
 

 

 

Självständigt arbete i musikpedagogik på 

grundläggande nivå, 15 hp 

Vad betyder musikalitet för 

kulturskoleelever? 
En kvalitativ studie av kulturskoleelevers syn på 

musikalitet och vem som är musikalisk.  
 

Författare: Johanna Logarn 

Handledare: Anna Linge 

Examinator: Ylva Hofvander 

Trulsson 

Termin: HT-18 

Ämne: Musikpedagogik 

Nivå: Grundläggande 

Kurskod: 2MUÄ4E 



ii 

 

Abstrakt 
 

Titel: Vad betyder musikalitet för kulturskoleelever? En kvalitativ studie av 

kulturskoleelevers syn på musikalitet och vem som är det.  

English titel: What is musicality for music-students’? A qualitative study about music-

students’ view of musicality and wich people that possess it.  

 

Målet med denna undersökningen är att se vilka likheter och skillnader det finns mellan 

olika kulturskoleelevers syn på musikalitet, om de själva anser sig vara musikaliska och 

vilka människor som de anser vara det. Det kommer även undersökas hur deras sociala 

omgivning i form av familj och vänner påverkar dem i deras musicerande och 

musikaliska utveckling.  

Uppsatsen beskriver syftet med undersökningen och dess frågeställningar kring ämnet. 

Bakgrund och forskning kommer presenteras som grund till undersökningen, sedan 

beskrivs den kvalitativa metoden som använts under processen. Resultatkapitlet 

kommer presentera de olika informanterna som deltagit i undersökningen och deras 

tankar kring musikalitet. Sedan följer en diskussion angående hur familjen har påverkat 

deltagarna i deras musicerande och deras syn på musikalitet. 

 

Nyckelord 
Musikalitet, musik, kulturskola, familj, identitet.   

 

Tack 
Jag tackar det svarta rykande guldet och mina goda vänner för gott sällskap under denna 

hösten. Ett avslutande tack till min handledare och andra berörda.  
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1. INLEDNING 
 

Begreppet musikalitet har en ganska otydlig definition som kan vara svår att förstå. 

Någon menar att det betyder en utövare av musik som spelar instrument, förstår 

notbilder och har gehör, medan någon att en musikalisk människa är någon som 

uppskattar musik, en person som lyssnar på musik och låter det ha en viktig del i dennes 

liv. Frågan är om ungdomarna som kommer stå till förfogande i denna undersökning har 

folk i sin omgivning som säger att de är musikaliska, och om det betyder något för dem. 

I dagens samhälle med talangshower och tv-program som söker efter nästa världsidol 

har musiken på många sätt blivit individualiserad och varje musiker ska vara unik. En 

artist ska ha den perfekta utstrålningen och de perfekta kläderna med den perfekta 

rösten, samtidigt som artisten ska vara helt unik. Att sträva efter att vara unik behöver 

inte betyda något dåligt men vad gör det med personens musikalitet egentligen?   

 

1.2 SYFTE 

Undersökningen har för avsikt att se hur olika elever som tar musiklektioner på 

kulturskola ser på sin egna musikalitet och vilka andra människor som de anser vara 

musikaliska. Undersökningen vill se om det finns ett samband mellan olika elever i hur 

de tänker kring musikalitet och dess definition, och vad som kan ligga till grund för 

deras egna musicerande. 

 

1. 3 Frågeställningar  

• Vad har eleverna för olika uppfattning om musikalitet och vem som anses vara 

musikalisk? 

• Vad har familjen för roll i informanternas musikaliska liv?   

 

1.4 BAKGRUND 

I följande kapitel kommer litteratur som inte räknas som tidigare forskning men ändå är 

värdefull för denna undersökningen visas. Exempel på detta är artiklar och uppsatser 

som handlar om musikalitet och familjens påverkan på barnets musikalitet.  

 

1.4.1 Musikalisk bakgrund  

Det kan behövas yttre påverkan för att ta till sig av musikalitet och utveckla sin egen 

musikalitet, antingen om det är från en musikalisk familj/bakgrund eller en musiklärare. 
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En drivande kraft i det musikaliska kan hjälpa exempelvis musikeleverna att ta till sig 

och utveckla sin egna musikalitet (Ball, 2010). 

Musikvetarna Bosseius och Lilliestam (2011) berättar också om familjens påverkan och 

att föräldrar för vidare sina musikaliska vanor till sina barn. De säger även att föräldrar 

för över intresset för olika genrer och artister till barnen (2011, s. 66). 

Föräldraperspektivet kommer åter lyftas närmare under tidigare forskning.  

 

1.4.2 Hjärnan 

Den populärvetenskapliga författaren Ball (2010) menar att hjärnan redan från början 

har kapaciteten att uppfatta musikalitet. Vare sig vi människor är medvetna om 

processen eller inte så kommer hjärnan att använda sig av dessa verktyg.  

 

The human mind quite naturally possesses the mental apparatus for musicality, and it will make use of 

these tools whether we consciously will it or not (Ball, 2010, s. 5). 

 

1.4.3 Den musiska människan 

Ordet musisk kommer från de antika muserna eller också ’’de sköna konsterna’’. Med 

den musiska människan menas alltså att människor innehar någon form av estetik (dans, 

musik, konst). Enligt Bjørkvold (1991, s.152) är det ingen skola som blir musisk utan 

att ha en musisk lärare. Utan musisk förmedlingskraft kommer ingen lärare att lyckas. 

Människan är komplex och en osäkerhetsfaktor kommer alltid att kvarstå: det musiska 

kommat. Och det är detta som påverkar människans själ och tillför poesi i samhället 

(Bjørkvold, s. 312).  

 

1.4.4 Musiker och icke musiker  

Forskning har tidigare fokuserat på att mäta skillnader mellan icke-musiker och 

musiker. Kriterierna som använts för att definiera grupperna har betonat musikaliska 

förmågor som ges av musikalisk träning. 

 

Much previous music-related research has been preoccupied with measuring behavioural, 

cognitive, and brain structural/functional differences between musicians and non-

musicians, where the criteria used to define these groups have mostly emphasised 

musical abilities conferred by musical training, including variations in terms of the 

criteria used to establish the groups of interes (Müllensiefen, D., Gingras, B., Musil, J., & 

Stewart, L. 2014).  
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Musikvetarna Bosseius och Lilliestam (2011) berättar om musicerande och icke 

musicerande, att de flesta av oss har någon gång börjat spela ett instrument men sedan 

slutat. Detta kan bero på att det finns många negativa tankar kring att spela musik, dessa 

tankar kan enligt Bosseius och Lilliestam (2011) vara att personen hela tiden måste 

prestera något, och att musik inte är för alla, det är någonting som är svårt och det blir 

lätt personligt. I undersökning visar många informanter på att de fått höra av antingen 

lärare eller föräldrar att deras musikaliska förmåga inte är bra nog. De pratar också om 

ett musikaliskt självförtroende som blivit söndersmulat i och med upplevelser i 

musikklassrummet, när de blivit tvingade att sjunga upp inför klassen och sedan fått 

höra att de inte är tillräckligt bra (Bosseius & Lilliestam, 2011, s. 105).  

 

1.4.5 Musikalitet 

’’För många är musikalitet något eftersträvansvärt, men att definiera vad musikalitet 

innebär är mycket svårt, och det finns ingen vedertagen vetenskaplig definition som är 

allomfattande’’(Ivarsson, 2016, s. 1). 

Begreppet musikalitet är svårt att definiera, det finns ingen exakt förklaring till vad det 

egentligen betyder. Det kan anses som något fint att vara, men vad det där fina är, det är 

svårt att ta fasta på enligt musikforskaren Ivarsson (2016). 

 

Enligt musikforskaren Bjerknes (2011) så behöver inte musikaliteten kopplas till att 

personen har ett bra gehör och den behöver inte vara utövande musiker för att vara en 

musikalisk person. Musiken kan vara mycket större än så och just musikalitet handlar 

om att bli påverkad och berör av musik. 

Musikvetarna Bosseius och Lilliestam (2011) menar att det är synen på vad musik är för 

något som tillsammans med individens självbild bestämmer hur den ser på begreppet 

musikalitet och ifall personen själv är en musikalisk person (2011, s. 105).  
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1.5 Begreppsdefinition 

I Nationalencyklopedin (u.å.) beskrivs begreppet musikalitet så här: Musikalitet (av 

musik), central term inom musikpsykologin utan någon allmänt accepterad definition. 

Olika förmågor har betydelse i musiksammanhang, som att exempelvis uppfatta 

tonhöjd, klangfärg, ackord och liknande. Förmågan att kunna föreställa sig ett 

musikaliskt förlopp och bli påverkad av dess känslomässiga karaktär är framhållen. 

Musikutövning behöver dock inte vara en förutsättning för musikalitet. Musikalitet kan 

även vara en positiv inställning och något som fyller ett behov för individen (NE, u.å.).  

Nationalencyklopedin (u.å.) beskriver begreppet musisk: Något som avser de musiska 

konsterna, vilket är alla de estetiska konsterna, exempelvis musik, dans och bildande 

konst. Identitet enligt Nationalencyklopedin (u.å.) är medvetenhet om sitt jag, 

självbilden och medvetenhet om sig själv som en unik individ.  

Musikalitet kan enligt Nationalencyklopedin (u.å.) innefatta många olika saker och alla 

dessa kan hänga ihop beroende på individen själv.   
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2. TIDIGARE FORSKNING  

I följande text presenteras forskning som är av betydelse för att förstå denna 

undersökningens bakomliggande kontext.  

 

2.1 Familjens påverkan 

I bakgrunden presenterades familjens påverkan på barnet och hur föräldrarna kan föra 

vidare sina musikaliska vanor till sina barn.  

Musikpedagogen Hellgren skriver att grunden för vår musikaliska identitet är individens 

egna syn på sin musikalitet eller sitt musikaliska kunnande. Kan musik vara två olika 

slags konstformer, där en är att lyssna på musik och den andra att utöva det genom att 

spela instrument/sjunga? (Hellgren, 2011, s. 25). Enligt Hellgrens resultat i studien visar 

det på att de barn som säger att de är musikaliska har en bakgrund av musicerande, och 

att ta musiklektioner ansågs också av dessa barnen vara en grund till att vara musikalisk. 

Viktiga personer i deras omgivning påverkar barnens synsätt, bekräftelsen av barnets 

musikaliska förmåga betyder mycket för deras utveckling och musikaliska identitet. 

Stödet och bekräftelsen från föräldrarna är en viktig del för barnets musikaliska 

utveckling. Om det finns instrument i hemmet som används av familjen så visar det i 

studien på att barnen ser sig själva som mer musikaliska i helhet (Hellgren, 2011, s. 58-

62). I en studie av musikpedagogen Scheid (2009) nämner de flesta undersökta eleverna 

att de har fått uppmuntran från föräldrar att musicera, även andra viktiga personer i 

elevernas närhet såsom vänner och lärare har visat stöttning i individens musicerandet 

och därmed gjort att eleven velat fortsätta utvecklas (Scheid, 2009, s. 82).  

 

Musikvetaren Bergman (2009) berättar att sättet barnen lyssnar på musik och vilken 

slags roll musik har för barnen beror till stor del på vad de gör just för tillfället när 

musiken spelas. Med detta menar Bergman (2009) om de pluggar, umgås med vänner 

eller familj under tiden musiken spelas.  

 

Musikvetarna Bosseius och Lilliestam (2011) skriver om att ifall barnet som liten har 

blivit inskolad i musiken genom familjen, så blir musiken någonting självklart. Barnets 

musikaliska självförtroende stimuleras och möjligheten att utvecklas ges på ett relativt 

kravlöst sätt (2011, s. 105).  
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Det Bosseius och Lilliestam (2011) ovan berättar om beskriver vad denna 

undersökningen visar, att familjen ligger till grund för barnets musikaliska utveckling. 

Medvetet eller omedvetet så blir barnen påverkade av sin familj till att musicera.  

 

2.2 Identitet 

Musikpedagogen Scheid (2009) skriver vidare att elever använder musiken från sin 

fritid i musikundervisningen i skolan och sedan det de lär sig i skolan på fritiden, 

musiken finns mellan de båda sammanhangen och kan då beskrivas som ett 

gränsöverskridande ämne (Scheid, 2009, s. 177). 

Scheid (2011) berättar också om begreppet unikt och att det gärna laddas med positiva 

värdeomdömen och elever uttrycker att de vill vara unika. Begreppet unik betyder att en 

person är ensam i ditt slag och enastående. Detta kan framhållas som något 

eftersträvansvärt. En människa ska ha en egen och personlig stil och inte vara en i 

mängden (Scheid, 2011, s. 47).  

Musikalisk identitet menar musikpedagogen Hellgren (2011) är till viss del byggd av 

självbilder och hur barnet själv ser på sin potential och framtida möjlighet att musicera 

(Hellgren, 2011, s. 60). 

Musikforskaren Bergman (2009) skriver att tidiga musikupplevelser kan fungera som en 

grund för barnet att bygga sin identitet. Det som upplevs tidigt i livet kan följa med i 

uppväxten och ha en inverkan på hur individen skapar sin identitet. Ungdomar strävar 

efter att skapa en personlig stil, att använda musik som ett verktyg i sitt 

identitetsskapande. Det kan vara en effekt av att samhället och vardagen har blivit med 

individualiserad, menar Bergman. Musik och den personliga musiksmaken används ofta 

för att hitta en grupptillhörighet och skapa en samhörighet med andra människor 

(Bergman, 2009, s. 41-85).  Även musikvetarna Bosseius och Lilliestam (2011) skriver 

att i deras undersökning går det att se att identiteten hos människor skapas ständigt i 

relation till omgivningen, där också musiken ingår och har stor betydelse (2011, s. 237).  

 

Informanterna som deltog i denna undersökningen visar på ett identitetsskapande inom 

musiken. För deltagarna är musikutövandet en fristad från andra krav som du kan 

utsättas för som skolungdom. Musiken ger istället möjlighet till personlig utveckling 

och glädje.  
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2.3 Utövande 

Musikvetaren Danielsson (2012) beskriver att i hennes studie träffades det på elever 

som vill fortsätta med musik i framtiden på en professionell nivå, men ansåg att 

musikundervisningen de fick i sin skola inte gav framtida möjligheter för detta. Här 

berättas det också om elever som lägger en del av sin fritid på att musicera utanför den 

obligatoriska musikundervisningen, vilket de anser hjälper dem i den musikaliska 

utvecklingen och även att prestera bättre i skolans musikundervisning (Danielsson, 

2012, s. 131-134). Musiklärare kan i musikundervisningen försöka lyfta fram 

musiklyssnande som en del av den musikaliska förmågan (Hellgren, 2011, s. 101).  

 

I denna studie ansåg informanterna att musiken i skolan var lätt, detta på grund av deras 

musicerande på fritiden. De blir ofta väldigt stökigt i musikklassrummet i skolan vilket 

gör det svårt att fokusera, på kulturskolan är musiklektionen mer individanpassad och 

det är lättare att behålla fokus.  

 

2.4 Musikpsykologi 

Inom musikpsykologin finns det empiriska undersökningar om känslor människor kan 

uppfatta i musik. Principen för undersökningarna är att det väljs ut många musikstycken 

med olika känslomässiga uttryck. Olika människor som tillhör en mängd olika 

kategorier gällande både kön, ålder och erfarenhet av musik får lyssna till styckena och 

berätta vilka känslor de anser att musiken uttrycker. En relation mellan egenskaperna i 

musiken och de uppfattade känslorna försöker sedan skapas. Vissa forskare menar att 

’’meningen’’ finns i själva musiken som verk och ljudande förlopp. Det kan vara rimligt 

om tonsättarens intentioner sen tidigare är känt, men Gabrielsson (2003) anser själv att 

meningen i detta ligger i en kombination av musikens egenskaper och lyssnarens egna 

egenskaper (Gabrielsson, 2003, s. 6-7). 

 

Ovanstående forskning finns med som tidigare forskning i denna undersökning då 

musiklyssnandet lyfts fram som en del av musikaliteten. Ovanstående litteratur valdes 

för att ge en inblick i vad musiklyssnandet kan innebära.  
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3. METOD 

Här följer sammanfattningen av hur undersökningen har genomförts, vilka metoder som 

har använts samt varför metoden valdes för denna studie. Urvalet presenteras i detta 

kapitel, hur och varför detta urvalet skedde. Det sista som kan läsas i detta kapitel är de 

etiska ställningstaganden som måste tas när ett forskningsarbete skall genomföras.  

 

3.1 Kvalitativ metod  

Forskarrollen i en kvalitativ metod är annorlunda gentemot vad den är i en kvantitativ 

metod. I den kvalitativa metoden kommer forskaren närmare de människor och miljöer 

som den undersöker. På grund av detta får forskaren också en fördel i att den får en mer 

direkt insyn i sin forskning. Flexibiliteten i forskningsprocessen när en kvalitativ studie 

genomförs är större jämfört med en kvantitativ. Kvalitativt kan forskaren löpande 

analysera sitt empiriska material och anpassa sin forskning, så analysen och 

undersökningen ligger nära varandra i processen. En analysmodell är sällan färdig att 

använda direkt i en kvalitativ studie, och forskaren får i större utsträckning använda sig 

av egna verktyg och strategier i undersökningen. Kraven på generaliserbarhet och 

trovärdighet kan också skilja mellan metoderna då en kvantitativ studie lutar sig mot en 

mer statisk apparat än vad en kvalitativ studie kan göra (Ahrne & Svensson, 2012, s. 14-

15). 

 

3.1.1 Intervju 

Metoden som kommer användas för denna studie är intervjuer. Enligt Ahrne och 

Svensson (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 34) kan intervjuer användas för 

många olika syften, genom att intervjua personer som deltar i en slags social miljö kan 

forskaren få en insikt i de rådande förhållandena som visar sig i den specifika miljön. 

Det är ett sätt att få kunskap inom de sociala förhållandena men ger även en möjlighet 

att ställa frågor kring de enskilda individernas känslor och upplevelser.  

Det finns olika begrepp att förhålla sig till när en kvalitativ intervju ska användas inom 

en studie, det finns bland annat strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer 

och ostrukturerade intervjuer. Det är dock inte nödvändigt att dra en gräns mellan de 

olika typerna av intervjuerna, i en kvalitativ intervju kan det vara en fördel att variera 

hur många fasta frågeformuleringar som ska användas och hur många öppna frågor som 

forskaren vill komplettera med (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 37-38).   
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Att intervjua handlar om att samla kunskap från människor som befinner sig i olika 

sammanhang eller situationer. För att få ut det mesta ur din intervju kan det komma att 

krävas olika kompetenser. Viktigt genom hela intervjun är att vara vänlig och hela tiden 

visa intresse för den som blir intervjuad. Om svaren inte känns tillräckliga kan frågan 

ställas igen och då omformuleras, genom detta sättet ges personen en chans att tänka 

efter igen och berätta ännu en gång, kanske denna gången mer utförligt (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 45). 

För denna studien har datainsamlingen skett genom intervjuer av musikelever på en 

kulturskola. Intervjuer valdes då det kan ge mer utförliga svar på studiens 

frågeställningar och främja till studiens syfte. Metoden intervju valdes även för att det 

skall finnas möjlighet att ställa följdfrågor vid behov som är baserade på den 

deltagandes svar (Ahrne & Svensson, 2012, s. 27-28). 

En semistrukturerad intervju betyder att det finns ett antal frågor som behandlar ett 

större tema. Frågorna behöver inte komma i någon särskild ordning utan kan under 

intervjuns gång struktureras löpande (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2012, s. 37-38). 

Fördelen med att göra en kvalitativ intervju är att frågornas ordning går att anpassa efter 

situationen (Ahrne & Svensson, 2015, s. 38).  

Undersökningens intervjuer är enskilda semistrukturerade intervjuer med en informant 

åt gången. Detta för att ge informanten utrymme till att tänka helt själv kring vad den 

tycker kring de ställda frågorna. För studiens skull är det av större vikt att få den 

enskilda individens tankar än en grupps gemensamma åsikter.  

 

3.2 Urval och genomförande 

Nedan följer presentationen av urvalet som skedde för undersökningen och även 

genomförandet.  

 

3.2.1 Urval  

För att skapa en trovärdighet i studien måste det vid en kvalitativ studie under 

rapporteringen redogöras varför de utvalda intervjuobjekten blev valda (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 40). Det finns dock inga specifika regler för hur urvalet 

ska ske i en kvalitativ studie, men det är av stor vikt att tänka över varför personerna blir 

utvalda just för att som tidigare nämnt skapa en trovärdighet i sitt material. För att få 

denna trovärdighet räcker det inte att intervjua en till två personer. Det kan behöva vara 

minst sex till åtta informanter för att få denna säkerheten om forskaren vill få olika svar 



14 

 

på sina frågor, detta för att få en djupare inblick i vad som studeras (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 40-42). 

Det gjordes ett tvåstegsurval. Med detta menas att urvalet sker i två olika steg. Det 

första steget är val av organisation, och det andra är valet av informant till 

undersökningen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 39). Först valdes 

organisationen som blev en kulturskola och sedan informanterna som blev musikelever.  

 

Undersökningen valdes att genomföras på en kulturskola med kulturskoleelever därför 

att det är ungdomar som aktivt valt att utanför den obligatoriska musikundervisningen i 

skolan bestämt sig att utöva musik även på fritiden. Eleverna som deltar i studien är 

mellan femton till sjutton år gamla och går antingen i nian på högstadiet eller de första 

året på gymnasiet. Antalet i denna undersökning blev fyra personer beroende på 

studiens kunskapsmättnad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42).  

Antalet informanter blev fyra stycken, detta för att undersökningen låg under en viss 

tidspress. Efter fyra informanter fanns det också tillräckligt med empiri för att kunna 

göra en jämförelse mellan deltagarna. 

  

För denna undersökningen väljs musikelever som är någorlunda nära varandra i ålder, 

detta för att se likheterna och olikheterna för personer i samma åldersgrupp. Åldrarna 

femton till sjutton år väljs för att vid denna åldern kan ungdomarna ha en större 

påverkan på sina egna liv och göra fler val för sig själva, detta hjälper forskningen i det 

avseende att se varför eleverna väljer att vilja utvecklas musikaliskt.    

 

3.2.2 Genomförande  

Denna undersökningen baseras på intervjuer. Elever från en kulturskola blev tillfrågade 

att medverka och agera informanter i en studie angående musikalitet. När eleverna 

godkänt att de ville medverka planerades tid för intervju. Intervjuerna ägde rum i 

anslutning till ungdomarnas musiklektioner på kulturskolan och gjordes den 15 och 23 

oktober, även 5 november 2018 i deras musiksal. Platsen för intervjuerna blev i deras 

musiksalar, detta för att underlätta så mycket som möjligt för informanterna och för att 

de skall känna sig trygga i en miljö de redan känner till. Deltagarna blev informerade 

om sina rättigheter och lämnade muntligt samtycke till att medverka i studien. 

Informanterna fick intervjuarens kontaktinformation för möjlig vidare kontakt och 
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möjligheten att meddela ifall de skulle välja att avsluta sin medverkan. Efter avslutade 

intervjuer gick materialet vidare för transkribering och analys.  

Under datainsamling-processen förändrades intervjufrågorna, detta för att försöka få ut 

mera kvalitativa svar från resterande informanter. För att säkerställa deltagarnas 

anonymitet ändrades deras namn i. Då undersökningen inte lägger någon vikt vid de 

intervjuades kön valdes typiskt könsneutrala namn, namnen som valdes är Sam, Kim, 

Robyn och Alex. Namnen är valda utifrån tidigare bekantskaper, där både kvinnliga och 

manliga människor har träffats på med dessa namn.  

 

3.3 Studiens avgränsningar 

För att hantera det empiriska materialet på bästa sätt har det gjorts avgränsningar. 

Intervjuerna genomfördes på en kulturskola med elever i samma åldersgrupp. Detta 

beslutet togs då studien ville undersöka elever som har musik i den vanliga 

skolundervisningen men även har valt att betala för att utöva musik på sin fritid. 

Intervjuerna sker mellan en informant och intervjuare för att få en bild av vad den 

enskilda individen anser utan att ha påtryckningar från andra informanter som hade 

kunnat ske i en gruppintervju.  

 

3.4 Etiska överväganden  

Enligt vetenskapsrådet finns det fyra forskningsetiska krav som måste följas för att 

forskningen ska ses som etiskt korrekt. De fyra kraven är enligt Vetenskapsrådet (s. 6) 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Första kravet innebär att forskaren informerar deltagaren i undersökningen och deras 

roll i projektet och villkoren som gäller för deras deltagande. De skall också informeras 

om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan. Informationen skall omfatta alla typer av inslag som kan komma att 

påverka deras villighet att delta. (Vetenskapsrådet, s. 7).  

 

● Varje informant blev informerad om vad undersökningen hade för syfte, de fick 

information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan.  
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Det andra kravet innebär att forskaren skall ta in deltagarens samtycke. I fall där 

exempelvis deltagaren är under femton år ska även samtycke från 

förälder/vårdnadshavare inhämtas (Vetenskapsrådet, s. 9).  

 

● De intervjuade gav en muntligt samtycke med rätt att avbryta närhelst den vill.  

 

Tredje kravet innefattar att de medverkande deltagarna i studien skall ha rätt att 

självständigt bestämma om de ska delta, hur länge och på vilka villkor de vill delta. De 

ska också ha möjlighet att avbryta sin medverkan utan några negativa påföljder 

(Vetenskapsrådet, s. 10). 

 

● Ungdomarna blev tillfrågade och de fick själva bestämma om de ville deltaga. 

De fick ta del av alla rättigheter de innehar när de samtycker till att medverka i 

denna undersökning.  

 

I det fjärde kravet får inte deltagaren i studien utsättas för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan i sitt beslut att delta eller avbryta medverkan. Det skall inte heller finnas ett 

beroendeförhållande mellan forskaren och studiens deltagare (Vetenskapsrådet, s. 10).  

 

● Mellan forskaren och de intervjuade existerar inget beroendeförhållande och 

deltagarna kan närsomhelst välja att avbryta sin medverkan genom att kontakta 

forskaren.  

 

Undersökningen tar hänsyn till dessa etiska krav genom att informera de intervjuade om 

kraven innan intervjuns början. Deltagarna gav ett muntligt godkännande att delta i 

studien. De intervjuade får också information om hur de kan avbryta sin medverkan.  

För att säkerställa att deltagarna förblir anonyma genom hela studien har namnen 

ändrats. Undersökningen väljer även att ta avstånd från könsbestämning på de 

intervjuade och väljer därför könsneutrala namn.  

3.5 Analys av material/data samt transkribering och kategorisering  

Intervjuerna spelas in med hjälp av teknisk utrustning (dator). Varje intervju kommer 

därefter att transkriberas och analyseras (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 50).  
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Kvalitativa intervjuer ger mycket material som kan vara svårt att överblicka. Det är 

viktigt att komma ihåg här att det inte är mängden data som samlas in för studien utan 

var kvaliteten ligger i den (Svensson, 2015, s. 222). Svensson menar också att en enda 

intervju kan förändra alla ens uppfattningar som tagits för givet då den kan komma att 

ha en så betydande karaktär för studiens syfte.  

 

Efter genomförda intervjuer påbörjades transkriberingen av materialet. I 

transkriberingen utelämnades vissa läten som exempelvis ’’mm’’ och ’’öh’’ som inte 

hade någon inverkan på intervjuns karaktär. Även pauser utelämnades från 

transkriberingen då de ansågs som icke-givande information för studien. Efter 

dokumentationen av intervjuerna påbörjades kategoriseringen av materialet. Analysen 

kom att ske med hjälp av att sortera deltagarnas svar på intervjufrågorna.  

Efter att ha läst igenom intervjuerna delas de in i följande fyra olika kategorier: 

● Musikalitet och dess betydelse. 

● Utövande av musik. 

● Ungdomarnas beskrivning. 

● Familjens påverkan.  

Svaren från deltagarna som stämde in under dessa kategorier klistras in i ett dokument 

under de olika kategorierna. När kategoriseringen av de empiriska materialet var klart 

lästes materialet återigen igenom för att säkerställa att det var givande och tillförlitligt.  

Det empiriska materialet blev sammanlagt ca 60 minuter intervju av fyra informanter. 

För denna undersökningen räckte detta materialet, detta på grund av undersökningens 

tidsaspekt och studiens mättnad. Under processen dök det upp olika synsätt redan 

mellan fyra informanter, därav ansågs materialet räcka för att kunna jämföras och 

analyseras med varandra i denna undersökningen.  
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4. RESULTAT  

Detta kapitel presenterar hur datainsamlingen har bearbetats, kategoriserats och 

analyserats. Informanterna heter: Sam, Kim, Robyn och Alex.  

Deltagarna är mellan femton och sjutton år gamla och utövar musik på en kulturskola på 

sin fritid. De deltagande eleverna spelar olika instrument och har utövat musik olika 

länge. Alla eleverna har också musik i undervisningen på sin vanliga skola. 

Informanterna är både anonyma och könsneutrala. Studien väljer att ta avstånd från 

könsbestämning och därav tillämpas könsneutralitet.  

 

Studiens syfte är att se hur olika elever som tar musiklektioner på kulturskola ser på sin 

egna musikalitet och vilka andra människor som de anser vara musikaliska. Jag vill se 

om det finns ett samband mellan de olika eleverna i hur de tänker kring musikalitet och 

dess definition, och vad som kan ligga till grund för deras egna musicerande. 

 

4.1 Musikalitet och dess betydelse 

Deltagarna hade alla både likheter och olikheter i sina svar angående vad begreppet 

musikalitet betyder.  

 

4.1.1 Sam 

Sam menar att musik är något som en människa innehar som egenskap och oftast brukar 

det innebära att när en person utövar ett instrument eller sjunger så är den musikalisk. 

Musikalitet kan vara en fin egenskap som människor bär med sig i sitt hjärta. Sam 

säger: ’’Nått fint. Om man spelar musik brukar man säga att man är musikalisk’’. 

 

4.1.2 Kim 

Kim beskriver begreppet musikalitet som en egenskap där en person kan saker om 

musik, såsom att hitta toner och liknande.  

Kim anser också att en musikalisk människa är en person som förstår musik i den mån 

att den kan höra och hitta toner. Kim menar samt att det är att höra om det låter falskt 

eller inte.  

 

4.1.3 Robyn 

Robyn menar att musikalitet handlar om någonting större än bara musik.  
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För Robyn handlar det inte bara om musikalitet som i musik. Utan det är en mycket 

större egenskap än så. För att bli musikalisk måste en person vara modig och våga spela, 

utan modet i att våga pröva olika musikaliska sammanhang blir den inte musikalisk. 

Med mod menas det att personen vågar testa att lära sig spela och musicera, utan modet 

kommer inte musikaliteten fram. Robyn om musikalitet: ’’ Det är liksom att man vågar 

testa, kasta sig ut och pröva vingarna’’. 

Robyn säger också att vem som helst kan börja spela ett instrument, men det är inte vem 

som helst som vågar.  

 

4.1.4 Alex 

Alex berättar att när hen tänker på begreppet musikalitet så handlar det främst om att 

spela instrument och att lyssna på musik. Det första Alex tänker på när denna frågan 

ställdes var: ’’Jag tänker väl på att spela instrument och att lyssna på musik’’. 

 

4.1.5 Konklusion 

För de flesta informanterna handlar begreppet musikalitet om att spela eller lyssna på 

musik, det är en egenskap som en människa har och det kan innebära att den hör toner 

och ifall det låter falskt om musiken. Det kan även innebära något mer än musik, att det 

är en människa som vågar testa saker, för att kunna lära sig ett instrument behöver 

personen i fråga först modet till att våga lära sig.  

 

4.2 Utövande av musik 

Alla informanter utövar musik men beskriver det nödvändigtvis inte som en sak de gör 

för att utveckla sin musikalitet rent konkret.  

 

4.2.1 Sam 

Att kunna använda sig av sina musikaliska kunskaper i sociala sammanhang är av stor 

vikt för Sam. Har personen lärt sig något och utvecklat sin musikalitet är det roligt att 

visa upp det för en publik eller använda det i sammanhang för att förgylla stämningen.  

Även Sam känner att anledningen till övandet är för att bli bättre: ’’Man övar sig till 

någonting, så man vill ju göra något av det’’. 

Sam berättar att det är roligt att ha kunskapen att kunna sitta och spela sitt instrument 

tillsammans med vänner, det blir en kunskap som är kul att dela med sig av och använda 

i andra sociala sammanhang. I övandet och utvecklingen hjälper det att ha en morot som 
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peppning, att omgivningen berömmer när personen presterar och när den har ett mål att 

jobba mot, som exempelvis en konsert eller känna sig säker att spela sitt instrument 

inför vänner.  

 

4.2.2 Kim 

Kim beskriver att hen utövar musik mest för att det är roligt, men att det är något som 

Kim vill utvecklas i, det är därför hen övar. Kim känner främst att det är roligt men vill 

gärna bli bättre: ’’Jag vet inte alltså, jag gör ju det bara för att jag tycker det är kul. Sen 

så mycket hur jag tänker på det så, det vet jag inte’’. Kim berättar att hen vill bli bättre, 

att det är därför hen övar.  

 

4.2.3 Robyn 

För Robyn handlar det inte så mycket om musikalitet. Hen utövar instrument för att det 

är roligt. Robyn beskriver det även som en fristad att spela musik. Hen menar att i 

skolan behöver du som elev alltid utveckla ditt svar men för hen när det kommer till 

musik kan det antingen spelas rätt eller fel, det behöver inte alltid finnas en gråzon 

däremellan som måste utvecklas.  

Robyn menar att musiken är en rolig grej som inte alltid kräver så mycket av hen: ’’Ja, 

det handlar kanske inte om musikalitet egentligen. Utan det är mer att jag. Att det är en 

rolig grej liksom. Antingen spelar man låten rätt eller så spelar man låten fel. Och det är 

rätt skönt. Att ha det där antingen så är det rätt eller fel’’. 

Musiken har för Robyn blivit en fristad, där hen känner sig tryggare än i vissa andra 

sammanhang. 

 

4.2.4 Alex 

Alex berättar att hen spelar musik på fritiden mest för att hen tycker att det är roligt, 

men även för att Alex vill utvecklas musikaliskt och lära sig mer. 

Alex återger nästan samma som de tidigare deltagarna angående denna frågan: ’’Det är 

mycket för att jag vill lära mig mer. Jag tänker inte så mycket på det faktiskt. Jag tycker 

bara att det är roligt’’. 
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4.2.5 Konklusion 

Alla deltagarna beskriver sitt instrumentutövande som att det är något roligt de gör för 

sin egen skull. Det handlar även om att utvecklas, det är en stor anledning till varför 

övning sker.    

 

4.3 Ungdomarnas beskrivning  

I följande text ger ungdomarna sina egna beskrivningar av en musikalisk person. 

 

4.3.1 Sam 

Sam ser det som att en musikalisk person är en människa som tycker väldigt mycket om 

musik och bär det med sig. Att musiken är en viktig del i ens liv spelar stor roll för om 

en person är musikalisk eller inte. ’’Man tycker om musik och det finns liksom i ens 

hjärta’’. 

 

4.3.2 Kim 

            Kim ser på en musikalisk människa som en som håller på med musik och försöker 

musicera. En person som övar sitt instrument och vill utvecklas. Att en person håller på 

med musik innebär i Kims fall att den främst utövar sitt instrument och försöker lära 

sig. ’’Man håller på lite med musik. Och försöker typ och så, ja lite sånt’’. 

 

4.3.3 Robyn 

            En musikalisk person enligt Robyn är en människa som vågar testa nya saker, vågar gå 

mot strömmen och göra det den vill. För att bli duktig på ett instrument måste personen 

ifråga först våga lära sig att spela, våga göra fel för att sedan kunna göra rätt.  

            Robyn om musikaliska personer: ’’Liksom en musikalisk vågar göra saker. Men en 

omusikalisk vågar inte testa. Eller så, för alla kan ju spela instrument om man bara 

testar, men den vågar inte testa’’.  

 

4.3.4 Alex 

            För att kunna bli en musikalisk person säger Alex att personen ska börja lyssna på 

musik, det spelar egentligen ingen roll om den kan spela ett instrument eller inte. En 

musikalisk person ska tycka om musik och vilja lyssna på musik. Alex drog en parallell 

mellan ett fotbollsfan och en icke-utövande musikälskare:  
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              Man kan väll börja lyssna på musik, det spelar ingen roll om man kan spela ett instrument 

eller inte. Man kanske gillar att lyssna på musik eller nått. Det är som att kolla på fotboll 

till exempel, om man kollar på fotboll så kan man gilla fotboll. Man behöver inte spela 

det men man kan ju gilla det. Då kan man ju gilla musik utan att hålla på med det liksom. 

 

4.3.5 Konklusion 

            Vad som kännetecknar en musikalisk person skiljer sig lite mellan ungdomarna. En 

musikalisk person kan vara en som spelar ett instrument men även en som bara 

uppskattar musiken och att lyssna på den. I huvudsak handlar det om en människa som 

uppskattar musik.  

 

4.4 Familjens påverkan  

Under intervjuerna frågades det angående om deltagarnas familjer är musikaliska och 

ifall familjen på något sätt påverkar informanten i deras musikalitet.  

 

4.4.1 Sam 

Sam uttrycker att familjen är ganska musikalisk men inte att den har varit någon 

inspiration för hen till att spela musik. Familjen har dock varit ett stöd när Sam funderat 

på att sluta spela. ’’Nä.. jag tror inte det är riktigt så. De har väll varit på mig nån gång 

när jag velat sluta och sagt att jag ska fortsätta. Men inte så att de har inspirerat mig 

eller så’’. 

 

4.4.2 Kim 

Kim anser sin familj vara musikalisk då de utövar instrument och lyssnar frekvent på 

musik hemma. Kim hävdar också att familjen pushar för att hen ska fortsätta spela och 

utvecklas. ’’Eh, mamma skulle jag väll säga. Alltså eller nä, de är båda egentligen. Fast 

lite såhär, ja jag vet inte. Jo båda, jag skulle säga båda. Ändå. Såhär, det är alltid musik 

på hemma, och så, pappa köpte trummor och såhär, det är han väldigt duktig på’’. 

 

Om familjens påverkan säger Kim såhär: 

Ja det gör dem ju. Dem pushar ju mig nu för att jag ska gå på *musikskola*, eller såhär 

söka in till *musikskola*. I alla fall och såhär. Och är väldigt såhär ’’fortsätt’’. Även om 

man inte blir någonting på det sen. Det är ju inte så jättemånga som kanske blir det men 

du har ju ändå roligt liksom under tiden typ. För de vet att jag tycker om det typ. (Kim, 

2018) 
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4.4.3 Robyn 

Familjen berömmer och vill att Robyn ska fortsätta spela instrument men det är inte 

enligt Robyn  avgörande varför hen fortsätter att spela instrument.  

Robyn anser däremot inte att familjen är musikalisk och inte har någon större påverkan 

på informantens musikaliska liv. Familjen lyssnar dock på musik en hel del hemma.  

 ’’Ah, de spelar inga instrument.. Så nä de är nog inte så musikaliska’’. 

 

4.4.4 Alex 

Alex säger att hens familj är musikalisk, föräldrarna spelar inga instrument men de 

lyssnar väldigt mycket på musik. Hens syskon lyssnar också mycket på musik och har 

även de tidigare spelat instrument eller sjungit. Alex tror att de har haft en inverkan på 

varför hen började spela instrument. ’’Jag tror det. Eftersom de har gjort det så har väll 

jag tänkt ’’åh men jag vill också’’.  

 

4.4.5 Konklusion 

Det skiljer sig mellan ungdomarna angående om de anser att hemmet har påverkat dem 

till att spela instrument och att utvecklas musikaliskt.  

Alla deltagarna kommer från hem där det spelas mycket musik. Familjerna har påverkat 

dem olika och de skiljer sig även kring om familjen utövar instrument.  

 

4.5 Sammanfattning av resultat  

I avsnittet följer en sammanfattning av resultatet med likheter och olikheter mellan 

informanterna i deras sätt att se på musikalitet.  

 

För alla deltagarna handlade musikalitet till en början om att utöva ett instrument eller 

att lyssna mycket på musik. Om en människa håller på med musik och det har en 

betydande roll i dennes liv så blir den musikalisk enligt ungdomarna. Dock kan 

musikalitet handla om någonting mycket större än så enligt Robyn och Sam. Det kan 

handla om ett mod att våga och något fint som en människa bär med sig i sin själ och 

sitt hjärta.  

För deltagarna handlar deras egna musikutövande främst om något de gör för sin egna 

skull, för att det fyller en glädjande funktion i deras liv. De menar också att övandet sker 

för att man som musiker vill utvecklas och sträva efter något större.   

 



24 

 

En musikalisk person kan enligt informanterna vara någon som spelar ett instrument, 

men det kan också innefatta någon som bara lyssnar mycket på musik. En musikalisk 

person bör i alla fall vara någon som är intresserad av musik på ett eller annat sätt. 

Personen måste återigen våga testa saker, våga börja öva ett instrument eller utforska ny 

musik.  

 

Familjen påverkar alla deltagarna på något sätt, men det finns skillnader i hur de ser på 

det. Alla informanterna menar att deras familjer lyssnar mycket på musik och i hemmet 

är det mycket musiklyssnande. Familjer har uppmuntrat till musikutövandet och vill att 

de ska fortsätta musicera, de berömmer och ger en pushning till sina barn. Deltagarna 

upplever detta som positivt men alla tror inte att familjen har inspirerat till att börja 

musicera. De flesta har en familj som på något sätt har utövat instrumentspel och det 

kan vara en bakgrund till varför de själva valt att börja. I första hand är det dessa 

ungdomarnas egna val.  

 

Musiken är för ungdomarnas egen skull och de fyller olika funktioner i deras liv, men 

gemensamt för alla är att det är något glädjefyllt som berikar livet. En människa 

behöver inte göra något stort av det som att bli popstjärna, att kunna använda musiken i 

det vardagliga livet är berikande i sig. Musiken kan vara en fristad där en individ känner 

sig trygg i sin utveckling på ett annat sätt än i skolan. Musiken verkar vara en tillflykt 

för informanterna där de kan vara sig själva och fylla ut livet med musikalisk glädje.  
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5. DISKUSSION 

Följande kapitel kommer jag diskutera det empiriska materialet samt den tidigare 

forskningen som har legat till grund för denna undersökningen. Studiens syfte är att se 

hur elever på en kulturskola ser på sin egna musikalitet och vilka människor som de 

anser vara musikaliska. Samt om det finns ett samband mellan eleverna i hur de tänker 

kring begreppet musikalitet, och vad som kan ligga till grund för deras egna 

musicerande.  

 

5.1 Identitet och utövande  

Deltagarna i undersökningen identifierade sig alla som musikaliska människor i den 

mening att de alla utövade något musikinstrument eller sjöng och lyssnade mycket på 

musik. En musikalisk människa ska enligt deltagarna också hålla på med musik på 

något sätt, oavsett om det handlar om att lyssna på musik eller faktiskt utöva det 

praktiskt. Scheid (2010) berättar om elever som uttrycker sig att de gärna vill vara 

unika. En unik person ska stå ut från mängden och vara något alldeles särskilt. 

Det Scheid (2010) berättar om elever som vill känna sig unika kanske kan göra det med 

hjälp av musiken som en identitet.  

 

Musik är ett fenomen som människor gärna identifierar sig i, antingen om det handlar 

om vilken genre som lyssnas på eller om en person är utövande musiker eller inte. 

Ungdomar strävar enligt musikvetaren Bergman (2009) efter att skapa sig en personlig 

stil. En anledning till varför musik har blivit ett verktyg i ditt identitetsskapande kan 

vara en effekt av att samhället blivit mer individualiserat. En människa kan även 

identifiera sig i vilken slags musik den spelar, då kan den kalla sig för ex. jazzmusiker, 

rockmusiker, osv. Om en individ är instrumentalist eller sångare är ännu en gren där en 

individ kan identifiera sig. Det finns alltså mängder med olika identifikationer inom 

musiken och det hjälper säkert människor att bygga sin personlighet och hela sin 

karaktär. Som ung människa finns det nog en trygghetsfaktor inom musiken, där den får 

hjälp att skapa sin alldeles egna unika person.  

Den personliga musiksmaken kan användas för att hitta en grupp att tillhöra och att 

skapa en koppling till andra människor enligt Bergman (2009).  

Även musikvetarna Bosseius och Lilliestam (2011) skrev om identiteter som skapas i 

samband med musiken och vilken stor betydelse den kan inneha i människans 

identitetsskapande. 
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5.2 Familjen  

Grunden till musikalisk identitet är enligt musikpedagogen Hellgren (2011) individens 

egna syn på musikalitet, de barn som anser sig vara musikaliska kommer i stor 

utsträckning från en bakgrund av musicerande. Viktiga personer i barnets omgivning 

kan påverka barnens synsätt på musik och musikalitet. För att barnet ska utvecklas 

musikaliskt på bästa möjliga sätt ligger stöd och bekräftelse från viktiga personer i 

barnets omgivning till grund. Finns det dessutom instrument i hemmet som brukas av 

familjen så visar det i Hellgrens (2011) studie att barnen ser sig själva som mer 

musikaliska i helhet.  

I denna studien säger alla deltagarna att deras familjer är med som en del i deras 

musikaliska liv på det sätt att de stöttar och berömmer, de hjälper till att pusha sina barn 

när det behövs. Dock anser inte alla de intervjuade själva att deras familj ligger till 

grund för deras musikalitet. Utifrån undersökningens perspektiv sett kan det ändå ses att 

familjerna förmodligen har påverkat sina barn till att börja musicera. Detta för att alla 

informanterna berättar att deras familjemedlemmar antingen utövar musik och/eller 

lyssnar på det. De informanterna vars familjemedlemmar har en historia av att spela 

instrument ligger det nog nära till hands för barnet i familjen att också börja spela ett 

instrument. Detta för att det är en naturlig del av barnets uppväxt och steget till att börja 

inte är långt ifrån, vare sig de börjar på egen hand eller i en musikskola.  

Ball (2010) skriver att hjärnan redan från början har kapaciteten att uppfatta musikalitet, 

och vare sig en människa är medveten om det eller inte så kommer hjärnan att använda 

sig av dessa verktygen för att uppfatta musikalitet ändå.  

Om Ball (2010) har rätt i det han säger så har ett barn från en mycket musiklyssnande 

och/eller instrumentutövande familj utsatts för musik redan från tiden den låg i magen. 

Den föds in i ett musikaliskt hem och växer upp med musik som en stor del av en 

människas liv. Som de intervjuade beskriver det i denna undersökningen är deras 

familjer musikälskare på ett eller annat sätt, vilket då är något som förmodligen har 

präglat dem redan sedan innan de föddes. 

Detta stämmer också in på vad musikvetarna Bosseius och Lilliestam (2011) berättade 

om att familjer som har musik som en naturlig del i livet påverkar barnets musikaliska 

självbild och självförtroende. Musiken har påverkat dessa barnets sen tidig ålder vilket 

gör att musiken blir för barnet någonting självklart och de får möjlighet att utvecklas på 

ett kravlöst sätt.  
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5.3 Uppfattningar om musikalitet  

Enligt skribenten Bjerknes (2011) behöver inte musikaliteten kopplas till att personen 

har ett bra gehör och personen behöver inte vara utövande musiker för att vara en 

musikalisk person. Musiken kan vara mycket större än så och just musikalitet handlar 

om att bli påverkad och berörd av musik.  

Begreppet musikalitet är svårt att definiera och det finns egentligen ingen exakt 

förklaring till vad det egentligen betyder. Enligt Ivarsson (2016) är det något som anses 

vara fint, men vad det där fina det är svårt att ta fasta på. Ivarsson (2016) menar också 

att det anses vara något eftersträvansvärt att vara en musikbegåvad person.  

För deltagarna denna undersökningen innebär det att vara musikalisk när en person 

tycker om musik och/eller utövar den praktiskt. Ett kriterier enligt de intervjuade för att 

bli detta är att individen håller på med musik på något sätt. Detta kan innefatta att den 

bara lyssnar på musik. I början av intervjuerna uttryckte alla informanter att det var den 

praktiskt utövande delen som var av större vikt. Men under intervjuernas gång ändrades 

denna synen och alla informanter menade att det var större än så. Det handlar inte bara 

om att kunna spela ett instrument utan också om en personlig egenskap där 

musikälskandet är något fint, det handlar om mod att våga. Våga lära sig spela ett 

instrument och visa för andra att den älskar musik, och vilken sorts musik den lyssnar 

på. Med detta lutar de intervjuade åt vad Bjerknes (2011) skrev om att musikalitet 

handlar om att bli påverkad och berörd av musik.  

5.4 Sammanfattning av diskussion  

Enligt tidigare forskning är musikalitet något som bidrar till att skapa en identitet och 

det kan vara en trygghet att luta sig mot i musiken när en person skapar sin identitet 

under barndomsåren. Detta visar också deltagarna på det viset att de alla identifierar 

som musik-människor på ett eller annat sätt, både för att de lyssnar på musik och är 

utövare av instrument eller sång (Scheid, 2010; Bergman 2009; Bosseius & Lilliestam, 

2011). 

Den tidigare forskningen visar också på att om barn introduceras för musik i tidig ålder 

eller växer upp i ett musiklyssnade/utövande hem så har de lättare för att se sig själva 

som musiktillvända och musikaliska. Barnen får dessutom en kortare väg mellan 

nyfikenhet och praktisk handling. Det är lättare för dessa barnen att utvecklas till musik-

människor då musiken varit en naturlig del av deras uppväxt. Även om alla deltagarna i 

denna studien inte påstår att deras familjer legat till grund för deras musikalitet visar 
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ändå datainsamlingen och resultaten på att ungdomarna har blivit påverkade av sina 

familjer i den musikaliska utvecklingen. Alla informanternas familjer lyssnade mycket 

på musik eller till och med var praktiska utövare, enligt den tidigare forskningen har då 

deltagarna blivit utsatta för musik och haft det som en naturlig del i sin uppväxt, vilket 

då pekar på att ungdomarna har haft en möjlighet till musikalisk utveckling redan från 

början (Hellgren, 2011; Ball, 2010; Bosseius & Lilliestam, 2011).  

Den tidigare forskningen var överens om att musikalitet är något svårt att definiera men 

att det är något eftersträvansvärt. Forskningen visade också på att det inte bara handlade 

om praktiskt utövande av musik utan även om musiklyssnandet. Deltagarna i denna 

undersökningen delade denna åsikten om att musikalitet är något större än bara 

musicerandet. Det handlade om något större än så, för de intervjuade var det både 

musicerandet, musiklyssnandet och olika egenskaper som bygger en människa 

(Bjerknes, 2011; Ivarsson, 2016.).   

 

5.5 Metoddiskussion 

Nedan följer vad metoden gjorde för denna studien och vad som hade kunnat göras 

annorlunda.  

 

Att använda sig av en kvalitativ metod har för denna undersökningen varit givande på 

det vis att som forskare har det hela tiden gått att växla mellan undersökning och 

analyserande av empiri under processens gång. Detta underlättar i tidsplanen och 

forskaren får löpande en inblick i sin undersökning.  

Under undersökningens gång förändrades intervjufrågorna. Det som hade kunnat göras 

annorlunda är om intervjufrågorna redan från början hade varit översedda av handledare 

så alla de intervjuade hade fått mer liknande frågor. Fallet kanske till och med hade varit 

att informanterna som fick de första frågorna hade svarat annorlunda eller mer utförligt 

om de fått de omgjorda frågorna vid sina intervjuer. Det hade kunnat vara av intresse att 

intervjua de intervjuades musiklärare på kulturskolan för att undersöka deras syn på 

musikalitet, detta för att få ytterligare en jämförelse i undersökningen. Det hade även 

kunnat vara en fördel att intervjua fler informanter för att se en fortsatt skildring av 

begreppet. Deltagarna i denna undersökningen gav material nog för undersökningen att 

jämföra, men det hade kunnat vara av intresse att se fler ungdomars åsikter för att belysa 

en ännu större skillnad eller likhet mellan de olika människorna. En gruppintervju hade 

varit intressant i den mån att låta informanter diskutera och med hjälp av varandra tänka 
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kring frågeställningarna. Dock är detta inte av intresse för denna studien, då det är den 

enskilda individens svar som ville kommas åt. Att undersöka begreppet musikalitet hade 

säkerligen gått att studera under en mycket längre tid och med väldigt många 

informanter, det är ett brett begrepp med en mängd olika förklaringar från olika 

människor. 

För övrigt fungerade intervju som metod för denna undersökningen bra, det gav en bra 

dialog med de som blev intervjuade och möjlighet att som undersökare styra samtalet i 

en önskvärd riktning. Att komma till deltagarna i anslutning till deras musiklektioner 

skapade en trygghet genom att vara i en miljö de redan känner till.  

 

5.6 Fortsatt forskning 

Att forska närmare kring hur familjen påverkar barnet i dess musikaliska utveckling är 

ett exempel på vidare forskning av detta ämnet. Det kan undersökas huruvida barnets 

föräldrar ser sig som musikaliska. Om barnets föräldrar själva ser sig som detta och har 

musik som en stor del av sitt liv kan det ha en påverkande effekt på om barnet ser sig 

som musikalisk eller inte. En forskningsfråga som berör ett sådant projekt kan 

formuleras: Hur kan  föräldrarnas relation till musik ligga till grund för barnets 

musikaliska självbild? 

Det hade även kunnat undersökas hur kulturskoleelevers instrumentlärare ser på detta 

begreppet. Var anser de vara en musikalisk människa och hur arbetar lärare för att 

utveckla sina elever till musikaliska människor. Den sortens fråga kan formuleras: Vad 

är musikalitet enligt en musikläraren? 
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6. SLUTSATS  

Begreppet musikalitet var svårt att undersöka och det var inte helt lätt för de intervjuade 

att konkretisera vad det betydde för dem. Det som förvånade i undersökningen var att 

ingen av deltagarna tidigare hade funderat över begreppet tidigare, de hade heller inte 

funderat över om de själva var musikaliska eller inte. Dock svarade de alla ja på frågan 

om de ansågs sig vara det. Detta för att de alla älskade musik och var praktiska utövare 

av ett instrument eller sång.  

Ungdomarna har i undersökningen påvisat både likheter och olikheter i sin syn på 

musikalitet. Den gemensamma nämnaren för deltagarna blev att musik utövar de för sin 

egna skull, oavsett vilken bakgrund och familj de hade så fanns musiken i deras liv av 

egen vilja. Ungdomarna ansåg både att en musikalisk person är en som utövar musik 

praktiskt, eller också bara en som älskar musik genom att lyssna på den. För vissa 

deltagare betydde begreppet något mycket större än musik, det handlade även om mod, 

mod att våga testa nya saker. Innan en person kan bli musikalisk måste den våga lära sig 

spela ett instrument, eller våga visa vilken slags musik den älskar. Begreppet 

musikalitet i denna undersökningen visar utifrån deltagarna att det är något individen 

själv väljer vad det är för något, och det kan handla om så mycket mer än just bara 

musik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

7. LITTERATURFÖRTECKNING 

Ahrne, Göran., & Svensson, Peter. (2015). Handbok i kvalitativa metoder (2., [utök. och 

aktualiserade] uppl.. ed.). Stockholm: Liber. 

 

Ball, Philip. (2010). The music instinct [Elektronisk resurs] : how music works and why 

we can't do without it. Oxford: Oxford University Press. 

 

Bergman, Åsa. (2009). Växa upp med musik: ungdomars musikanvändande i skolan och 

på fritiden. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009. Göteborg. 

 

Bjerknes, Kirsten. (2011). Musikalitet, vad är det? Hela Hälsingland. Hämtad 2018-11-

13 från URL https://www.helahalsingland.se/artikel/musikalitet-vad-ar-det 

 

Bossius, Thomas. & Lilliestam, Lars. (2011). Musiken och jag: rapport från 

forskningsprojektet Musik i människors liv. Göteborg: Ejeby. 

 

Bjørkvold, Jon-Roar. (1991). Den musiska människan: Barnet, sången och lekfullheten 

genom livets faser (1:2 upplaga). Stockholm: Runa Förlag.  

 

Danielsson, Annika. (2012). Musik oss emellan: Identitetsdimensioner i ungdomars 

musikaliska deltagande. Örebro studies in Music Education, Örebro Studies in 

Conditions of Democracy, 2012. 

 

Gabrielsson, Alf. (2003). Reflektioner kring förhållandet mellan musikestetik och 

musikpsykologi. The Nordic Journal of Aesthetics, 15(27-28), The Nordic Journal of 

Aesthetics, 08/18/2003, Vol.15(27-28). 

 

Hellgren, Joakim. (2011). "I min familj är vi omusikaliska": En studie av barns 

musikaliska identitet. Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2011. 

 

Ivarson, Karin. (2016). Musikalitet : en grupp danspedagogstudenters uppfattningar av 

innebörden av begreppet musikalitet. Diss. Hämtad 2018-11-12 från URL 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kmh:diva-2166 

 

https://www.helahalsingland.se/artikel/musikalitet-vad-ar-det
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kmh:diva-2166


32 

 

Scheid, Manfred. (2009). Musiken, skolan och livsprojektet: Ämnet musik på gymnasiet 

som en del i ungdomars identitetsskapande. Doktorsavhandlingar inom den Nationella 

Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 2009. 

 

Scheid, Manfred. (2011). Stereotyper och attityder. I Ericsson, Claes., & Lindgren, 

Monica. (2011). Perspektiv på populärmusik och skola (1. uppl.. ed.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Musikalitet. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2018-10-12 från URL 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/musikalitet 

 

Müllensiefen, Daniel., Gingras, Bruno., Musil, Jason., & Stewart, Lauren. (2014). The 

Musicality of Non-Musicians: An Index for Assessing Musical Sophistication in the 

General Population. PLoS One, 9(2), E89642. 

 

Vetenskapsrådet. (u.å.). Forskningsetiska principer: inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Utgivare: Vetenskapsrådet Tryck: Elanders Gotab 

Hämtad 2018-10-12 från URL http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/musikalitet
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


I 

 

Bilaga A Intervjufrågor 

Intervju 

 

- Information om studien ges till informanten efter Vetenskapsrådets fyra krav.  

 

Enligt vetenskapsrådet finns det fyra forskningsetiska krav som måste följas för att 

forskningen ska ses som etiskt korrekt. De fyra kraven är enligt Vetenskapsrådet 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Första kravet innebär att forskaren informerar deltagaren i undersökningen och deras 

roll i projektet och villkoren som gäller för deras deltagande. De skall också informeras 

om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan. Informationen skall omfatta alla typer av inslag som kan komma att 

påverka deras villighet att delta i undersökningen.  

 

Det andra kravet innebär att forskaren skall ta in deltagarens samtycke. I fall där 

exempelvis deltagaren är under 15 år bör även samtycke från förälder/vårdnadshavare 

inhämtas. 

 

Tredje kravet innefattar att de medverkande deltagarna i studien skall ha rätt att 

självständigt bestämma om de ska delta, hur länge och på vilka villkor de vill delta. De 

ska också ha möjlighet att avbryta sin medverkan utan några negativa påföljder. 

 

I det fjärde kravet får inte deltagaren i studien utsättas för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan i sitt beslut att delta eller avbryta medverkan. Det skall inte heller finnas ett 

beroendeförhållande mellan forskaren och studiens deltagare.  

 

- Begreppet musikalitet förklaras innan intervjun enligt NEs definition.  

 

En förklaring av begreppet musikalitet ur Nationalencyklopedin: 

I Nationalencyklopedin beskrivs begreppet musikalitet så här. Musikalitet (av musik), 

central term inom musikpsykologin utan någon allmänt accepterad definition. 

Olika förmågor har betydelse i musiksammanhang, som att exempelvis uppfatta 

tonhöjd, klangfärg, ackord och liknande. Förmågan att kunna föreställa sig ett 
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musikaliskt förlopp och bli påverkad av dess känslomässiga karaktär är framhållen. 

Musikutövning behöver dock inte vara en förutsättning för musikalitet. Musikalitet kan 

även vara en positiv inställning och något som fyller ett behov för individen (NE, u.å.).  

 

 

1. Vad betyder musikalitet för dig? 

2. Om du skulle säga att någon är omusikalisk, på vilket sätt skiljer sig den 

människan i så fall från en som du anser vara musikalisk?  

3. På vilket sätt anser du dig vara musikalisk?  

4. Hur ser du på din familj, är den musikalisk eller omusikalisk?  

5. Hur tror du att din omgivning ser på dig? Musikalisk eller inte? Varför?   

6. Hur skulle du beskriva dina vänners musikalitet?  

7. Hur blir man musikalisk?  

8. Kan man vara musikalisk bara genom att lyssna på musik?  

9. Utövar du musik utanför skolans undervisning för att du är musikalisk eller för 

att du vill bli?  
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Bilaga B Omarbetade intervjufrågor 

 

Intervju 

 

Vad är din egen erfarenhet av musik?  

 

Spelar du själv något instrument?  

 

Kan du berätta vad du tänker på när du hör ordet musikalitet? 

 

Bakgrund? Musikalitet? Familj?  

 

Vem är musikalisk, kan alla bli musikaliska?  

 


