presenteras i en uppsats vid musikhögskolan, 
Örebro universitet. 
 
Denna studie är tvådelad och innehåller en intervjudel och en observationsdel. 
 
Observation- Här kommer jag att sitta med under en lektion för att kunna se hur läraren jobbar med 
personligt uttryck i undervisningen. Detta tillfälle kommer spelas in med en videokamera som 
kommer fungera som stöd i produktionen av data och alltså inte presenteras i bild någon gång. 
 
Intervju 
Detta är bara för läraren och kommer ta ca 40 min. Intervjun kommer att spelas in för att jag skall 
kunna analysera datan i efterhand.  
 
Alla information du lämnar kommer behandlas konfidentiellt. Jag kommer alltså presentera 
resultatet så att din identitet inte röjs.  
Den information som jag samlar in kommer endast att användas i forskningsändamål och följer de 
forskningsetiska principer som finns.   
 
Deltagandet i den här undersökningen är frivillig så du kan när som helst välja att avbryta. Jag 
kommer då inte att använda mig av dina svar i undersökningen.  
 
Har du frågor så är det bara att höra av sig till mig eller min handledare. 
 
Skriv under lappen om du vill medverka. Är du under 18 år behövs en vårdnadshavares underskrift 
också.  
 
Underskrift: 
 
Namnförtydligande: 
 
 
Datum/ort:        Datum/ort: 
Jonas Kling-Odencrants 
mail:  
Tel:  
Handledare 
Susanna Leijonhufvud 
mail: 
tel: 
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Bilaga3,Kursplaninstrumentochsång 1, 2 och 3 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
 Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik. 
 Spel eller sång efter noter och på gehör. 
 Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form. 
 Grundläggande repertoar för det egna instrumentet. 
 Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder. 

Instruments konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård, alternativt 
grundläggande röstfysiologi och röstvård och metoder för detta. 
Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av program och , 
scennärvaro. 
Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel ergonomi, hörselvård och elsäkerhet vid 
instrumentalspel eller sång. 

 
Kunskapskrav inom området personligt uttryck 
 
E-Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck. 
C-Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck 
A-Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett personligt uttryck. 
 
 
Instrument och sång 2 
 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Fördjupad instrumental spelteknik, alternativt sångteknik. 
Spel eller sång efter noter och på gehör. 

Musikalitet, konstnärlighet och personligt uttryck. 
Repertoar för det egna instrumentet. 

Musikalisk tolkning, stil och form. 
Musikalisk instudering. 

Konserter och andra former av publikframträdanden, scennärvaro. 
Musikalisk kommunikation 

 
Kunskapskrav inom området personligt uttryck 

E-I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och 
följer med viss säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella 
sammanhang. Dessutom gör eleven enkla musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis. Eleven 
uppvisar en något utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den delvis till olika musikaliska 
uttryck. 
C- I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer 
med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang. 
Dessutom gör eleven välgrundade musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis. Eleven uppvisar 
en utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den till olika musikaliska uttryck. 
A-I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett gott konstnärligt och personligt 
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uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella 
sammanhang. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade musikaliska tolkningar utifrån 
genre och praxis. Eleven uppvisar en väl utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den väl till 
olika musikaliska uttryck. 
 

Instrument och sång 3 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Avancerad instrumental spelteknik, alternativt avancerad sångteknik. 
 Musikalisk tolkning, uppförandepraxis och form. 
 Genrer, stilar och epoker. 
 Konstnärligt uttryck och tolkning vid musikframförande. 
 Repertoar för det egna instrumentet. 
 Musikaliska instuderingsmetoder. 
 Musikalisk kommunikation med publik och medmusiker, scennärvaro. 
 Solistiskt framträdande. 
 
Kunskapskrav inom området personligt uttryck 

E- visar i sitt musicerande ett visst personligt uttryck. Eleven prövar olika musikaliska uttryck, och i 
sitt musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem. 

C- visar i sitt musicerande ett personligt uttryck. Eleven prövar olika musikaliska uttryck med 
tillfredsställande resultat, och i sitt musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem. I 
sina framföranden följer eleven konventioner för aktuell genre, stil och epok med säkerhet. 
A- visar i sitt musicerande ett personligt, konstnärligt uttryck. Eleven prövar olika musikaliska 
uttryck med gott resultat, och i sitt musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem 
och till olikartade musikaliska situationer. I sina framföranden följer eleven konventioner för aktuell 
genre, stil och epok med säkerhet. 
 


