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Titel: Musikaliskt uttryck – en studie om musikaliskt uttryck på ett estetiskt program 

med inriktning musik  

English title: Musical expression – a study about musical expression in the music 

orientation of the arts programme  

 

Abstrakt 

Musikaliskt uttryck är något alla musiker har och något som är väldigt personligt för 

varje musiker. Syftet med den här uppsatsen är att få reda på vad begreppet musikaliskt 

uttryck betyder för lärare/elever, samt hur lärarna undervisar i musikaliskt uttryck och 

hur eleverna ser på musikaliskt uttryck i undervisningen. Studien består av intervjuer 

vilka utfördes på en skola i södra Sverige med två lärare och två elever. Resultatet visar 

att lärare och elever har en övergripande förståelse för begreppet musikaliskt uttryck 

samt att lärarna undervisar genom olika tekniker. Resultatet visar även hur elever samt 

lärare tycker att undervisningen i musikaliskt uttryck kan utvecklas till det bättre genom 

tips och idéer. Eleverna berättar även i resultatet hur de använder sig av det musikaliska 

uttrycket när de övar på en låt de ska framföra. En av eleverna vill veta exakt det som 

hon ska spela och övar mycket på just detta medan den andra eleven inte vill överöva.  

  

Nyckelord 

musikaliskt uttryck, känsla, undertext, intryck, musikundervisning, musikalisk 

förberedelse 

 

Tack 

Jag vill tacka och tillägna detta arbetet till Errol Nordstedt som är en svensk musiker 

som har hjälpt mig under svåra tider!   
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1. Inledning, bakgrund och syfte 

Under mina år som musiker och musikintresserad har det alltid funnits en aspekt som 

jag har diskuterat väldigt mycket och det är uttryck i musik. Du kan få ett visst intryck 

av en artist eller när du lyssnar på en viss sorts musik. Samt när musiker framträder så 

levererar bandet eller artisten ett visst uttryck till publiken. Musikaliskt uttryck är något 

som alla musiker har och levererar till lyssnarna på sitt personliga sätt. Men en del 

musiker har väldigt lätt för att förmedla ett musikaliskt uttryck i sin musik medan vissa 

har svårare att förmedla ett uttryck. Detta gör mig nyfiken på vad anda musiker har att 

säga om uttryck inom musiken. Varför vissa låtar får dem att uttrycka sig på ett visst 

sätt och varför musiken väcker just de här uttrycken och känslorna samt hur det 

musikaliska uttrycket intrigeras in i musikundervisningen. 

För mig har alltid själva musiken som jag spelat varit en stor faktor till mitt musikaliska 

uttryck, tycker jag inte musiken är tilltalande eller roligt brukar mitt musicerande bli 

sämre och då även mitt musikaliska uttryck. Självklart blir det tvärtom ifall jag spelar 

något jag tycker är tilltalande eller roligt, då brukar framträdandet samt musicerandet bli 

på en annan nivå. Jag är lite nyfiken på ifall andra också upplever det så. Jag vill med 

denna studie fråga elever samt lärare på ett estetiskt musikprogram hur de diskuterar/ser 

på den här frågan, samt hur de integrerar sina musikaliska uttryck i sitt musicerande och 

hur lärarna arbetar med att lära ut uttryck i musik.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare och elever använder sig 

av musikaliskt uttryck, lärarna i undervisningen och eleverna i sitt musicerande inom 

såväl utanför skolans ramar, hur lärarna och eleverna ser på undervisningen i och om 

musikaliskt uttryck samt hur de beskriver förbättringar av undervisning i musikaliskt 

uttryck. Följande forskningsfrågor formuleras: 

 

• Vad betyder musikaliskt uttryck för elever och musiklärare? 

• Hur menar musiklärare och elever att de kan träna och arbeta med musikaliskt 

uttryck?  
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• Vad menar lärarna att de behöver fokusera på för att möjliggöra undervisning i 

musikaliskt uttryck?  

• På vilket sätt anser musiklärare och elever att det är viktigt med musikaliskt 

uttryck i musiken och i undervisningen? 
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer tidigare forskning att presenteras med utgångspunkt från 

syftet i uppsatsen samt ge en övergripande inblick om vad forskningen säger om 

musikaliskt uttryck och känslor i musiken. 

 

2.1 Musikaliskt uttryck 

Den tidigaste rapporten av empirisk undersökning som handlar om musikaliskt uttryck 

gjordes under det sena 1800-talet av Gilman och Downey (Gabrielsson & Lindström 

2010, s. 370). Deras deltagare i studien fick lyssna på piano eller piano och violin. 

Lyssnarna gav kommentarer om sin uppfattning av uttrycken från musiken. Gabrielsson 

och Lindström tar även upp ett liknande experiment som Grundlach gör, där 40 

musikfraser presenteras från olika klassiska kompositörer som lyssnarna fick höra 

(Gabrielsson & Lindström 2010, s. 370). Medan de lyssnade hade de fått i uppgift att 

bedöma vilket humör och attityd som kompositören hade lyckats uttrycka. Grundlach 

kom fram till att det var hastigheten på musikstycket som var det viktigaste för uttrycket 

i kompositionen. Där efter kom rytm, intervaller, orkestern, hur starkt de spelade och 

melodiskt omfång (Gabrielsson & Lindström 2010, s. 370). 

 

2.2 Musik och känslor  

Musik är något som förekommer på många olika platser, exempelvis i hemmet, 

replokalen, spelningar och konserter. När musiken framförs utanför hemmet eller 

replokalen kan det bli stor skillnad på musicerandet (Woody & McPherson 2010, s. 

408). Ett framträdande av en artist eller musiker i grupp ger en öppning och 

tillfredsställelse för att utveckla en bättre musikalisk förmåga samt den musikaliska 

underhållningen som artist. Med andra ord det musikaliska uttrycket utvecklas när 

musikerna får uppträda samt utöva sitt hantverk. Om känslor läggs till så kan 

framträdandet bli än mer tillfredsställande för musikerna/artisten, samt göra det roligare 

att skapa musik (Woody & McPherson 2010, s. 409). Framgångsrika artister lär sig att 

hantera sina känslor före och under föreställningen för att få ett bättre musikaliskt 

uttryck, båda på instrument och sång. För att kunna göra detta måste musikerna först 

kunna framföra musiken mentalt och fysiskt. De musicerande vill inte bara få bort de 
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negativa känslorna (till exempel ångest) de måste även hitta känslorna som hjälper dem 

göra framträdandet bättre (Woody & Mcpherson 2010, s. 409). När musiker framför 

musik för en publik så spelar musikernas humör och känsla som de har just i stunden, en 

påverkan hur bra de kan fokusera samt spela rent fysiskt (Woody & McPherson 2010, s. 

409). Alltså för att få ett mer betydelsefullt och bättre framträdande måste musiker lära 

sig att hantera sina känslor. 

Det finns olika faktorer som påverkar och bestämmer en musikers mentala förberedelse 

när de ska spela inför publik. Alla musiker har sitt sätt att förbereda sig på, även vilken 

inställning de har till framträdandet kan ha en påverkan på den mentala förberedelsen. 

Ibland brukar framträdandet förknippas med känslor som rädsla och oro, en musiker 

som älskar att spela musik kan undvika att spela framför en publik då de här känslorna 

blir för starka (Woody & Mcpherson 2010, s. 409).  

Att musik väcker känslor är ett väletablerat faktum och det finns goda skäl att tro att 

musikens emotionella sprängkraft är grundorsaken till dess utbredning och betydelse för 

människan (Fagius 2015, s. 177). Fagius tar upp att vissa känslor kan komma fram om 

människor till exempel hör en låt som de har en stark koppling till. Det kan handla om 

förälskelse, frälsningsupplevelse, stark gruppgemenskap och andra starka 

känsloupplevelser. Att använda sig av musik för att förmedla känslor har länge varit en 

del av musiken. Bach använde sig av musiken för att beskriva Kristus lidande. Bach 

använde sig av kromatiskt fallande kvart följd av en kadens och det var på den tiden ett 

musikaliskt uttryck för Kristus lidande, vilket Bach använder som basgång i Crucifixus, 

beskrivningen av korsfästelsen i Credosatsen i H-mollmässan (Fagius 2015, s. 164). 

 

Det finns oskrivna regler för vad som anses vara sorgligt och glatt, moll anses vara det 

mer sorgliga och dur är det glada inom musiken. Dock så gjorde Heinlein en 

undersökning där människor fick lyssna på dur och mollackord i alla tonarter och då var 

det vissa som reagerade på durackord som ledsamma och mollackord som glada. Så de 

”korrekta” svaren hade ju varit tvärtom (Gabrielsson & Lindström 2010, s. 375). 

Heinlein kom fram till att ackord som är höga och ackord med hög frekvens gav en 

gladare känsla medan ackorden som har låg frekvens och var mjuka inte gav samma 

känsla. Hur människan tar in musik (om lyssnaren tycker musiken är bra eller dålig) har 
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med ålder, etnicitet, kön personlighet, musikalisk träning och musikalisk erfarenhet att 

göra (Hargreaves, Macdonald & Miell 2012, s. 134-136). 

 

2.3 Musik som upplevelse 

Att lyssna till eller utöva musik hör till de verksamheter som gör att människan kan 

förlora känslan för tid och rum; upplevelse av krav, ansträngning och press upphör 

samtidigt som koncentration i högsta grad består (Fagius 2015, s. 178). Detta skriver 

även Gabrielsson om. 

Ett typiskt drag i starka musikupplevelser är att musiken tar all uppmärksamt 

i anspråk och stänger ute allting annat, Omvärlden försvinner, tiden står stilla, 

det enda som gäller är musiken och jag, här och nu (Gabrielsson 2013, s. 93). 

Gabrielsson skriver att när musiken tar över så försvinner omvärlden, tiden står stilla, 

det enda som gäller är musiken, här och nu. Gabrielsson tar även upp att då människan 

ofta har en viss distans till musiken så är den något utanför sig själv och då uppstår det 

starka musikupplevelser. Det blir en förening mellan personen och musiken 

(Gabrielsson 2013, s. 109).  

Det vanligaste sättet att beskriva musik, är med olika uttryck för dess känslomässiga 

karaktär, till exempel musiken är/låter glad, lättsam, uppsluppen; vemodig, allvarlig, 

sorgsen, mörk, tragisk, stämningsfull, stillsam, lugn, mjuk, smeksam, eggande, 

passionerad, dramatisk, hurtig, vital, energisk, kraftfull, aggressiv, våldsam, majestätisk, 

mäktig, pampig, högtidlig, laddad, kuslig, djävulsk, och ytterligare andra karaktärsdrag 

(Gabrielsson 2013, s. 500). De kombineras ofta med uttryck för positiva värderingar: 

bra, fin härlig, ljuvlig, vacker, underbar fantastiskt, himmelskt, storslagen, superbra, 

genialt etcetera (Gabrielsson 2013, s. 500).  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det finns inte mycket att finns om musikaliskt uttryck och undervisning i tidigare 

forskning. Däremot finns det mycket som beskriver vad musikaliskt uttryck är. Samt att 

människor har använt sig av ett musikaliskt uttryck länge och de har försökt förstå sig 

på musikaliska uttryck sedan 1800-talet då en av de första empiriska undersökningarna 

gjordes. Med hjälp av experiment där lyssnare har fått förklara vilket uttryck 

kompositören försökt att förmedla genom musiken. En punkt som fastställdes var att 
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hastighet och vilken pitch som musikern spelade i hade störst betydelse på uttrycket, 

inte dur eller moll. I forskningen kommer det tydligt fram resultat som att musik 

påverkar människan känslosamt vid musiklyssning och även vid egna framträdanden, 

och att lära sig att kontrollera känslorna kan leda till ett förbättrat framträdande. Musik 

kan även få människan att försvinna från omvärlden då det är möjligt att bli ett med 

musiken samt att det finns en massa ord som går att beskriva musiken.   
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3. Metod 

I det här kapitlet presenteras och beskrivs vilka metoder som använts under studien samt 

en beskrivning av datainsamling och analys av data.  

 

3.1 Val av metod 

I den här uppsatsen används intervju som den enda metoden. Varför intervju är den 

valda metoden istället för till exempel enkäter, är för att intervjuer gav chansen att gå in 

på djupet och föra vidare samtalet med den som blev intervjuad. Detta gjorde det lättare 

att förstå de personer som blivit intervjuade då det blev många metaforer och tankar 

som hade varit svåra att förstå ifall enkäter hade varit metodvalet och inte intervjuer. Nu 

fanns även chansen att sitta med och höra deras svar på plats, samt att de fick prata 

öppet utifrån intervjufrågor (se bilaga A). Detta gjorde det lättare att få ett bra svar. 

Studien hade inte kunnat använda sig av till exempel enkäter då den kvantitativa 

metoden är till för att sätta siffror på som vikt, antal, längd ålder och så vidare. Medans 

den kvalitativa metoden (intervju i detta fall) är till för att indirekt studera känslor, 

upplevelser och tankar (Ahrne & Svensson 2015 s.10).  

 

3.2 Intervju som metod 

 

Intervju är en metod som används när två eller fler människor vill göra ett ”utbyte av 

synsätt” (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015, s. 35). Det går att se det som att 

intervjuaren lär sig något av en individs sätt att se på saker kring intervjuns ämne. För 

att få svar på de frågorna, ansågs intervjuer vara det bästa sättet att ta reda på vad elever 

och lärare verkligen tänkte.  

Kvalitativa intervjuer kan ses som en guidad konversation där intervjuaren lyssnar för 

att höra vilken mening som sägs och framträder mellan de två individerna (Ahrne & 

Eriksson-Zetterquist 2015, s. 38). Kvalitativa intervjuer är friare än de andra metoderna 

som finns. Metoden ger chans till att ta upp nya ämnen, ställa frågor och föra vidare 

samtalsämnen under konversationens gång (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015, s. 38). 

Metoden ger även chansen att tolka den intervjuades svar bättre.  
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I det kvalitativa sättet att intervjua ger intervjuaren en sorts vägledning och där även 

möjlighet finns att vika av till andra samtalsämnen. Kombinationen av intervjuerna kan 

ses som ett guidat samtal mellan två vänner, som har ett syfte där olika svar tolkas och 

den personliga aspekten av den som blir intervjuad tolkas.  

 

3.3 Etiska frågor 

Detta arbete utgår från de forskningsetiska reglerna från vetenskapsrådet (u.å) med fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet samt de sju reglerna som finns inom dessa huvudkrav. 

 

3.4 Datainsamling 

Processen av insamlandet av det empiriska datamaterialet är uppdelat i olika steg: Val 

av personer, kontakttagande av personer, planering av intervjuer, planering av utförande 

och transkriberingen av intervjuerna.  

 

3.5 Urval och kontakt med informanterna 

 

Studien utfördes med två lärare samt två elever på en gymnasieskola i södra Sverige. 

Hur det kommer sig att det blev just denna skola var först och främst för att skolan hade 

ett estetiskt program med inriktning musik, en lärare fick frågan ifall de var några lärare 

och elever som var intresserade att vara med i studien och det fanns det. Läraren fick 

även instruktioner om att studien skulle utgå ifrån de forskningsetiska reglerna från 

vetenskapsrådet (u.å). Informationen som givits till läraren skulle även vidarebefordras 

till de andra lärarna och eleverna så det inte skulle bli något missförstånd senare, med de 

forskningsetiska reglerna. När mötet skedde informerades återigen om anonymiteten, att 

de kunde dra sig ur när de ville utan att förklara varför, att ingen annan skulle få ta del 

av materialet som blev insamlat. Detta gjordes igen för att vara extra tydlig så det inte 

skulle bli några missförstånd senare.  Det blev två lärare samt två elever som gick med 

på att bli intervjuade, de två lärarna är erfarna pedagoger, de undervisar i piano/kör och 

gitarr. Gitarrläraren är från början en bluesgitarrist som från början är gehörsmusiker. 

Pianoläraren är en klassiskt skolad musiker som spelar mestadels jazz och 

klassiskmusik. De elever som va med i studien hade kravet på sig att ha fyllt 18 för att 

göra processen smidigare. Så de elever som ställde upp och valdes gick sista år på 
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estetiska programmet med inriktning musik på en skola i södra Sverige, eleverna hade 

sång men spelade även piano och gitarr. Både lärarna och eleverna var även skolade på 

två olika sätt, med det menas att en av lärarna och eleverna var antigen skolad efter den 

klassiska musiken (där mycket noter förekommer) medan den andra eleven och läraren 

var från början självlärda gehörsmusiker. Forskningsstrategin som användes för att välja 

informanterna var bekvämlighetsurvalet som är anpassad för de forskare som har 

begränsat med tid och resurser för att kunna utföra forskningen och den bygger även på 

det som passar i stunden och det som ligger närmst i hand att välja för att göra det 

bekvämt (Forskningsstrategier 2017).  

 

 

3.6 Planering, genomförande och transkribering 

 

När personerna som skulle intervjuas var valda kontaktades alla och ett schema gjordes 

när och var intervjun skulle ske för att lättare vara förbered. Efter detta var det dags att 

titta så all utrustning som skulle användas fungerade. Utrustningen bestod av en 

smartphone för att spela in intervjun med samt en laptop där frågorna till intervjun 

fanns. Intervjufrågorna gjordes utifrån syftet, frågeställningen och tidigare forskning. 

Dock testades inte intervjun innan första intervjun gjordes detta skulle rekommenderas 

för att få en bättre intervju. Alla intervjuer skedde på skolan vid tider som passade de 

fyra informanterna och genomfördes i ett rum på skolan som lärarna gett intervjuaren 

tillgång till. De fick ytligare en gång information om deras rätt att dra sig ut och att de 

skulle förbli anonyma i uppsatsen. Då de hade fått den informationen en gång till och 

godkänt började intervjun. Det tog cirka två dagar att göra utförandet då det inte gick att 

intervjua alla på samma dag och intervjuerna blev cirka 20 minuter långa.  

 

När intervjuerna var klara började arbetet att transkribera dem. Ljudfilerna kopierades 

över från smartphone till dator för att kunna transkribera och analysera intervjuerna då 

filerna lättare kunde stoppas och spolas ljudfilen (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015, s. 

51). I datorn gick det även förstärka ljudet då vissa intervjuer fick väldigt låg ljudvolym. 

En fördel med att skriva ut materialet själv är att den som transkriberar lär känna sitt 

material mycket bättre och inleder tolkningsarbetet och analysdelen mycket tidigare än 

om någon annan skulle transkribera (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015 s. 51). 

Transkriberingen av intervjun skrevs ner till ett Word dokument och under processens 
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gång började redan analysarbetet lite smått för att få fram ett användbart empiriskt 

material.  

  

3.7 Analys av data 

När de tidigare stegen var klara var det dags att börja analysera och tolka de svar som 

samlats in mer på djupet, detta gjordes med hjälp av tre steg. Dessa tre stegen var att 

sortera, att reducera och att argumentera (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220). Att 

sortera sin empiri handlar om att ta fram det viktiga som finns i materialet och ta upp 

det till ytan så forskaren eller studenten lättare kan analysera det. Poängen här är att 

ordningen i materialet inte ordnas av sig själv utan den som analyserar utgår ifrån ett 

kaosproblem och sedan löser det med en sortering (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 

220). Efter sorteringen kommer nästa steg som är att reducera som handlar om att ta 

fram det viktigaste, då möjligheten i att visa allt för läsaren inte finns. Så forskaren eller 

studenten måste sålla och beskära sitt material för att kunna göra en analys på det 

studien främst vill visa (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220). Efter dessa två steg 

kommer argumentations delen, detta handlar om att studenten eller forskaren ska kunna 

argumentera om sitt arbete med hjälp av sin empiri. Tanken här är att studien ska ställa 

sig jämsides med andra forskare och teoretiker och använda studiens empiri som i en 

dialog med dem (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220). Resultatet från transkriberingen 

arbetades fram med hjälp av dessa tre punkter, sortera, reducera och argumentera. Då 

mycket av transkriberingen hamnade i resultatet så finns det saker som inte ansågs vara 

relevant och ge något till studien. Även vissa ljud som öh och pauser har utelämnats då 

det inte ger något till studien.  
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4. Resultat  

I det här kapitlet presenteras och redovisas vilka resultat som framkommit om 

musikaliskt uttryck. L1 är gitarrläraren som är en bluesgitarrist och gehörsmusiker, L2 

är pianoläraren med klassisk bakgrund som spelar mest jazz och klassisk musik, E1 och 

E2 är de två eleverna. Alla fyra som tillfrågats att ingå i studien härrör från en skola i 

södra Sverige, två musiklärare och två elever som går sitt sista år på Estetiska 

Programmet med inriktning musik. X används och det står för intervjuaren. 

 

4.1 Begreppet musikaliskt uttryck  

I detta avsnitt presenteras lärarnas respektive elevernas syn på betydelsen av musikaliskt 

uttryck som begrepp. 

 

4.1.1 Lärarnas syn på begreppet  

Informanterna hade olika uppfattning om vad musikaliskt uttryck innebär. L1 svarade: 

”Musikaliskt uttryck är en låt, en sång, en melodi som får mig att reagera”. L1 menar att 

musikaliskt uttryck är när musiken får L1 att reagerar musikaliskt och att musiken ger 

honom ett intryck. L2 pratar mer om att musikaliskt uttryck är när han förmedlar en 

känsla genom musiken. 

L2: Oj va svårt (tänker ett tag). Musikaliskt uttryck är att man kan förmedla 

en känsla via musiken som man spelar. Alltså nå fram till den som lyssnar 

med musiken som man framför. 

Båda lärarna säger här att musikaliskt uttryck är när musiken påverkar dem eller når ut 

till lyssnaren genom musiken. Dock är det bara en av lärarna som svarar att musikaliskt 

uttryck har med att känslor att göra (L2). L1 menar det med sitt svar, men det är inte 

lika tydligt som L2s då han inte säger det rakt ut.  

Musikaliskt uttryck är enligt L1 och L2 att musiker förmedlar en känsla genom 

musiken. L1 beskriver hur det kan vara ett problem ibland att förmedla rätt uttryck. L1 

börjar direkt prata om att han tänker sig in i låtarna men att det ibland kan vara svårt att 

hitta rätt ”feeling”. Han säger att det kan vara svårt att förmedla ett glatt uttryck i 

musiken när L1 har haft en dålig dag. L1 säger även ”det kan vara svårt att uttrycka sig i 

rätt form när man inte är i form”, precis som en idrottare som har svårt att prestera när 
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den inte är i form. L1 tycker att det är fruktansvärt jobbigt att uttrycka sig "rätt" när han 

inte är i rätt form och tar även upp att eleverna är givande att arbeta med. Ibland kan det 

vara någon som kommer med en låt som han blir imponerad av och gör ett musikaliskt 

intryck på honom. 

L1: Ja. Men jag måste ju vara så ärlig och säga att eleverna ger mig mycket i 

musiksmak. Man blir ju så att säga tvungen till att lyssna på deras musiksmak 

och helt plötsligt upptäcker man något som de har med sig som är skitbra! Så 

åren av elever och musiklyssnad har haft en stor betydelse. 

L2 säger att han ofta lyssnar på en låt och försöker förstå vad det är artisten vill med just 

den låten. Båda lärarna pratar här om att de vill förmedla något med musiken som de 

spelar, att ge låten dess rätta uttryck så lyssnaren får rätt känsla. Något som hör ihop är 

hur L1 samt L2 har fått/format sitt musikaliska uttryck. L1 svarar att det är arvet från 

hans mor samt att han började lyssna på blues väldigt tidigt i sitt liv. För L1 är bluesen 

kärnan till allt musikaliskt uttryck. Det är även kärnan till hans musikaliska utveckling. 

L2 tar upp erfarenhet av en kurs som han gick som hjälpte honom att utveckla sitt 

uttryck i musiken. 

X: Är den utbildningen musikrelaterad? 

L2: Nej, det är den inte. Det är det som är så konstigt för att där jobbade man 

med uttryck på ett annat sätt. Mycket mer konkret och fysiskt konkret. För 

musiken brukar det oftast bli väldigt abstrakt, för det är inget man kan se eller 

ta på. Men i dramat så ser du ju uttryck, antigen med ansiktet eller med 

kroppen. Så då fick man liksom en mer tydlig upplevelse. Och detta kunde 

jag kombinera med musiken. Jag kunde även jobba mycket med det i 

musikhögskolan i Göteborg med en professor som heter Gunilla Gårdfelt. 

Hon är professor i musikkommunikation och hon är ju skådespelare i botten. 

Medan L1 anser att hans musikaliska uttryck kommer ifrån arv, år av lyssnande och 

spelande av musik, så anser L2 att jobba med uttryck i drama har hjälpte honom att 

uttrycka sig inom musiken. L2 tar även upp något som kallas undertexter. L2 jobbade 

även med en professor i Göteborg som är skådespelare i botten och tack vare henne 

kunde L2 se känslorna mer visuellt.  

L2: Om man ska spela ledsen, eller som jag sa till en jazzpianist en gång. 

Hon är jätteduktig och riktigt bra på att improvisera. Så hade vi en lektion en 
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gång där hon skulle improvisera och det gjorde hon jättebra. Men för mig 

kändes det mest som att det var tonbajsade. Eleven blev lite chockad så klart 

när jag sa det (skrattar). Men jag förklarade för henne att vad är det du vill 

berätta, vad är det du vill att jag ska känna? Och då sa jag att vi kan föreställa 

oss. Det är mycket A och B ställen i jazz. Här i A delen är du inne i ett rum, 

vad är det för rum? Och då börjar hon tänka, vad handlar rummet om har du 

tavlor i rummet? Då börjar eleven att tänka bilder. Och sen när hon fått klar 

för sig att i B formen då går du till ett annat rum, vad är det för rum där, vilka 

färger har rummet samt vilka bilder är det du vill förmedla. Sen började hon 

improvisera igen och det blev en helt annan musik. För nu hör jag saker som 

jag inte hörde innan och det är för att hon börjar bli medveten om vad det är 

hon vill förmedla. Detta är ett bra sätt att jobba på för musikalitet går nästan 

inte lära ut. 

L2 tar upp något som beskrivs som undertexter, och så som han förklarar det, vill han 

att eleven ska få en bild framför sig och försöka förmedla detta genom musiken. L1 talar 

även om ett annat sätt att bearbeta musikaliskt uttryck, och detta är genom att låna från 

andra musiker/gitarrister. 

L1: Ja, ja, ja. Man kan aldrig låta som Jimi Hendrix (enligt L1) men man kan 

låna friskt. 

Detta är ett annat sätt att jobba med undertexter på, att använda sig av andra personers 

stil, att spela för att låna och får hjälp att uttrycka sig musikaliskt.  

När människan lyssnar på musik kan tid och rum försvinna, men det kan hända samma 

sak medan musiken utövas, L1 och L2 har åsikter om detta. Båda lärarna gav svaret att 

ibland händer det att de gör saker medan de spelar som de inte har övat på innan. De 

kan inte riktigt förklara det, utan det bara händer i stunden. L1 säger att solon händer 

bara, men med kompet det är mer styrt. Men L1 säger att det även har hänt medan har 

kompat, att han har spelat en annan läggning på ett ackord utan att tänka på det. L2 som 

är en mer klassisk musiker är mer notbunden än L1.  

X: Ofta när du spelar någonting, när du framför det låter du saker bara hända. 

I jazzen är det ju mer förståeligt för det är ju improvisations musik.  

L2: Ja det är mycket för stunden.”  
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X: Ja men precis och klassisk musik är mer fast. Slinker du iväg och gör 

saker som du inte har övat på bara för stunden när du spelar? 

L2: Asså man tror att man är väldigt strikt som klassisk musiker men det är ju 

så att du lär dig ju musiken. Och så är det ju väldigt mycket upp till var och 

ens tolkning för man hör ju skillnader på pianister. Nu är det han som spelar 

och nu är det hon som spelar. Och där kommer vi in på det igen att det är det 

som är musikalitet. Att man kan uttrycka samma musik fast på olika sätt.  

L2 tar även upp att det musikaliska uttrycket går att höra när pianisten och musikern 

spelar på sina instrument. Det går att höra att det är olika pianister och gitarrister även 

om de spelar på samma piano/gitarr. L2 säger att varje musiker har klanger som de hör 

och det är en del av musikaliskt uttryck. L2 kan höra när det är en duktig Bachtolkare 

för att han fraserar på ett visst sätt.  

Trots att musiker övar på teknik och låtar så spelar musiker ibland saker som inte går att 

förklara. Det kan vara fel, rätt eller en annan läggning på något ackord. L1 och L2 har 

varit med om detta och L1 förklarar det som såhär. 

L1: Visst många gånger, och det skulle jag säga är musikaliskt uttryck, för du 

överlämnar dig till musiken så den får ta över. 

L1 menar att han blir ett med musiken och det som händer går inte förklara, det är som 

om något annan styr så att han spelar annorlunda, ”när musiken tar över och styr, det är 

då ens musikaliska uttryck kommer fram". L1 säger även att det musikaliska uttrycket 

påverkar honom när han lyssnar på musik och att han får en ”kick” av att lyssna på sig 

själv, det är då han upplever att han är på väg någonstans. 

L1: Det finns tillfällen, nu händer inte så ofta längre men när man var bättre 

på att spela, när jag var yngre. Att man helt plötsligt kunde försvinna och va i 

en annan värld en stund. Så musiken påverkar mig, definitivt. Och då kan till 

och med mitt egna tonval av någon anledning bli bra. Bara man hör sig själv, 

för annars blir det bara att man rapplar iväg toner utan någon anledning. Men 

när man lyssnar på sig själv och får en kick då är man ju på väg någonstans. 

L1 tar upp att tid och rum slutar att existera och L1 stiger in i en annan värld. Men då 

lyssningsdelen av den här frågan var inriktad mer på när L1 lyssnar på musik och inte 

spelar, så tolkade L1 den på ett helt annat sätt. Här berättar han om att 
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gitarrister/musiker ska lyssna mer på sig själva när de spelar och försöka känna varje ton 

som spelas. Att den ton som spelas ska lede någonstans, istället för att spela en massa 

toner i onödan (rapplar) som inte adderar något till musiken.  

 

4.1.2 Elevernas syn på begreppet 

Det här avsnittet kommer att behandla resultatet av intervjuerna med eleverna och 

eleverna kommer kallas E1 och E2. E1 är en elev som är mer klassiskt skolad medan E2 

är en självlärd gehörsmusiker från början men har nu fått gitarrlektioner i tre år på 

estetiska programmet. 

Elevernas syn på musikaliskt uttryck och vad det egentligen är ger eleverna en 

tankeställare. E1 började genast prata om att musikaliskt uttryck är ett sätt att uttrycka 

sig musikaliskt med känsla. E1 säger  

E1: Jag tänker att det är rätt svårt. Men jag tycker att det är hur man uttrycker 

sig musikaliskt. Så typ känsla och kanske stil. På det man spelar, jag vet inte 

riktigt. 

E1 pratar även om att stil kan ha påverkan på det musikaliska uttrycket. E1 är även ute 

efter att få rätt stil till låtarna och detta hjälper till att ge låten rätt intryck på de som 

lyssnar Tyvärr ger inte E1 något exempel på detta. E2 svarar på frågan med den fråga 

tillbaka ”Asså hur musik får mig att känna?”. Så både E1 samt E2 kopplar musikaliskt 

uttryck till känsla i musiken. E2 expanderar även sitt svar med sina egna tankar. 

E2: En sådan grej för mig är att jag är inte så bra att uttrycka mig i ord, typ 

om jag skulle vara jätteglad eller jätteledsen så jag tycker det är skönt om jag 

kan typ skriva en låt om det för då har jag det samlat på ett ställe eller om 

man inte kan sätta det i ord kan man spela det som en melodi. Så det är lite av 

mitt känslospråk liksom så om man inte riktigt har orden för det kanske det 

finns en melodi till det. Och det kan få en att känna så himla mycket, man 

kan ju bli liksom..... Det är så fantastiskt.  

E2 säger själv att användningen av ord inte är hennes starka sida när det kommer till att 

visa om hon är jätteglad eller jätteledsen. Däremot så tycker E2 att det är skönt att 

kunna uttrycka sig i musik. E2 säger att om det är svårt att hitta ord, kan hon spela det 

som en melodi, E2 tar upp att musiken är hennes musikaliska känslospråk.  
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Det musikaliska uttrycket skapas och formas på väldigt individuella sätt. E2 anser att på 

grund av att musiken varit en sådan stor del i hennes liv så har det kommit lite med 

tiden.  

E2: Asså ända sen att jag har varit liten så har musik varit en stor del av mitt 

liv, jag började spela gitarr i typ lågstadiet och sen har pappa skrivit en hel 

del låtar. Så det har varit en stor del av mitt liv så det har alltid kommit in lite 

såhär. Och då har väl jag, asså jag har ju växt upp med musiken så den har 

blivit en del av mig och en del av mitt känsloliv. Så det har växt ihop lite.  

E2 påstår här att på grund av att musiken varit runt om kring henne i hennes unga liv så 

har hon växt ihop med musiken som gjort att E2 har fått sitt musikaliska uttryck. 

Erfarenhet och utförande av musik har alltså tagit henne till det stadiet hon är idag med 

musiken. E1 har nästan samma historia, E1 har spelat piano väldigt länge och hon 

påstår att det är det som hjälpt henne att få fram sitt musikaliska uttryck under tiden 

som hon har övat. E1 säger: 

E1: Asså jag har spelat piano jättelänge, innan jag började på estet. Och då 

tror jag att mitt musikaliska uttryck har kommit fram utifrån det, mer och mer 

desto mer jag har spelat. För då har man också vågat stå på scen och spela 

piano och sen då när jag har utvecklats och spela gitarr och sång. Så har det 

vågat komma fram lite mer.  

E1 har inte har stått så mycket på scen innan hon började på det estetiska programmet. 

Nu har hon tränat och fått en större av att stå på scenen, tack vare det samt inspirationen 

av andra instrument har det hjälpt henna att utveckla det musikaliska uttrycket då hon 

nu har börjat våga mer. E1 tar scenen som ett exempel som hjälpt henne att utveckla sitt 

uttryck. Något som även tydligt kommer fram hos båda eleverna är att de har spelat 

musik länge samt spelat och övat en hel del på sina instrument. 

 

4.1.3 Konklusion av begreppet 

Det som beskrivs i avsnittet ovan är i betydelsen av musikaliskt uttryck som begrepp 

påverkar människan på olika sätt, för att förmedla en känsla igenom en låt och L1 menar 

även samma sak men säger det inte rätt ut. L1 tar även upp att det är svårt att uttrycka 

sig när L1 inte har rätt uttryck i kroppen precis som att det är svårt att springa ett 

Marathon ifall L1 inte är rätt form. L2 talar om att förbereda sig genom att lyssna på 
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låten och försöka ta reda på vad låtskrivaren/artisten vill med låten, och vilken känsla 

den har. Både L1 och L2 pratar om att musiken ibland tar över och även att L1 och L2 

har spelat eller övat på en låt flera gånger så spelar de plötsligt något annat och blir som 

insugen i musiken.  

 

4.2 Undervisningen i musikaliskt uttryck  

Svaren från lärarna handlar mer om hur de arbetar med musikaliskt uttryck i 

undervisning. Detta togs upp lite innan i texten, nu ligger det i fokus i detta stycke. 

Hur undervisar lärare egentligen ut musikaliskt uttryck? Går det lära ut överhuvudtaget 

eller är det något som varje individ måste hitta själv. Lärarna har olika svar på hur de 

jobbar med att lära ut musikalisktuttryck. L1 börjar med att förklara en filosofi som han 

fick med sig från USA efter han hade studerat klart och som han har använt sig av under 

sina år.  

L1: Jag har en filosofi som jag har levt efter ända sen jag var student i USA. 

Och det är det att om man inte fångar ett intresse så blir det ingen progress. 

En del i elever som jag har och har haft igenom åren har inte haft någon 

möjlighet till progress då de inte riktigt har varit där. De har inte varit på plats 

så att säga, mentalt och utvecklingsmässigt men har inte kunnat skapa sig en 

form av illusion på vad de håller på med. 

 

Vissa elever som L1 har haft har inte riktigt varit på ”plats”. Han säger även att eleverna 

de spelar tekniskt duktigt men de har inte blivit riktigt påverkade av musiken än och är 

inte riktigt på plats. L1 säger såhär. 

L1: Ja jag tror att det är så, de är inte riktigt på plats. De kan spela tekniskt 

bra men det är ingen själ. Och sådana elever har jag haft och då lär man ut 

låtar istället. Och när det är elever som man känner är på plats så lär man ut 

sådant som eleven oftast tar upp själv. 

L1 belyser här att vissa elever som han har haft genom åren har inte varit intresserade av 

att lära sig. Då eleverna väljer det estetiska programmet borde det finnas ett brinnande 

intresse hos dem, men de flesta elever som L1 undervisar verkar inte ha detta. L1 säger 

att de inte riktigt har varit på plats när han undervisar och att de inte har skapat sig en 

vision om vart de vill ta vägen med sitt musicerande. L1 menar även att dessa elever 
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inte har kommit in i stadiet då musik är så mycket mer än musik. Det L1 menar är att 

musik bara är en hobby som de pysslar med, men när musikerna börjar bli musiken och 

leva sig in i musiken det är då musiken blir mer än bara musik, det blir en sorts 

levnadsstil. L1 säger att många elever som L1 har haft eller undervisat genom åren kan 

spela tekniskt bra, fast det är något som saknas och enligt L1 är det ”deras själ och 

musikaliska uttryck som saknas” i själva musiken. Det intressanta med de elever som 

L1 anser ha ett brinnande intresse och vill lära sig spela bättre oftast tar upp saker själva 

som de vill lära sig. L1 anser att de eleverna som tar med sig frågor till lektionerna är 

mer på ”plats”, som L1 förklarar det som. L2 har en annan syn.  

L2: Ja, jag kan säga att jag blev bättre efter att jag gick den där dramakursen 

för då började man förstå uttrycken bättre. Annars är ju musikalitet och 

musikaliskt uttryck fruktansvärt svårt att lära ut. Spela starkare här och 

svagare här, oftast är det de som blir musikalitet, att kunna spela dynamiskt. 

För mig är det att när jag går från en konsert ska jag kunna ha med mig en 

känsla. Vi var på Bobo Stenson, och när jag satt och lyssnade så glömde jag 

bort tid och rum. Jag har aldrig varit på en konsert där jag försvann i tiden 

innan. Och jag tyckte, va! Är det redan slut? Har det redan gått två timmar. 

Jag har ju bara suttit här i 20 minuter. Jag lovar dig att jag aldrig har känt så 

förut. Det var helt fantastiskt. 

L2 menar igen att dramakursen som L2 gick har även varit en hjälp när det har kommit 

till att undervisa musikaliskt uttryck. L2 påstår även att det är väldigt svårt att lära ut det 

musikaliska uttrycket och att det dynamiska i det musicerande blir lätt det som blir 

musikaliskt uttryck. L2 menar att det är känslan lyssnaren får av den som musicerar som 

är det musikaliska uttryck och hur L2 lär ut detta är att försöka lära eleverna att ha den 

känslan i kroppen som de vill förmedla. L2 nämner undertexter och förklarar att det är 

det som är nyckeln till att låsa upp musikaliskt uttryck.  

Frågan är då om det musikaliska uttrycket har blivit bortglömt i undervisningen och att 

lärare idag som lär ut sång, gitarr, piano och andra instrumentallärare bara fokuserar på 

att lära ut teknik till eleverna. L2 säger såhär.  

L2: Jag vet faktiskt inte, jag och C (en kollega) arbetar mycket med det. Och 

då blir det ju undertexter. Men jag tror att det kan bli lätt att fastna i 

teknikvärlden om man ska kalla den för det. Men om jag vet att det är mer nu 

än då vet jag faktiskt inte. 
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L2 kunde dock ge svaret, att elever som söker och kommer in på programmet har sämre 

förkunskaper än vad de hade för några år sedan. Så när han får elever som kommer till 

skolan är de praktiskt taget nybörjare på instrumenten. L2 säger att då är det inte 

musikaliskt uttryck han börjar undervisa i utan då är det grunderna som måste läras ut. 

L2 säger att ”hur ska eleven kunna uttrycka sig musikaliskt ifall han eller hon inte kan 

spela instrumentet?”  

L1 ser musikaliskt uttryck mer som en gåva. L1 säger såhär om hur lärare ska jobba 

med att lära ut musikaliskt uttryck. 

L1: De som har gåvan de behöver vi inte prata om för de har den. Det är i 

regel att de inte lyssnar på en helhet. De sätter igång en platta och säga åååå 

lyssna på den här låten texten är så bra. Om vi då som gitarrlärare säger 

såhär, nu lyssnar vi på den här låten som du tycker är bra. Hur gör gitarristen, 

lyssna på han nu, hur fraserar han. Alltså hur länge håller han på den tonen 

och varför gör han det. Och så målar man upp en bild i huvudet. Vad ser du 

framför dig just nu. Det tror jag kan skapa en annan syn, för ungdomar idag 

är inte medvetna om vilken botten det finns till låtar.  

L1 anser att det finns en gåva bland vissa musiker som han anser inte behöver 

”anstränga” sig för att uttrycka sig. L1 säger också att de elever som inte kan uttrycka 

sig inte lyssnar på en helhet, han menar att en helhet av låten är vad gitarristen gör 

igenom hela låten och varför han spelar som han gör. Medan vissa människor tolkar en 

helhet i låten som bas, gitarr, trummor och sång. Alltså allt som har med låten att göra. 

Så tolkar L1 det som att det är en individs prestation genom hela låten. L1 syftar även 

på att om gitarrister lyssnar på en helhet och börjar fundera på varför gitarristen spelar 

just som han gör, får eleven en bild i huvudet som skapar en inre syn för hur låten ska 

vara och eleven börjar förstå vilket intryck låten ska ha på lyssnarna. L1 tar även upp att 

om eleven verkligen lyssnar och får en förståelse för låten/låtarna fungerar, så upptäcker 

eleverna så mycket mer och det hjälper dem att bli en bättre musiker som gör att eleven 

kan utveckla det musikaliska uttrycket.  

L1: lyssnar man, och då menar jag verkligen lyssnar och inte bara låter musiken 

strömma utan verkligen lyssna. Så upptäcker man så mycket mer inom musiken som 

man inte hör. Och det är inom alla genrer där folk spelar. 
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L2 tycker även att om eleverna inte är så erfarna och duktiga så kan han fortfarande 

jobba mycket med musikaliskt uttryck. 

L2: Jag tror att även om man inte är så duktig musiker så kan man ändå undervisa i 

musikaliskt uttryck. Jag menar, man kan göra mycket med tre toner.  

L2 har sagt innan att eleverna som kommer till hans skola har dåliga förkunskaper och 

att han inte jobbar med det musikaliska uttrycket. L2 säger att han kan göra mycket med 

tre toner och tar sedan upp bluesen och pentatonisk skala som ett exempel.  

L2: Blusen eller en pentaskala är lätt att arbeta med. Till exempel med call 

and respons. Det tycker jag är jättebra. Det är ett enkelt sätt att jobba med 

uttryck. Och jag tror att man ska jobba mer medvetet redan från början och 

på ett mer lekfullt sätt. Behöver inte vara så seriöst i början att man ska tänka 

hemska tankar för att få ett uttryck. Det hade ju inte funkat på en åttaåring 

L2 tar upp ”call and response” som är något som förekommer inom bluesen. Detta 

menar han är ett bra sätt att arbeta på även om eleverna har dåliga förkunskaper på sitt 

instrument. L2 tycker inte att det ska bli för seriöst med musiken utan att eleven ska 

leka mer med mer musiken. L2 tar även upp att det sättet som L2 använder sig av för att 

förklara undertexter för de elever han har på gymnasiet kanske inte är rätt sätt att jobba 

på när det kommer till yngre elever utan där får lärarna hitta något annat sätt som 

passar.  

Men det musikaliska uttrycket kan ibland vara svårt att förmedla, hur mycket undertext 

eller andra ”tekniker” som läraren försöker få eleven att använda sig av. Är det så att 

människor har lättare att förmedla saker när det är låtar som ligger dem nära hjärtat. L1 

säger såhär: 

L1: Ja det gör jag, jag kan nog inte svara riktigt varför men man har nog 

lättare att vara i form om man spelar en låt som man gillar.  

L1 säger att han spelar bättre när han får framföra en låt som han tycker om. Han anser 

att han har lättare att komma i rätt form när det är en låt som han gillar att spela en låt 

som ligger honom närmare hjärtat. L2 gav svaret:  
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L2: Både jag och nej skulle jag säga. Ja för att jag gillar låten men det kan 

också bli väldigt såhär, för mycket. ' 

X: Att du blir nervös för att du känner att du måste prestera?  

L2: Ja, så det kanske är en mer utmaning att spela en låt som du gillar och 

hitta bra undertext till den låten. Vad är den jag kan göra med det här 

stycket/låten? För jag vill förmedla en helt annan känsla än vad jag känner 

för låten och det kan vara jätte svårt.  

 

L2 Säger att han både spelar bättre och sämre när de är en låt som han gillar. X ställer 

en följdfråga för att förtydliga vad det är han menar med ”för mycket” 

Vad L2 menar med ”för mycket” kan tolkas olika men, L2 menar att han blir nervös och 

känner att han måste göra låten rättvisa för det är en låt som han gillar. Att hitta rätt 

undertext till låten är som han säger, svårt och prestera den i samma känsla som den var 

skriven kan vara en utmaning. 

 

4.2.1 Konklusion av undervisningen  

Om eleverna inte har ett intresse för det de håller på med så blir det ingen progress och 

det musikaliska uttrycket kommer inte att utvecklas enligt L1. L1 tar även upp att elever 

som han har haft, har spelat tekniskt bra men har inte varit på plats och känt musiken. 

L2 pratar om att efter en kurs i drama blev det lättare och bättre att undervisa i 

musikaliskt uttryck för både eleverna och L2. Samt att undertexter används flitigt, dock 

måste eleverna kunna spela innan de kan uttrycka sig, eleverna måste kunna grunderna.  

 

4.3 Förberedelser med musikaliskt uttryck 

E1 och E2 har olika åsikter när det kommer till att förbereda sig att spela en låt. E1 som 

har spelat piano länge är mer ”skolad” i noter medan E2 är en gehörsmusiker som har 

lärt sig själv. E1 planerar väldigt noggrant vad det är hon ska göra när hon ska framföra 

något medan E2 säger att hon inte vill öva för mycket.   

E1: Jag tänker väldigt noga på vad det är jag ska göra. Jag är väldigt såhär 

ordningsam och planerar väldigt mycket. Så jag vill liksom veta innan när jag 

ska framföra något vill jag veta exakt hur det ska vara. Annars blir jag väldigt 

nervös. 
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E1 tycker att förberedelse är väldigt viktigt, när hon ska framföra något annars blir hon 

väldigt nervös. E1 känner att hon inte ger rätt intryck på lyssnarna om hon inte kan 

låtarna tillräckligt bra. Trots att E1 tycker om att förbereda sina låtar väldigt mycket så 

har det även hänt att hon har improviserat utan att förstå varför. ”Jo det har hänt, men 

jag kan inte riktigt komma på det nu men jag vet att det har hänt” säger E1. E2 däremot 

gillar att improvisera:  

E2: Asså jag är väldigt, jag tycker om att improvisera. Men jag vill ha ett litet 

hum om vad jag ska göra. 

X: Ackordföljd eller? 

E2: Ja men lite så, jag måste kunna dom men jag vill inte överöva låtarna så 

dom inte sitter skitmycket. Speciellt när det kommer till sången för det är 

skönt när man kan liksom improvisera lite med rösten och bara, det här lät ju 

snyggt. Men typ sådana grejor.  

 

E2 säger att hon inte gillar att "överöva" låtarna. Hon vill ge sig själv en chans att kunna 

använda sig av musikaliskt uttryck. E2 säger själv att hon inte tänker ut allt i detalj samt 

att hon låter musiken föra henna istället för att vara låst i musiken.  

 

4.4 Påverkan med hjälp av musikaliskt uttryck 

Musiken påverkar människor på många olika sätt, eleverna känner ofta att musiken 

påverkar dem när de till exempel spelar, sjunger eller lyssnar. E1 tar upp att när hon har 

en dålig dag och inte är i rätt känsla så är det svårt att få fram det uttrycket som hon är 

ute efter.  

E1: Absolut, ett exempel är gårdagen för då hade vi genrep och en massa 

grejor inför vår turné med skolan. Och alla var på jättedåligt humör. Så jag 

vet inte ens om jag hade något musikaliskt uttryck över huvudlaget. Så jag 

stod på scenen och gjorde typ det jag var tvungen att göra. Så då är det svårt 

att få fram rätt känsla, och det blir inte lika bra. 

 

E1 anser att om hon har dåliga dagar och då humöret inte är på topp så är det svårt att 

göra intryck på de som lyssnar. Att få fram rätt känsla som E1 säger kan vara svårt, och 

när hon inte får fram den blir det helt enkelt inte lika bra enligt E1.  
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4.5 Öva och utveckla musikaliskt uttryck  

E2 tycker att musikaliskt uttryck är något väldigt individuellt och hon säger att 

förhoppningsvis är det något som hon lär sig själv hur det fungerar. Medan E1 kan 

tänka sig att det behövs mer i skolan för att utveckla det.  

 

E1:  Ja det kan jag tänka att det behövs. Jag vet inte, om jag tänker utifrån de 

lärarna som vi har eller jag har. Asså de har ju egna musikaliska uttryck men 

jag tycker inte det lyser igenom så mycket under de instrumentala 

lektionerna. Inte alltid i alla fall. För de spelar heller inte så mycket utan det 

är mest vi. 

 

E1 tycker inte att musiklärarnas musikaliska uttryck kommer fram så mycket i 

undervisningen. Hon säger att de är mest eleverna som spelar och att det är det som är 

anledningen. Men hon står fast vid att hon tycker att lärarna ska belysa det lite mer i 

undervisningen. Men E1 säger även att musiklärarna låter hennes personliga uttryck 

vara kvar men de kanske ger henne tips på hur hon kan göra. Det som E1 syftar på är att 

det uttrycket hon tolkar fram från låten bygger lärarna och E1 på tillsammans för att 

behålla det personliga uttrycket i musiken. Lärarna försöker inte förändra hennes uttryck 

utan bara förbättra det, dock säger E1 att lärarna inte pratar om musikaliskt uttryck 

specifikt utan att det är involverat i lektionerna utan att E1 tänker på det. E1 tycker att 

många av lektionerna som hon har ägnas åt teknik istället för att specifikt jobba på det 

musikaliska uttrycket.  

 

E1: Det är ju många lektioner som går åt till teknik. Med tanken på att man 

bara har en halvtimmes lektion i veckan per instrument så är det ju svårt att få 

in allt på samma lektion eller vad man ska säga. Så ofta kanske det är att man 

fokuserar mycket på teknik en lektion och sen nästa kanske det blir lite mer 

musikaliskt uttryck. 

 

 Det visar sig att trots att tekniken verkar vara i fokus så har E1 vissa lektioner där 

undervisningen handlar om musikaliskt uttryck. E2 känner även att hon har fått 

undervisning i musikaliskt uttrycket. Hon ser det som att lärarna har lärt henne att hon 

ska känna musiken och släppa loss. Allt behöver inte vara så spänt. E2 säger att lärarna 
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har sagt till henne att släppa loss och visa att hon verkligen går på estetprogrammet, och 

att det ska synas. 

 

4.6 Framtidens undervisning om musikaliskt uttryck  

E2 känner att hon har utvecklats under sina år på estetiska programmet men E2 säger att 

det inte är bara lärarnas förtjänst att hon har blivit bättre på att använda sig av sitt 

musikaliska uttryck. 

 

E2: Ja (skrattar), jag känner ju att jag har utvecklats. Men det kanske inte 

bara är lärarnas förtjänst. Men jaaaa du. Nej men typ kanske mer nämna det 

typ. För nu har det ju inte varit så att de har nämnt det rakt ut. Utan det har ju 

varit att de har sagt att man ska känna musiken.  

 

X: Så kanske bara prata om det mer och inte bara genom metaforer men även 

nämna det genom metaforer?   

 

E2: Ja, precis för metaforerna är väldigt viktigt och att man nämner för 

eleverna att det finns där och det är viktigt att man jobbar på det för att det 

ska vara genuint och mycket roligare. 

 

E2 menar här att för att lärare ska bli bättre på att lära ut uttryck i musik ska de helt 

enkelt prata mer om det i dess rätta form och inte bara genom metaforer. Men 

metaforerna är viktiga och lärarna får inte glömma bort dem. E1 syftar mer på att för att 

hon ska kunna nå ut med sitt uttryck bättre så ska hon känna sig bekväm i miljön som 

hon ska framföra i. I det här fallet är det på scenen som hon ska vänja sig vid.  

 

E1: Jag kan tänka mig, jag vet inte om det hjälper kanske men jobba med till 

exempelvis, nu är det sång. Hur det är sen när man väl framför det på scen för 

det blir väldigt mycket fokus på att aaa det här är bara övning. Typ tänk på 

undertexterna och tekniken nu men sen när man ska framföra det för personer 

så måste man även tänka på att få ut det också. Och det är typ svårt att öva på 

det instängda i ett rum. Det känns som man mer skulle fokusera mer på att, 

jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. 

 

E1 förklarar att hon ska bli bekväm med att stå på scen och öva på att sjunga framför 

andra människor. Att kunna få undertexterna rätt samt tekniken i ett rum när de övar kan 
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vara lätt. Men att nå fram till lyssnarna när hon ska framföra kan vara väldigt svårt. E1 

tycker även att lärare ska vara mer delaktiga i själva övningsrummet när det kommer till 

ensemblen för hon känner att det har hjälpt henne att få fram sången bättre.  

 

E1: Jo men typ, under ensemble lektionerna jag vet inte om det funkar men 

då skulle ju instrumental lärarna vara lite mer delaktiga och typ komma med 

lite kommentarer på vad man gör då. För jag vet att M (en lärare) har varit på 

oss sångare rätt mycket för att vi måste få ut det. Och det har hjälpt oss 

väldigt mycket nu i trean. Men innan dess har det inte varit så mycket. Men 

att lärarna är mer delaktiga i ensemblen och sådana grejor och faktiskt spela 

tillsammans. 

 

Att lärarna ska vara delaktiga i ensemble rummet anser E1 vare en bra lösning för lärare 

att hjälpa eleverna få fram det musikaliska uttrycket. Att kanske till och med spela med 

dem under sin repetition samt att lärarna ska börja tidigare med det och inte vänta tills 

eleverna går sista året. 

 

4.7 Sammanfattning av resultat 

Musikaliskt uttryck enligt informanterna har med känslor att göra och hur det förmedlas 

är genom musikerns sätt att spela eller sjunga det valda stycket eller låten. Sen kan det 

inte alltid vara lätt att förmedla den rätta känslan i musiken då musikanten själv inte är i 

rätt form, detta tar båda sidorna upp (alltså lärare och elever). Men det musikaliska 

uttrycker kan även ta över och få musikerna att spela något helt oväntat, rätt som fel. 

Enligt lärarna så har de två olika teorier på hur lärare kan undervisa musikaliskt uttryck, 

det ena är att eleverna måste lära sig att lyssna aktivt och att eleverna måste lära sig att 

känna musiken, dock finns det inget svar hur lärare ska lyckas med detta. Det andra är 

att använda sig av drama och teater för att kunna behärska sina känslor och ta fram dem 

när musiker ska musicera. De två eleverna har två väldigt olika sätt att förbereda sig på, 

den ena eleven vill verkligen kunna allting till punkt och prickar medan den andra 

eleven inte gillar att öva för mycket utan vill att musiken ska komma i stunden under 

musicerandet.  Ordet som eleven använder är ”överöva”. Att musikaliskt uttryck är 

något som lärarna behöver lägga mer fokus på i klassrummet är något som framkommer 

av eleverna. Då de tycker att undervisningen innehåller en hel del musikaliskt uttryck, 

tycker eleverna att det borde beröras mer i undervisningen och att ibland tar tekniken 



 

 

 

28 

upp för mycket lektionstid. Enligt en lärare måste eleverna kunna grunderna innan de lär 

sig musikaliskt uttryck och då behövs tekniklektionerna medan den andra lärarens 

filosofi är att om inte eleverna har något intresse för att lära sig så är det svårt att få fram 

en progression som gör det möjligt för musikalisk utveckling.  
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5. Diskussion 

Detta kapitel diskuterar vad studien kom fram till och kopplar det till tidigare forskning. 

Kapitlet kommer även ta upp en diskussion om metodval och förslag på vidare 

forskning.  

 

5.1 Musikaliskt uttryck 

Musikaliskt uttryck är inget människan kan sätta fingret på eller känna med handen utan 

musikaliskt uttryck är ungefär som vinden, du vet att den är där men du kan inte riktigt 

se den, men att musik väcker känslor är väletablerat faktum och det är förmodligen 

därför musiken betyder så mycket för människan (Fagius 2015, s. 177–178). Men att ta 

andras tolkningar av något som det egentligen inte finns något direkt svar på, och tolka 

deras tolkning, till en tolkning är inte helt lätt. Dock går det se kopplingar i svaren som 

leder till en övergripande förståelse och inblick om vad musikaliskt uttryck faktiskt är. 

Känslor, melodier och känslan av att förlora tid och rum är några ord som kan beskriva 

musikaliskt uttryck som resultatet har givit medans den tidigare forskningen visar på att 

uttrycket från musik har med hastighet, pitch, intervall, rytm och orkester (Gabrielsson 

& Lindström 2010, s. 370). Det är alltså dessa faktorer som gör det möjligt att för 

musiken att ha ett uttryck.  

 

Musikaliskt uttryck är ett begrepp som inte är helt lätt att svara på och det verkar inte 

finns något rätt eller fel när det kommer till att försöka förklara begreppet. Trotts detta 

så har studien fått svar på frågan, men med en variation på svar som ändå har lett till att 

dra en slutsats att musikaliskt uttryck har med känsla att göra. Samt att musiken kan 

påverka människan så mycket, så att tid och rum försvinner (Fagius 2015, s. 178). Båda 

lärarna tar upp att de har blivit ”ett med musiken” och att tiden bara har slutat att 

existera. Detta är tecken på att de har varit närvarande vid en stark musikupplevelse och 

har blivit påverkade av musiken (Gabrielsson 2013, s. 109). Studien har även visat att 

musik, och speciellt när det kommer till att uttrycka sig så kan det ha med form att göra. 

Både L1 samt E1 pratar om att det kan vara svårt att förmedla ett musikaliskt uttryck när 

de har en riktigt dålig dag, de alltså svårt att uttrycka sig när de inte är i form, det går att 

tolka det som att de inte har lärt sig att koppla bort de negativa känslorna för att kunna 

prestera bättre. Men även att det är svårt att förmedla en känsla via musiken är det något 
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som behövs för att få musiken att bli mer tillfredsställande (Woody & McPherson 2010, 

s. 409). E2 tycker att hon har svårt att uttrycka sig i ord så då tycker E2 att det går sätta 

en melodi på känslan som hon är ute efter. Musiken enligt E2 blir hennes känslomässiga 

språk som säger mer än bara ord. Här går det dra en koppling mellan de experimenten 

som Grundlach, Gilman och Downey gjorde där lyssnare fick höra melodier och försöka 

koppla det till humör och attityd kompositören hade (Gabrielsson & Lindström 2010 s. 

370). För musik är ett känslomässigt språk som lyssnare kan tyda och förstå väldigt 

tydligt som i exempel Bachs H-mollmässa där han beskriver Kristus lidande (Fagius 

2015, s. 164). 

 

5.2 Förberedelser 

När det kommer till musikaliskt uttryck och förberedelser så visar studien en intressant 

punkt på just detta. E1 som var mer klassiskt skolad och som har spelat piano i hela sitt 

liv övad väldigt mycket på låten som skulle framföras och E1 vill även veta exakt hur 

låten ska vara annars blir hon väldigt nervös. Medan E2 säger att hon inte vill överöva 

låtarna utan låta det musikaliska uttrycket ta över i stunden, så dessa elever väldigt olika 

varandra. E1 över förmodligen in ett ”musikaliskt uttryck” till låtarna och spelar exakt 

samma sak varje gång medan E2 inte övar in exakt hur låten ska vara utan låter humöret 

för just den dagen ta över framträdandet. Vad som anses vara bäst kan vara svårt att 

avgöra, en mix av båda kanske är det bästa, men vilka genre som spelas har stor 

betydelse. Dock spelar olika faktorer roll som påverkar musikers mentala förberedelse 

när de ska framföra låtar, och precis som E1 och E2 har varje musiker sina personliga 

sätt som de förbereder sig på för att få bort de dåliga känslorna som kan göra att 

musiker inte vill spela framför en publik (Woody & McPherson 2010, s. 409). 

 

5.3 Undervisning 

Att undervisa i musikaliskt uttryck kan nog vara en utmaning för alla som undervisar i 

musik. Det är inte det första lärarna börjar lära ut, precis som L2 tog upp att eleverna 

måste ju har förkunskaper för att kunna spela överhuvudtaget. Enligt L2 så går det 

fortfarande öva musikaliskt uttryck med call and respons som bluesgenren använder sig 

mycket av. Som L2 sa, det får göra mycket med några toner och allt behöver ju inte vara 

så allvarligt, utan lek med musiken. Något som både lärarna och eleverna nämnde är att 
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de jobbar väldigt mycket med undertexter på sina lektioner. Undertexter är något som 

alla lärare som undervisar i musik borde använda sig av, även instrumentallärare. Att 

använda sig av den här tekniken för att få eleverna att lyckas få fram rätt känsla till låten 

kan verkligen få elever att utvecklas musikaliskt. Det är en tolkningsfråga vad musiken 

ska tänka på för att få rätt känsla till just den låten som de ska spela eller sjunga. Fagius 

påvisar att musik väcker känslor (Fagius 2015, s. 177). L1 anser att elever idag inte 

lyssnar på musiken och då menar han verkligen lyssnar, inte bara ha musiken i 

bakgrunden. Efter det att eleven verkligen har lyssnar på låten ska eleven måla upp en 

bild i sitt huvud och försöka få en helhet av låten. Det här är ju åt samma håll som 

undertexter fast ett annat sätt att jobba på. Så lärarna borde hitta det sättet som passar 

bäst för eleven men för det måsta den undervisande läraren kunna olika sätt att lära ut 

detta. L2 pratade även om något intressant, att han deltagit i en dramakurs och som har 

hjälpt honom att kunna förmedla känslor i musik bättre. Detta är väldigt intressant hur 

andra estiska grenar kan hjälpa musiker att få fram sina känslor i musiken och att detta 

kanske kan hjälpa elever att utveckla sitt musikaliska uttryck.  

 

Eleverna tar upp två saker som de tycker att lärare ska göra i framtiden för att förbättra 

undervisningen av musikaliskt uttryck. E2 tycker att metaforer som lärarna använder är 

bra men hon vill även att lärarna ska prata mer om musikaliskt uttryck istället för att 

prata om det genom metaforer, hon tycker att en blandning är nyckeln till en bättre 

förståelse om just musikaliskt uttryck. E1 däremot pratar mer om att för att on ska få 

fram och utveckla sitt musikaliska uttryck måste hon vara bekväm med miljön, alltså 

scenen, bandet och andra saker som berör detta. E1 förklarar att det är svårt att öva på 

dessa saker när hon är instängd i ett rum, det hon försöker förklara i intervjun/resultatet 

är att hon vill öva på scenen istället för att öva i övningsrummet. Hon vill öva så som 

det ska vara sen när de framträder för att lättare koppla ihop teknik och musikaliskt 

uttryck och få en bekväm miljö. E1 har helt rätt i det hon säger här, det är stor skillnad 

på hur framträdandet är i replokalen mot vad det är sen när musiker spelar framför 

publik. Detta talar Woody och McPherson (2010) om att det bli en väldig skillnad mot 

att spela i hemmet och i övningsrummet mot vad det är att spela framför publik, så att 

öva på att stå på scen så tidigt som möjligt kan förbättra det musikaliska uttrycket.  
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E2 tipsar även om att bli bättre på att lära ut musikaliskt uttryck behöver lärarna bara 

nämna det oftare i lektionssammanhangen och att de ska använda sig av metaforer 

precis som de gör just nu. E1 säger att teknik tar upp mycket av lektionens tid, men 

båda nämner att det jobbar med undertexter. De svarade även att de tyckte att det 

musikaliska uttrycket har blivit lite bortglömt i skolan och att det borde undervisas mer. 

Men att arbeta med undertexter är något som lärare borde ta till sig, det verkar vara en 

väldigt bra och effektiv metod att lära sig förmedla låtar på ett bättre sätt. 

 

5.4 Metoddiskussion 

Metoden som användes var kortfattat bara intervjuer. Dock så passade den här metoden 

in som handen i handsken då den gav mig möjligheten att föra intervjun vidare och 

ställa följdfrågor som gjorde att det blev lättare att förstå vissa svar. Detta gjorde det 

även mer intressant för både mig som intervjuade och den som blev intervjuad. Arbetet 

som kom efter intervjun med analys och transkribering kunde ha haft en smidigare 

arbetsprocess då det kom som en chock hur mycket det var som skulle göras. Den här 

studien hade inte gått att göra med en kvantitativ metod. Studien räknar inte antal 

människor eller en särskild mängd utan utgår från några människors känslor, tankar och 

upplevelser (Ahrne & Svensson 2015 s. 10). Datamaterialet som blev insamlat var 

intressant och gick att använda. Dock hade det varit idealiskt att få åsikter från olika 

lärare från olika skolor.  

 

5.5 Förslag på vidare forskning 

En intressant uppföljning på denna studie hade varit att fördjupa sig på vilket sätt det 

går att använda musikaliskt uttryck för att utveckla färdighetsträning i skolan. Hur 

gestaltar musiker i olika musikgenrer musikaliska uttryck? Även undersöka om det 

faktiskt kan hjälpa med dramalektioner för att utveckla det musikaliska uttrycket. Hur 

kan lektioner i drama hjälpa att utveckla det musikaliska uttrycket? 
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Bilagor 

Bilaga A intervjufrågor  

Allmänna frågor. Tanken bakom dessa allmänna frågorna är att få en liten förståelse för 

hur individen ser på musikaliskt uttryck samt bearbetar det.    

 

• Fråga vad eleven/läraren spelar och lyssnar på musik (va noga och säg att ingens 

namn kommer att nämnas i texten). 

 

• Om jag ställer frågan, vad musikaliskt uttryck är för dig, vad säger du då? 

• Hur kommer ditt musikaliska uttryck fram när du spelar? 

• Hur tror du att ditt musikaliska uttryck har kommit fram/formats? 

• Tänker du ofta på hur du ska göra något när du framför det eller bara låter du 

saker hända när du spelar? 

• Känner du att det musikaliska uttrycker påverkar dig medans du lyssnar,sjunger 

eller spelar? 

 

 

Elevfrågor. Dessa frågor anser jag vara mer passande för elever. 

 

• Hur ser du på att lära dig att spela med musikaliskt uttryck? är det något som 

behövs? 

• Har du fått undervisning i musikaliskt uttryck under din tid på estet? 

• Känns det som att det musikaliska uttrycket har blivit lite bortglömt och man 

bara fokuserar på teknik och liknande? 

• Spelar du bättre när det är en låt du gillar? 

• Hur ska jag som lärare göra för att lära ut musikaliskt uttryck bättre? 

 

Lärarfrågor. Frågor som handlar om att lära ut musikaliskt uttryck samt hur de arbetar 

med det. 

 

• Du som lärare som har undervisat musik i en massa år hur lär du ut/ undervisar 

musikaliskt uttryck? 

• Tycker du det är något som har blivit lite bortglömt och man bara fokuserar på 

att lära ut teknik? 

• Hur ska jag göra i framtid för att lära ut musikaliskt uttryck. 

• Spelar du bättre när du gillar låten? 

 


