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Abstrakt
I denna studie undersöker vi tre musiklärares syn på interpretation i en pop/rock-orienterad 
ensemblemiljö. Studien genomfördes med hjälp av tre kvalitativa forskningsintervjuer där 
informanterna bestod av verksamma ensemblelärare i gymnasieskola samt högskola. 

Resultatet av studien visar att de intervjuade lärarna är eniga om att interpretation är viktigt, oavsett 
vilket instrument lärarna spelar eller vilken genrepraxis de följer. Däremot skiljer sig metoderna åt 
när lärarna interpreterar beroende på instrument och sammanhang. I resultatet reflekterar de  
intervjuade lärarna över vad interpretation innebär och beskriver olika tillvägagångssätt för att 
implementera detta i undervisningen. 

Nyckelord: Gymnasieskolan, högskolan, interpretation, musikaliskt uttryck, visuellt uttryck. 



Abstract
In this study we examine views of three music teachers on interpretation in a pop/rock-oriented 
ensemble setting. The study was conducted using qualitative research interviews with informants 
consisted of active ensemble teachers in high school and university. 

The results of the study show that interpretation is important no matter what instrument you play or 
what genre you desire to practice. The variation of different methods for interpretation depends on 
the instrument and context. In the result the interviewed teachers reflects on what interpretation 
mean and describe various approaches to implement on their teaching. 

Keywords: High school, interpretation, musical expression, university, visual expression. 
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1. Inledning
Vi är två musiklärarstudenter som har studerat musik vid estetiska programmet under gymnasiet i 
olika orter. Trots att vi studerat vid olika skolor, delar vi en gemensam bild av hur interpretation och 
problematiken kring detta ämnesområde sett ut i undervisningen. 

Interpretation är något vi har stött på vid olika tillfällen under gymnasiet men även under senare 
musikutbildningar. Vi har vid flera tillfällen befunnit oss i ensemblesituationer där vi blivit 
ombedda att läsa sångtexten för att förstå meningen och stämningen i en viss låt. Idén om att 
samtliga i ensemblen läser och tolkar sångtexten låter som ett bra sätt för att skapa ett gemensamt 
uttryck, men hur tar vi som instrumentalister det vidare? Det har varit svårt att sätta fingret på vad 
vi förväntas ändra i vårt spel – även nu under musiklärarutbildningens senare år.  

I kunskapskraven för gymnasiets instrumentkurser (Skolverket, 2011) framgår det att samtliga 
elever skall arbeta med interpretation och konstnärligt uttryck, ändå är ämnesområdet interpretation 
någonting som vi sällan stött på i undervisningen. Det tycks finnas en allmän uppfattning om att 
interpretation lämpar sig bättre för vissa instrument och genrer, än andra. Hur kommer det sig att 
exempelvis sångundervisning i hög grad arbetar med interpretation och konstnärligt uttryck, medan 
instrumentundervisning fokuserar mer på spelteknik och motorik? Vad innebär interpretation för oss 
som instrumentalister i ett pop/rock-baserat sammanhang och hur kan vi föra in interpretation i vår 
undervisning, oberoende av andra genrer och instrumentalisters uppförandepraxis? Det vi som 
pedagoger saknar inom vårt arbetsområde är konkreta verktyg för hur interpreterandet ska 
praktiseras. I den här studien kommer vi att intervjua och analysera hur tre olika verksamma 
musiklärare arbetar med detta. 

För att få en homogen uppfattning av studiens syfte har vi tillsammans diskuterat fram dess innehåll 
och utformning. Vi har gemensamt löst de oklarheter som uppkommit under arbetets gång och 
gemensamt tolkat det insamlande materialet för att på så vis stärka studiens validitet. Intervjuer och 
transkriberingar har fördelats jämbördigt mellan oss. 
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att förstå och konkretisera olika musiklärares arbetssätt med fokus på 
interpretation för elever i en pop/rock-orienterad ensemble, samt undersöka musiklärarnas allmänna 
uppfattning om vad interpretation är. Med utgångspunkt i detta vill vi även undersöka vilka 
eventuella skillnader och likheter som föreligger mellan olika lärare rörande användning av 
interpretation i sin undervisning. Utifrån vårt syfte har följande forskningsfrågor formulerats: 

• Hur kan en instrumentalist i en ensemble uttrycka sig musikaliskt genom interpretation och vilka 
självklara medel finns att tillgå? 

• På vilket sätt är interpretation ett relevant kunskapskrav för alla elever med inriktning musik i 
gymnasiet? 
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3. Bakgrund
I bakgrunden beskrivs tidigare forskning som utgör grunden för denna studie. Till att börja med 
lyfter vi den pedagogiska modell som ligger bakom studien, den sociokulturella teorin. Därefter 
belyser vi centrala aspekter av ämnesområdet interpretation och slutligen hur det förankras i skolans 
styrdokument. 

3.1 Sociokulturell teori

Inom den sociokulturella teorin menar man att lärande till stor del sker i mötet och i samspelet med 
andra människor. Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk  syn på lärande men 1

lägger störst vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom 
individuella processer. Företrädare för den sociokulturella traditionen anser att interaktion och 
samarbete är helt avgörande för elevens lärande och inte bara ett positivt element i läromiljön 
(Dysthe, 2003). Säljö (2000) menar att det i varje samtal, händelse eller handling går att ta med sig 
någonting användbart för framtiden. På så vis är all form av mänsklig verksamhet en typ av 
inlärning som vi ägnar oss åt under hela livet. Det sociokulturella perspektivet av inlärning betonar 
människans tänkande, möjlighet att lära, hur individen påverkas av och påverkar den miljö och 
sammanhang hen befinner sig i. Samspelet mellan individen och kollektivet handlar om hur 
individer tillägnar sig och formas av att ingå i ett kulturellt sammanhang och hur de använder sig av 
de färdigheter som kulturen erbjuder (Säljö, 2000).  

I ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap eller verktyg en central betydelse. Med redskap 
eller verktyg menas de resurser, såväl språkliga som fysiska, som vi har att tillgå när vi förstår vår 
omvärld och agerar däri (Säljö, 2000). För den som till exempel plöjt, sått och skördat för hand, 
innebär oxen eller hästen, som hjälpmedel i jordbruket, en dramatisk förändring. Traktorn och 
skördetröskan blir ytterligare underlättande verktyg. Men då djuren måste skötas och traktorn och 
skördetröskan skall tillverkas och sedermera underhållas, krävs specialiserade och alltmer 
avancerade kunskaper. Enligt Dysthe (2003) har kunskap och färdighet inte sitt ursprung i hjärnan 
som biologiskt fenomen. Även om den mänskliga hjärnan är kapabel till avancerad inlärning så har 
inte färdigheter och kunskap sitt ursprung där eller i biokemiska processer. Säljö (2000, s. 21) 
menar att: 

Dessa processer är en viktig förutsättning för vår förmåga att analysera begrepp, lösa ekvationer och 
skriva poesi. Men begreppen, ekvationerna och de poetiska uttrycken finns inte i hjärnan som sådan. 
De har i stället med innebörd och mening att göra, och innebörd och mening är kommunikativa, och 
inte biologiska, företeelser. 

För att ha möjlighet att lösa ett problem, bör människan således ha rätt verktyg eller redskap för 
detta. 

1  Enligt konstruktivismen är världen oberoende av mänskliga sinnen. Kunskap om världen är alltid en mänsklig och 
social konstruktion (Crotty, 1998).  
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3.2 Interpretation 

Under denna rubrik presenteras begrepp och föreliggande processer. 

3.2.1 Begreppsdefinition

Användningsområdet och praktiserandet av interpretation är brett och mångfacetterat. Så gott som 
alla former av konstnärligt utövande vidrör detta ämnesområde på ett eller annat sätt. Enligt 
Nationalencyklopedin innebär interpretation att tolka, tyda, förklara och översätta. I musikaliska 
sammanhang menar man med interpretation de personligt kreativa kvaliteterna i framförandet av ett 
musikverk (Nationalencyklopedin, 2014-11-14, Internet). Definitionen av begreppet interpretation 
är alltså densamma inom alla olika konstformer. Zangger Borch (2005) menar att en tolkning sker 
av såväl text som musiken. Påståendet får stöd utav Sadolin, (2009) som menar att interpretation 
handlar om uttryck – att säga någonting, berätta en historia eller förmedla ett budskap.  

3.2.2 Den principiella trestegsprocessen

Enligt Sundin (1984) har själva begreppet interpretation en dubbel mening. Å ena sidan betyder det 
att förklara innebörden av, eller meningen med någonting – i detta fall musik. Å andra sidan har 
begreppet interpretation bibetydelsen att förmedla den skapade utsagan mellan upphovsmannens 
verk och dess mottagare, musiker och lyssnare. I Sundins fall syftar begreppet på musikartistens 
agerande när denne förverkligar musikverket så som det var tänkt av tonsättaren, och detta på ett 
sätt som är gripbart och förståeligt för lyssnaren. Sundin (1984) menar att interpretationen är det 
sista steget i en principiell trestegsprocess och beskriver de två föreliggande delarna:  

1. Assimilation (reception) består av två olika komponenter: a) Repetition av musikstycket. På väg 
till det klingande verket passerar verket receptionen  som formar det assimilerade materialet . Det 2 3

vill säga: Detta ser jag i notbilden, detta hör jag för mitt inre öra och detta är min uppfattning om 
vad som är skrivet, det assimilerade. b) En förförståelse och åsikt om sakläget och det 
assimilerande. Förförståelsen refererar till den lästa texten, men i verkligheten är den också 
beroende av åsikterna och åskådningarna om hur man skall läsa en musikalisk text. 

2. Rekreation (återskapande) består också av två olika komponenter: a) Målföreställningen som har 
gjutits samman med en uppsättning av föridéer. På väg till förverkligandet sammansmälter allt detta 
till konsekvenser som är iakttagbara av lyssnaren. b) Medlen att förverkliga och utforma 
uppsättningen av förutfattade begrepp ut i nyanserade musikaliska detaljer. Det måste finnas en 
korrelation mellan å ena sidan sättet att läsa och övertygelsen om detta, och å andra sidan den 
vägledande målföreställningen. Målföreställningen fungerar i detta avseende som en inre kritisk 
röst som kontrollerar uppsättningen av medel som står till buds, deras musikaliska användning och 
samverkan (Sundin 1984). 

  Receptionen, alt. den mentala mottagningen. Den första tolkningen som sker när en musiker tar sig an ett nytt 2

musikstycke (Sundin, 1984).

  Det slutgiltiga verket som uppstår när det skrivna verket sammansmälter med musikerns uttryck och tolkning 3

(Sundin, 1984).
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3.2.3 Undervisningspraxis

Klickstein (2009) berättar om ett möte med två musiklärare där deras uppfattning av interpretation i 
undervisningen var att eleverna bör lära sig att spela noterna innan man kan börja jobba med 
interpretation med eleverna. Klickstein (2009) förklarar att denna uppfattning är vanligt 
förekommande bland andra lärare. Klickstein hävdar det motsatta och menar att än vilken musik du 
spelar eller sjunger är målet att uttrycka musikaliska idéer och inte bara spela en mängd noter. 
Klickstein frågar sig att om eleven övar musik utan att inkludera delar av interpretationen, vilken 
del av elevens uttryck finns då i musicerandet? Inte de konstnärliga aspekterna, menar han. 
Klickenstein ställer också frågan om vilka vanor som implementeras i och med att eleven inte 
tillämpar uttryck eller det emotionella i övandet.  

3.3 Förankring i styrdokument

Studien fokuserar mot undervisningen i gymnasieskolan och därmed mot dess styrdokument, 
läroplanen för gymnasieskolan 2011. I denna del förkortar vi läroplan för gymnasieskolan 2011 som 
Lgy11 (Skolverket, 2011). 

Schenck (2006) menar att mål och moment är gemensamma för alla musiklärare oavsett vilken 
inriktning, genre eller instrument. Detta styrker Lgy11 (skolverket, 2011) som inte skiljer på 
instrumenttyp i kurserna “Instrument eller sång 1, 2 och 3 100 poäng” och har därmed samma 
kunskapskrav för sång- respektive instrumentelever. De tre tidigare nämnda kurser har kurserna 
Instrument eller sång 1 och 3 100 poäng följande krav gemensamt; att eleven ska kunna redogöra 
hur de kan påverka interpretationen med välgrundade resonemang. Detta betyder därmed att oavsett 
vilken inriktning, sång eller instrument ska läraren hjälpa eleven uppnå dessa kunskapskrav.  

I kunskapskravet för betyget C i kursen Instrument eller sång 1, 100 poäng beskrivs följande; 
“Eleven diskuterar och redogör utförligt för grundläggande stildrag i några musikstilar och hur 
de kan påverka interpretationen, med välgrundade resonemang.” (Skolverket, 2011). Det står i 
liknande stil inom kunskapskravet för betyget A i samma kurs, Instrument eller sång 1, 100 poäng 
att “Eleven diskuterar och redogör utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och hur de 
kan påverka interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang.” (Skolverket, 
2011). I kunskapskraven för betyget A i kursen Instrument eller sång 3, 100 poäng står det samma 
som i kunskapskraven för betyget A i kursen Instrument eller sång 1, 100 poäng. 

Tidigare nämnda kunskapskrav innefattar ordet interpretation men interpretation dyker upp inom 
andra kriterier för kurserna Instrument eller sång 1, 2 och 3, 100 poäng.  

I följande kunskapskrav och centrala innehåll ser vi kopplingar till interpretation.  

I kurserna Instrument och sång 1 och 3, 100 poäng står det att undervisningen i kursen ska behandla 
centrala innehåll så som Scennärvaro. Förutom scennärvaro står det i kursen Instrument och sång 3, 
100 poäng att undervisningen ska behandla centrala innehåll så som Konstnärligt uttryck och 
tolkning vid musikframförande.  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4. Metod
Denna studie är kvalitativ och vi har använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer för att förstå och 
konkretisera musiklärares arbete och allmänna uppfattning om interpretation. I det här kapitlet 
förklarar vi vårt val av metod, urval, studiens genomförande, etiska överväganden och analysmetod. 

4.1 Hermeneutik

Hermeneutik är en forskningsmetod där tolkningen är central. En hermeneutiker menar att mänsklig 
verklighet är av språklig natur och att man genom språket kan skaffa sig kunskap om det som är 
genuint mänskligt. Man menar också att det går att förstå andras och vår egen livssituation genom 
att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors 
handlingar och i mänskliga livsyttringar (Patel & Davidsson 2003). I denna studie har vi använt oss 
av ett hermeneuetiskt perspektiv där vi som forskare har närmat oss våra informanter utifrån vår 
egen förståelse och kunskap om forskningsproblemet. Allt eftersom har vi lärt oss nya saker och 
sökt oss till nya teorier som i sin tur genererat ytterligare kunskap. Denna process, där ny kunskap 
leder till vidgad förståelse, kallas inom hermeneutiken för en hermeneutisk spiral. Patel och 
Davidsson (2003) menar att denna kunskap och förförståelse kring ämnet är till fördel för den som 
intervjuar. Intervjuaren kan då relatera till sina informanters svar och samtidigt dela med sig av 
egna erfarenheter. På så vis kan intervjuaren styra intervjun i en viss riktning för att få så 
uttömmande svar som möjligt vilket gynnar studiens syfte. 

Inom hermeneutisk tolkning av texter är syftet att skapa en gemensam förståelse av en texts mening 
(Kvale, 1997). En princip för hermenutisk tolkning är den hermeneutiska cirkeln, en ständig växling 
mellan delar och helhet. Genom en vag uppfattning om textens helhet utifrån tolkningen av de 
enskilda delarna, relateras dessa delar till helheten. I denna studie utgörs helheten av vår egen 
förförståelse för ämnet musik. Interpretationen är en del av detta ämne som kan relateras till 
helheten. Genom detta kan möjligheten av en djupare förståelse av texten framträda menar Kvale 
(1997). 

4.2 Metodval

I föreliggande studie har vi som syfte att visa på hur yrkesverksamma musiklärare jobbar med 
interpretation och hur de resonerar kring detta ämnesområde. För att kunna förstå och konkretisera 
musiklärarnas uppfattningar har vi har därför valt kvalitativa forskningsintervjuer med låg grad av 
standardisering för insamling av material (Trost, 1997). Val av kvalitativ metod är för att få djupa 
resonemang från informanterna. Intervjuerna bar låg grad av strukturering, vilket innebar att 
svarsmöjligheterna blev öppna för de intervjuade (Trost, 1997). Vi har utgått från samma 
grundläggande frågor i ungefär samma följd beroende på vilken riktning intervjun tagit och därav 
har följdfrågorna varierat (Trost, 1997). 
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4.3 Urval

Vi som forskare har använt oss av kvalitativa intervjuer som besvarar studiens frågeställningar och 
dess syfte. Studien har riktats in mot musiklärare som är eller har varit verksamma i gymnasiet. De 
tre kvalitativa intervjuer som genomförts har bestått utav tre huvudfrågor vardera, där 
informanterna var både sång- och instrumentlärare som undervisar inom pop- och rockmusik. 
Urvalet bestod av lärare med olika lång erfarenhet inom yrket och från olika institutioner. 
Intervjuerna har transkriberats utifrån ljudupptagningar och har därefter analyserats i olika steg med 
meningskoncentrering och meningstolkning som analytiska verktyg. Vi valde att rikta studien mot 
dessa tre informanter för att få så många olika aspekter av ämnesområdet som möjligt. Valet av 
dessa informanter var även relevant med tanke på vår kommande profession som gymnasielärare, 
emedan studiens syfte kan kopplas till de kunskapskrav och centrala innehåll som finns i Lgy11 
(Skolverket, 2011). 

4.4 Presentation av informanter

Här nedan följer en presentation av de informanter som deltagit i studien. Då studien är könsneutral 
har informanterna tilldelats fiktiva och könsneutrala namn. Samtliga informanter undervisar i 
musikensemble och instrument. 

Charlie har utbildat sig till musiklärare vid musikhögskola. Därefter har Charlie arbetat som 
musiklärare i 26 år på högskola och kommunal musikskola, varav 15 år på ett estetiskt program vid 
en gymnasieskola.  

Kim har arbetat som musiklärare sedan 25 år tillbaka. Kim är utbildad vid musikhögskola och 
undervisar många olika musikämnen och i många olika kunskapsnivåer. Kim har undervisat både i 
grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, högskola och kommunal musikskola.  

Robin är utbildad vid musikhögskola och har arbetat som musiklärare i 13 år. Tidigare har Robin 
arbetat på gymnasieskola, folkhögskola, högskola och kommunal musikskola. 

4.5 Genomförande

Första kontakten med informanterna skedde via e-post. Där presenterade vi oss och förklarade 
kortfattat studiens syfte och ifall de tilltalade kunde tänka sig att delta i studien. I e-breven var vi 
noga med att hålla en god ton och uttryckte att deras eventuella medverkan i studien hade stor 
betydelse. Trost (1997) förespråkar den här typen av kortfattad och kvalitativ kontakt och menar att 
den första kontakten är av stor betydelse för att intervjun överhuvudtaget skall komma till stånd. 

Vi förklarade kort om vad studien handlade om och ifall de var intresserade av att delta i studien. Vi 
förklarade även hur lång tid vi uppskattade att intervjun skulle ta. Trost (1997) menar att vid första 
kontakt skall man informera den intervjuade hur lång tid man uppskattar att intervjun kommer att 
ta.  
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Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser för att undvika någon form av obehag 
eller nyans av underlägsenhet för den intervjuade (Trost, 1997). Samtliga intervjuer tog ungefär 35 
till 50 minuter vardera. Två pilotintervjuer utfördes två dagar innan den första intervjun ägde rum. 
Lantz (1993) menar att pilotintervjuer granskar och stärker innehållet inför en skarp 
intervjusituation. Även Kvale (1997) menar att pilotintervjuer ökar förmågan att generera ett tryggt 
och stimulerande samspel till egentliga projektintervjuer, vilket medför ett ökat självförtroende för 
intervjuaren. Genom att läsa böcker kan intervjuaren ges vissa riktlinjer, men praktiken föreblir det 
viktigaste verktyget för att lära sig bemästra konsten i att intervjua (Kvale, 1997) 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuare och en respondent förutom vid ett tillfälle då intervjun 
utfördes av två intervjuare. Trost (1997) menar att i vissa fall kan det vara en fördel ur intervjuarens 
synpunk att intervjua i par. Trost (1997) menar också att det kan vara till fördel om de två 
intervjuarna är samspelta så gör de i regel en bättre intervju med större förståelse och 
informationsmängd än om endast en skulle intervjua. Intervjuerna spelades in endera med iPhone 
6™ eller med HTC Desire Z™. Intervjun som genomfördes av två intervjuare spelades in med de 
tidigare nämnda inspelningsanordningar, för att därigenom underlätta fördelningen av 
transkribering för nämnda intervjuer. 

4.6 Etiska överväganden

Inför intervjusituationerna var vi noga med att upplysa informanterna vid intervjuns start om att 
deras medverkan i studien sker anonymt och konfidentiellt. Trost (1997) menar att vid första 
kontakten med den intervjuade eller vid intervjuns start skall intervjuaren upplysa om att det som 
sägs betraktas som strängt konfidentiellt, dvs. att ingen utomstående någonsin kan ta del av material 
som på något sätt kan igenkänna eller avslöja den intervjuade. Vidare förklarar Trost (1997) vikten 
av att den intervjuade har klart för sig att tystnadsplikt råder. Vi har tagit del av de etiska riktlinjer 
inom forskningsstudier som Vetenskapsrådet (2011) förklarar. 

Vi frågade om det gick bra att spela in intervjun och förklarade hur deras bidrag skulle komma att 
användas i studien. Vi var också noga med att förklara för de intervjuade att deras medverkan hade 
stor betydelse för undersökningen. Detta är något som Patel och Davidsson (2011) menar är viktigt 
för att skapa en god intervjusituation.  

4.7 Analys

Efter genomförda intervjuer lyssnades inspelningarna igenom och transkriberades, i största möjliga 
mån, ordagrant. Patel och Davidsson (2011) menar att det är viktigt för studiens validitet att 
forskaren är medveten om och reflekterar över de val som görs i hanteringen av informationen och 
hur detta kan påverka analysen. Under transkriberingsprocessen har vi därför hela tiden haft 
studiens syfte i åtanke och transkriberat intervjuerna med detta i beaktning. De eventuella 
felsägningar eller utsvävningar som tagits bort ur transkriberingen har noga övervägts och sedan 
bedömts som icke-relevant för studiens syfte. Följande steg i analysprocessen utgår från en 
fenomenografisk analysmodell som delar upp analyseringen av data i olika steg för att sedan 
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sammansätta delarna till ett nytt material. Genom att dela upp empirin och undersöka varje del för 
sig får forskaren en djupare uppfattning av sitt forskningsmaterial (Kvale, 1997; Patel & Davidsson, 
2011). Efter transkribering av intervjuerna har texterna meningskoncentrerats. Långa uttalanden 
pressas samman till kortare uttalanden och den väsentliga innebörden i det som sägs omformuleras 
till ett fåtal ord. Intervjupersonernas uttryck i meningar formuleras mer koncist. Därefter har en 
kodning av texternas mening i kategorier gjort det möjligt att kvantifiera hur ofta specifika teman 
tas upp i texten (Kvale & Brinkman, 2009).  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5. Resultat
Följande kapitel redogör för det analyserade resultatet av de intervjuer som genomförts. 
Underrubrikerna i avsnittet är skapade utifrån de intervjufrågor som ställts, samt gemensamma och 
återkommande mönster som uppkommit under intervjuerna. Då studien är könsneutral har de tre 
informanterna tilldelats fiktiva och könsneutrala namn. 

5.1 Perception 

Charlie menar att interpretation är en tolkning av innehållet, att man främst tolkar texten i en låt. 
Interpretation kan vara en tolkning av en sång eller en låt om det är ett band. Även att man funderar 
på låtens budskap i låttexten och att läsa mellan raderna om budskapet är otydligt.  

Både Charlie och Kim menar att man kan interpretera själv men också som band. Kim förklarar 
vidare att man interpreterar i stort sätt hela tiden när man skapar eller förändrar något i musiken och 
att man uttrycker sig, vilket Robin också understryker. Kim förklarar även att interpretation sker när 
man adderar någonting av sig själv i musiken.  

Robin tänker att interpretation först och främst handlar om hur man förhåller sig till en text eller 
känsla som är förutbestämd. Att det finns en melodi, text eller ett arrangemang som tolkas men även 
utifrån någon annans direktiv. Interpretation kan vara tydligare för en solist, särskilt om du ska 
leverera en text. Robin stämmer in med övriga informanter att interpretation betyder tolkning men 
också är ett tolkningssätt. Att allt som individen tolkar är interpretation och förklarar vidare att det 
också kan vara hur man anpassar eller förhåller sitt spel gentemot tolkningen.  

Robin förklarar att interpretation är beroende av något material som redan finns som man sedan gör 
en tolkning av och interpreterar. Att man gör en tolkning är en byggsten i interpreterandet. Robin 
menar att när man skapar egen musik från grunden finns det därmed inget att tolka eller förhålla sig 
till. Nämner senare att interpretation är ett klurigt och stort område att få bukt på.  

Man verkar ju själv vara ute och cykla för man har ju inte reflekterat över det. Det blir som att man 
griper efter halmstrån. (Intervju, Robin 2014) 

Charlie menar att det finns en tydligare variant av interpretation och att den kan ske inom genren 
musikal. 

Riktig interpretation… de jobbar jag med oftast när det gäller tolkning av musikal, då man ska 
sjunga musikaler, det som verkligen är en roll. Där man väger varje, plockar ut varje ord. (Intervju, 
Charlie 2014) 

Kim menar att uppfattning och tydlighet i förslagsvis ett bands interpretation kan variera utifrån 
åhöraren. Finns inget som säger att ett band/artist är bättre på att interpretera än ett annat band, utan 
det är personlig smak.  

Det finns inget rätt och fel. Det sitter hos åhöraren och att alla människor har patent på sin sanning 
va. (Intervju, Kim 2014) 
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Kim menar att inom musikteater och musikal kommer interpretation ur manuset och utgörs av 
dirigenten tillsammans med vokalisten. Vidare förklarar Kim att det finns liknelser inom 
interpretation mellan musikal och klassisk musik eftersom de båda är väldigt tydliga vad och hur 
uttrycket ska vara, det står utskrivet. Stommen för interpretationen är förbestämd men att det finns 
utrymme för en viss personlig tolkning. Kim förklarar att i afro musik finns det mycket utrymme för 
personlig tolkning. 

Robin klarlägger att interpretation kan vara att man skapar en låt utifrån tolkning av två olika 
artister.  

Det finns två saker att tolka/förhålla sig till; din tolkning av Madonna och din tolkning av Dylan. I 
denna process finns det interpretation/förhållningssätt. (Intervju, Robin 2014) 

Robin tydliggör att man som musiker ständigt forskar inom interpretation, på samma sätt som man 
ständigt forskar vid musiklyssning.  

Forskning är det jag gör när jag sitter hemma på lördagkvällen och lyssnar på musik på Spotify. 
Samma sak tror jag gäller interpretation, det är ju det vi pysslar med. (Intervju, Robin 2014) 

5.2 Interpretation i praktiken

I kommande avsnitt beskrivs informanternas syn på olika kategorier som kan kopplas till 
interpretation. 

5.2.1 Ensemble

Charlie menar att eleverna i en ensemblesituation bör sträva efter att skapa en gemensam bild av 
vilket uttryck eleverna vill uppnå. Denna gemensamma bild kan skapas i förväg genom att eleverna 
antecknar nyckelord utifrån sångtexten eller hur de upplever musiken. Därefter diskuterar eleverna 
med varandra och enas om ett generellt uttryck som ska prägla låten. När alla delar samma bild är 
det upp till var och en att uttrycka just den bilden.  

Det gäller att se bilder för hur man ska göra. Det tycker jag är interpretation. Man har själv kommit 
på hur man tolkar stycket och skapar en bild som hela gruppen tillsammans ser. Man ser den här 
bilden och just i den där delen då kommer det här in och då skulle vi kunna spela så här. (Intervju, 
Charlie 2014) 

Även Robin menar att denna typ av interpretationsprocess är ett bra tillvägagångssätt. 

I en ensemble kan den första interpretationen i stora drag bestämmas av en kapellmästare som 
uttrycker sig övergripande om hur hen vill att musiken ska utföras. Därefter får musikerna själva 
tolka det kapellmästaren uttrycker genom att interpretera via till exempel dynamik, i relation till 
andra instrument. Den personliga interpretationen sker delvis i stunden, medan den huvudsakliga 
och gemensamma interpretationen sker i förväg. 
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Ett exempel kan vara att spela låten Mustang Sally fast i bossa-version. I det fallet har man bestämt 
hur låten ska tolkas och därefter får jag som musiker förhålla mig till mina erfarenheter och min 
uppfattning av bossa. (Intervju, Robin 2014) 

Kim är också övertygad om att uttrycket bör vara likadant inom gruppen och förklarar att även hon 
använder sig av beskrivande ord när hon undervisar inom afro. Hon menar att dessa adjektiv 
fungerar på samma sätt som föredragsbeteckningar inom den klassiska musiken. Däremot behöver 
inte termerna vara desamma som inom klassisk musik utan kan uppkomma i stunden, så länge alla i 
ensemblen förstår vad som menas. 

Vi kanske inte säger de orden som de säger och det tycker jag inte att vi ska göra heller. Vi ska inte ta 
deras mossiga terminologi, utan hitta vår egen som gärna får bli hyfsat allmängiltig. (Intervju, Kim 
2014) 

Kim framhäver också vikten av att känna av gruppdynamiken när man använder sig av dessa 
termer. Vissa personer är helt enkelt inte mottagliga för den sorten känslospråk och kan då avfärda 
det som tidsödande eller flummigt, vilket kan leda till osämja inom gruppen. Då kan man istället 
jobba med en mer övergripande och inte alltför komplex tolkning. Om man analyserar 
undermeningen i varje textrad måste alla i gruppen ha inställningen att det tillför något till låten. 
Interpretationen får alltså inte bli ett hinder i gruppen och ibland kan det vara tillräckligt givande att 
bara spela en låt rätt upp och ner, utan att reflektera över tolkning.  

Den slutgiltiga versionen behöver inte huggas i sten utan är en process som får ändras med tiden. 
Hur man väljer att lägga upp detta beror återigen på vilka man spelar med och hur långt de kommit i 
sitt spelande. (Intervju, Kim 2014) 

Charlie menar att interpreten även bör ha kompositörens musikaliska intentioner i åtanke när man 
tolkar och interpretera verket utifrån dessa. Något av det viktigaste inom interpretation är att få 
publiken att förstå dels utövarens intentioner, men också kompositörens intentioner. Samtidigt 
menar Charlie att det finns undantag då vissa låtar helt saknar innebörd för den som framför låten, 
eller har ett mycket otydligt budskap. Då blir det viktigare att utgå ifrån sin egen uppfattning av 
låten istället för att fastna i kompositörens avsikter. I låtar som inte har för avsikt att väcka starka 
emotionella känslor hos lyssnaren, till exempel dansmusik, kan arbetet med interpretation handla 
mer om sväng, tajming och frasering, förklarar Charlie. 

Kim menar att när man spelar andras låtar kan man addera någonting av sig själv, då kan resultatet 
bli mycket bättre än om man försöker efterlikna originalet.  

Försöker man göra precis som originalet så blir det bara näst bäst. Däremot kan det bli riktigt bra 
om man adderar något av sig själv i det.. (Intervju, Kim 2014) 

Robin anser att interpretation kan vara att läsa texten och tillsammans dela uppfattningar och 
arrangemang med andra musiker. Det kan också vara att, under ett trumsolo, välja att antingen sola 
på melodin eller något helt annat. Eleven skapar sig ett referensbibliotek av färdigheter på sitt 
instrument för att kunna interpretera.  Eleven väljer sedan referenser utifrån sin tolkning av låten.  
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Som lärare kan jag be en elev att tolka en låt som Per Lindvall spelar den. Då får man tänka på vad 
som är signifikativt för Lindvalls spel. Man jobbar med speltekniska moment som till exempel 
voicing och tajm. Genom detta interpreterar man. (Intervju, Robin 2014) 

Robin vidhåller att detta referensbibliotek är ett bra verktyg för interpretation, men menar att det 
inte är avgörande. Vem som helst kan tolka vad som helst. Robin berättar om en trumslagare som 
brukade referera till sina cymbaler som olika frukter. Den ena cymbalen var en grapefrukt som var 
något bitter. Den andra cymbalen var en söt apelsin som alla uppskattade. Alla har olika referenser 
och frukter var tydliga för just den trumslagaren. 

Kim menar att interpretation även handlar om att lära sig spela genre- eller grupptypiskt för att 
kunna följa praxis i en viss stil. Det blir verktyg i ens bibliotek som kan användas för att följa 
genretraditionen, eller för att bryta mot den. Dessa val är också en form av tolkning. Eleverna väljer 
själva vilka verktyg de vill använda sig av. Kim anser personligen att ett starkare uttryck är 
viktigare än ett uttryck som behagar så många som möjligt. 

Som musiker vill jag hellre ha tio personer i publiken som älskar mig än 20 som tycker att det är 
okej. Det viktigaste för mig är att musiken lämnar starka avtryck till de som lyssnar. (Intervju, Kim 
2014) 

Kim understryker att det inom interpretationen, liksom musik generellt, inte finns några rätt eller 
fel. Lyssnarens uppfattning är subjektiv. Om det första intrycket av låten är bra går man som 
lyssnare vidare och reflekterar över låtens budskap och innebörd. För Kim är svänget i en låt det 
som avgör om låten är bra eller inte. För någon annan kan det vara något helt annat. 

Det finns inget rätt eller fel, bra eller dåligt, det sitter hos åhöraren. Alla människor har patent på sin 
sanning. (Intervju, Kim 2014) 

5.2.2 Kunskapsnivå

Charlie påpekar att elevernas kunskapsnivå har betydelse för arbetet med interpretation. I lägre 
åldrar handlar det om att lära eleverna att spela låten så bra som möjligt, och på sin höjd förtydliga 
vissa delar i låten som känns viktiga. Fördelen med att spela en, tekniskt sett, lätt låt i gymnasiet är 
att man kringgår speltekniska svårigheter och direkt kan börja arbeta med interpretationen. När 
eleverna nått en högre nivå däremot, räknar Charlie med att de kan spela låten och kan därmed 
jobba mer med det finstilta. Om man som lärare jobbar med ett projekt eller temakonsert med elever 
på hög nivå kan interpreterandet vara en del av hela processen.  

Robin har en liknande uppfattning och menar att eleven bör ha ett hantverk för att kunna tolka. 
Robin upplever att elever i lägre åldrar kan vara fullt upp med detta hantverk, alltså det speltekniska 
och rent motoriska. Eftersom eleverna själva saknar verktyg för att kunna interpretera överlåts då 
detta åt läraren som får ge specifika instruktioner åt eleverna. Robin har svårt att se att eleverna 
själva interpreterar om hantverket ännu inte är tillräckligt utvecklat. 
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Under en ensemblekurs i gymnasiet menar Kim att det kan finnas en fördel i att vänta med 
interpretationen tills eleverna klarar av att spela en repertoar rent speltekniskt, alternativt välja en 
lätt låt. Om ackorden i låten är lätta för eleverna så finns det mer utrymme för samspel. Genom 
samspel ökar tryggheten i ensemblen och genom trygghet finns det förutsättningar till 
interpreterande. Kim anser att om en låt är speltekniskt svår tar det längre tid att sätta tonerna och 
därmed komma fram till interpretationsfasen. Däremot behöver det inte vara förbjudet att prata om 
uttryck i början av kursen. Som lärare kan man börja med att visa uttrycksfulla och utåtagerande 
förebilder, men vänta med de mer subtila uttrycken till senare. Genom att visa till exempel 
YouTube-klipp kan eleverna bli inspirerade och triggade till att uttrycka någonting själva. 

5.2.3 Musikalisk identitet

Charlie framhäver användningen av dynamik som ett viktigt element i interpretationen, framför allt 
för instrumentalister. Man kan även använda specifika ljud, speltekniker och spelsätt som gör att det 
låter på ett speciellt vis för att lyssnaren ska känna en viss sak. Att som trummis välja klubbor 
istället för trumstockar skapar en viss stämning i en låt. Att som gitarrist välja ett ljud som är mjukt 
framför ett ljud som är spetsigt påverkar uttrycket i en låt. Som pianist kan man reflektera över 
vilka harmonier som är relevanta för känslan man vill uppnå. Allt ifrån att bara spela grundton och 
kvint till att ha mer sofistikerade harmonier med mycket färgningar. Att spela tydligt och med få 
toner kan ge bilden av ett kargt landskap medan större ackord och ett mjukare spel kan ge bilden av 
att glida över en äng. Att hela tiden reflektera över sitt eget spel och att jobba med sound är viktiga 
moment för att få fram sitt budskap. Oavsett vilket instrument man spelar så handlar det om att 
upptäcka detaljer i sitt personliga uttryck. 

Det fina med musik är att alla är individer med olika röster, bakgrunder och sätt att spela. Som 
lärare vill man att eleven ska hitta sin musikaliska identitet. Man vill ge dem redskap för att ta fram 
känslor och uttrycka dem genom musik på ett sätt som de själv har valt. (Intervju, Charlie 2014) 

5.2.4 Uttryck

Vidare förklarar Charlie att eleverna, utifrån den gemensamma tolkningen av låten, kan skapa ett 
sceniskt uttryck med hjälp av kroppsspråk. Scenografi, koreografi och ansiktsuttryck är exempel på 
sceniska uttryck som speglar dynamiken i musiken. Vid ett sceniskt framträdande bör man vara 
medveten om att publiken ser allt som händer på scenen. Varje bandmedlem bör reflektera över sin 
position och sitt uttryck utifrån hur de vill uppfattas av publiken. 

Kim nämner också också kroppsspråk och ansiktsuttryck som viktiga verktyg för den sceniska 
interpretationen. Det bidrar till publikens helhetsintryck. Även här nämner Kim att erfarenhet och 
kunskapsnivå spelar roll. I ett tidigt stadie kan det vara nog så pirrigt för en elev att bara stå på en 
scen. Det är först när eleverna blivit mer bekväma i framträdandet som de kan reflektera över hur 
man ser ut på scenen. Om vi utstrålar samma uttryck. Eleverna bör då ha i åtanke vilken typ av 
spelning de gör och anpassa sitt uttryck därefter. Som publik förväntar man sig olika sorters uttryck 
beroende på genre, stil och situation. Under till exempel melodifestivalen brukar det sceniska 
uttrycket vara mycket tydligt och utåtagerande. Koreografin är ofta en tydlig avspegling av 
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sångtexten. Medans en Bob Dylan konsert har ett helt annat, ofta subtilare, sceniskt uttryck. Inom 
en ensemble bör man även tänka på vilka kläder man har på sig vid ett framträdande. En enhetlig 
klädsel skapar ett visst uttryck, medan separata och olika klädstilar skapar ett annat. 

Charlie understryker att det är möjligt att skapa en inre, visuell bild, hos lyssnaren även om 
lyssnaren inte ser den som spelar. Genom att spela melodier som lyssnaren kan referera till eller 
välja tidstypiska instrument för till exempel sextiotalet, kan man som lyssnare förstå ett bands 
visuella uttryck enbart genom att lyssna. 

5.2.5 Spelteknik

Charlie menar att genom de speltekniska redskapen kan eleven uttrycka det den vill. Genom att 
eleven fått lära sig spela/sjunga teknisk bra möter den inga hinder i att uttrycka det eleven vill. 

De möter inga hinder, dom har fått lära sig att spela tekniskt bra eller sjunga tekniskt bra, och sen 
utifrån det, det viktigaste att komma fram som person och uttrycka det man vill. (Intervju, Charlie 
2014) 

Kim förklarar liknande som Charlie; teknik och chops  är ett medel för att uttrycka sig, vilket 4

instrument man än spelar. Kim anser inte att teknik är ett mål men att eleven jobbar med spelteknik 
för att bli fri i sitt uttryck.  

Har man inte chopsen för att utföra det man vill då faller det ju. Men har man alla chops i världen, 
alltså om man kan allting då är det ju bara fantasin som är begränsningen för uttrycket. (Intervju, 
Kim 2014) 

Kim förklarar vidare att vissa uttryck kräver vissa tekniker. För att en elev ska kunna bli fri i sitt val 
av olika uttryck måste således eleven behärska tekniken för dessa. Om eleven besitter speltekniken 
är det bara fantasin som sätter gränser för uttrycket.  

Robin förklarar ifall eleven kan förmedla sitt uttryck med den teknik som eleven innehar behöver 
inte eleven utöka den, men bristande teknik får inte hindra ditt uttryck.  

Brist på spelteknik kan vara ett hinder. Känner man att jag vill uttrycka mig på det här viset och jag 
behöver inte mer teknik än vad jag har, så fine. (Intervju, Robin 2014) 

Avsaknaden av teknik inom punk blir ett uttryck i sig. Däremot behöver inte god spelteknik påverka 
uttrycket negativt, förklarar Robin. 

Jag kommer aldrig att skriva under på att teknik dödar känsla. Någonsin. Jag tror att ju bättre teknik 
du har desto mer uttryck har du. (Intervju, Robin 2014) 

Robin menar fortsättningsvis ifall individen besitter spelteknik har denne fortfarande möjlighet att 
utföra musiken med mindre bra spelteknik ifall uttrycket i låten kräver det. 

  Slangord som syftar på den huggande rörelsen i till exempel ett trumslag eller gitarranslag. “Bra chops” betyder god 4

spelteknik.
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Robin förklarar vidare att individen som gör en tolkning av en låt behöver inte nödvändigtvis besitta 
kunskaper inom den genren för att kunna interpretera låten. Däremot fodras de speltekniska 
verktygen för den som interpreterar. 

I studiosituationer anser Kim att eleven bör ha en god uppfattning om vilka chops och uttryck man 
själv besitter. Men även att den som spelar utför uttrycken avsevärt tydligare eftersom det visuella 
uttrycket inte syns i en ljudinspelning. 

5.2.6 Redskap och verktyg 

Charlie menar att eleven kan använda sig av spelsätt, teknik som ljud och ljudeffekter för att 
frammana känslor. Charlie menar vidare att man kan stärka uttrycket genom effekter, till exempel 
ett snurrigt ljud eller ett kraftigt reverb på en specifik ton. Generellt menar Charlie att ljudtekniken 
gör mycket för tolkningen av stycket.  

Kim anser att val av instrument kan ha stor betydelse. Om till exempel en bandlös bas lämpar sig 
för uttrycket men du inte har tillgång till en sådan blir du därmed begränsad i interpretationen. 

Tekniken är ju som ett.. Den underlättar ju för ens uttryck. Eller grejorna, det kan ju vara det också, 
vad man har för instrument. (Intervju, Kim 2014) 

En trumslagare kan till exempel i förväg utifrån sin tolkning av en låt välja ut vilka stockar, vispar, 
cymbaler, skinn och stämning av trummorna, vilket Robin förklarar är ett sätt att interpretera. 

5.2.7 Relevans

I följande avsnitt redogörs informanternas uppfattningar av interpretationens relevans för 
instrument och musikgenrer.  

5.2.7.1 Instrument

Samtliga informanter samtycker att interpretation är viktigt oavsett vilket instrument det gäller. 
Charlie menar att som sångare har man både text och melodi vilket gör interpretationen tydlig, men 
att relevansen av interpretation är densamma oavsett instrument. Kim understryker detta och 
förklarar att sången har ord men att övriga instrument är något mer begränsade i avsaknaden av 
detta. För till exempel trumslagare som saknar både ord och tydliga toner är relevansen av 
interpretation densamma om än inte lika tydlig. 

Kim menar att utövandet av interpretation ser olika ut i instrumenten. Charlie förklarar att oavsett 
vilken genre så är det individen som sjunger i gruppen som står för budskapet men med hjälp av de 
andra. Charlie menar också att interpretationen överlåts mer åt sångaren, generellt sätt. 

Robin antyder att interpretation kan vara lättare att ta på och är tydligare som solist, synnerligen om 
man uttrycker sig genom text. Arbetet med interpretation är däremot inte mindre viktigt för de andra 
instrumenten. Vidare menar Robin att det inte är bara sångaren som har många olika uttryck utan att 
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det går att skapa starka uttryck inom alla instrumenten. Däremot blir interpretationen tydligare om 
instrumentalisten har solo eller en melodilinje, än om man bara kompar.  

5.2.7.2 Genre

Charlie menar att inom musikal, musikteater och visor är det tydligare och enklare att interpretera 
än genom andra genrer, där interpretationen inte är tydlig och färdig. Inom musikal sker 
interpretation genom texten i större utsträckning än inom andra genrer. Vad gäller jazz är tolkningen 
av budskapet mycket fri i jämförelse med tidigare nämnda genrer; genom improvisationen finns det 
stort utrymme för interpretation menar Charlie.  

Kim förklarar att interpretation har lika stor relevans vad gäller alla genrer men att uttrycken ser 
olika ut. Charlie klargör vidare att undervisa interpretation är fördelaktigt inom jazz; i ensemble och 
inom enskilda lektioner. Charlie förklarar vidare att inom pop- och rockmusiken finns det mindre 
utrymme för interpretation än jazzmusiken och menar att popmusiken har generellt ett enklare 
uttryck än andra genrer. Fortsättningsvis menar Charlie att dansant musik, som har i syfte att 
underhålla dans, förekommer det ej någon interpretation. 

Robin förklarar att interpretation inom klassisk musik tolkas och uttrycks uteslutande via dirigenten 
och solisten, medan interpretation inom afro musik tolkas och uttrycks via samtliga som framför 
musiken.  

5.3 Sammanfattning av resultat

I studiens genomförda intervjuer har flera tillvägagångssätt att implementera interpretation i 
undervisningen tagits upp. Det rör sig om begreppet och utövningen av interpretation där 
informanterna, till stor del, delar varandras uppfattningar och visioner men även kommer med egna 
tankesätt. Informanterna är överens om att interpretation är ett relevant ämnesoråde oavsett 
instrument eller genre men att interpretation undervisas olika ut beroende på kunskapsnivå, 
spelteknik och situation. Resultatet behandlar även konkreta arbetssätt för att implementera 
interpretation i ensembleundervisning och tar upp informanternas gemensamma uppfattningar kring 
interpretationens relevans inom instrumenten, samt delade uppfattningar kring relevans inom olika 
genrer. 
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6. Diskussion
Under detta avsnitt diskuteras fördelar och nackdelar kring val av metod och analys i en 
metoddiskussion. Även studiens tillförlitlighet diskuteras. Vidare diskuteras studiens resultat i 
förhållande till tidigare forskning i en resultatdiskussion. Därefter ges förslag till vidare forskning 
inom studiens ämne.  

6.1 Metoddiskussion

Denna studie är ett sorts stickprov av hur verksamma lärare tänker kring, och arbetar med 
interpretation i sin pop/rock-undervisning. Genom kvalitativa intervjuer har informanterna visat oss 
en tydlig bild av hur deras vardag ser ut. Vi upplever inte att det låga antalet intervjuer påverkade 
studiens resultat negativt. Tack vare intervjuernas låga grad av strukturering och standardisering har 
de förberedda intervjufrågorna i kombination med oförberedda följdfrågor genererat långa och 
beskrivande svar, vilket har resulterat i ett mycket innehållsrikt material. En tydlig skillnad som 
blev märkbar under transkriberingsprocessen är samtalstempot i intervjuerna. Som oerfarna 
intervjuare upplevde vi båda en viss nervositet inför intervjuerna. Istället för att lämna utrymme för 
tystnad följde vi ibland upp med en snabb följdfråga eller omformulering. Trost (1997) understryker 
vikten av att våga lämna utrymme för paus och reflektion under en intervjusituation. Allt eftersom 
samtalet mellan intervjuaren och informanten tog fart blev detta bättre och vi kände oss mer och 
mer bekväma med tystnaden. I efterhand ser vi fördelar med att göra pilotintervjuer, eftersom det är 
en form av övning för den som intervjuar. Således hade det inte påverkat studien negativt att 
genomföra fler pilotintervjuer.  

Att analysera det insamlade materialet tillsammans visade sig vara positivt eftersom två par ögon 
ser mer än ett, men också tidskrävande. Som ensam forskare är det lätt att förlora greppet om sin 
egen subjektivitet (Kvale, 1997). När vi tillsammans utfört både meningskoncentrering och 
meningstolkning har vi varit tvungna att tänka högt och förklara för varandra hur vi tolkar 
materialet. Vi har hela tiden gett varandra återkoppling och vid vissa tillfällen har vi tyckt olika. Att 
problematisera och reflektera tillsammans har hjälp oss att behålla ett objektivt perspektiv under 
analysprocessen.  

6.1.1 Validitet & Reliabilitet

Som forskare upplever vi att informanterna, till viss del, beskriver arbetet med interpretation utifrån 
hur de önskar att det hade sett ut, snarare än hur det faktiskt ser ut. Denna försköning behöver inte 
vara ett medvetet val hos informanterna och behöver heller inte göra studiens resultat mindre 
användbart. Däremot hade resultatet, med stor sannolikhet, sett annorlunda ut ifall de kvalitativa 
intervjuerna hade kompletterats med observationer och loggboksanteckningar. Patel och Davidsson 
(2011) kallar denna metod för “triangulering” och menar att en studie kan valideras genom att 
forskaren väljer empiri från olika datainsamlingsmetoder där det studerade fenomenet yttrar sig. 
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6.2 Resultatdiskussion

Samtliga informanter uttryckte vid flera tillfällen under intervjuerna att de upplevde en osäkerhet 
kring ämnesområdet interpretation för pop/rock-instrumentalister. De var alla överens om att det är 
viktigt att arbeta med interpretation, oavsett vilket instrument man spelar, men att arbetet kan 
utföras på många olika sätt. Zangger Borch (2005) menar att en tolkning bör ske av såväl text som 
musik, men en allmän uppfattning bland informanterna tycks vara att det är lättare att undervisa 
interpretation utifrån en sångtext där känslor och uttryck beskrivs med ord. Det kan uppfattas som 
ett tydligare och konkretare sätt att arbeta. I situationer där det inte finns någon text, eller för 
instrument som saknar toner uppfattas interpretationen lätt som diffus. Samtliga informanter hävdar 
att man ändå kan använda språk och kommunikation för att skapa ett gemensamt uttryck. För den 
individuella musikern kan tolkningen handla om att bestämma sig för en inre sinnesbild som får 
prägla uttrycket i spelet. Ur ett sociokulturellt perspektiv är dialog och samspel viktiga 
komponenter för inlärning. Säljö (2000) kallar dessa komponenter för redskap eller verktyg för 
inlärning. Informanterna uttrycker vikten av att kommunicera och att användningen av språket har 
en central roll i undervisningen av interpretation. 

Informanterna delar även uppfattningen om att interpretation sker i olika steg. De ger alla exempel 
på hur allt börjar med ett musikstyckes budskap, en kompositörs intentioner eller en kapellmästares 
direktiv. Dessa exempel tolkas sedan av den som musicerar och uttrycks slutligen som ett klingande 
verk. Detta kallar Sundin (1984) för en principiell trestegsprocess som är fundamental för 
interpretation. 

Informanterna är eniga om att interpretation kräver en viss färdighet inom sitt instrument för att 
kunna åstadkomma ett uttryck. De menar att undervisning av interpretation kan ske inom 
speltekniska spörsmål; det vill säga tonbildning, dynamik och motorik. Men även inom det visuella; 
alltså det sceniska uttrycket, val av instrument, texttolkning och även andra områden som påverkar 
elevens musikaliska uttryck. De anser att valmöjligheterna av uttryck reduceras utifrån den 
spelteknik och redskap som eleven besitter. Detta stärks av Klicksteins (2009) uttalanden om att det 
är en förekommande vanföreställning bland musiklärare att interpretation kräver musikaliska 
färdigheter inom det spelade stycket. Klickstein (2009) hävdar att interpretationen bör vara en del 
av elevens övande redan i ett tidigt stadium. Om eleven övar utan att inkludera delar av 
interpretationen så bortfaller de konstnärliga aspekterna av utförandet och en vana av att inte 
tillämpa emotionella uttryck uppstår (Klickstein, 2009). Vi som genomfört denna undersökning 
håller med Klickstein om att interpretationen bör inkluderas i ett tidigt stadie, men har utifrån 
informanternas uttalanden förstått att förutsättningarna för detta begränsas av skolans resurser. 
Förutsättningarna begränsas också av gymnasieskolans prioritering av ämnet musik, såväl som 
ensemblekursernas utformning och innehåll. 

Informanterna uttrycker delade meningar för interpretationens relevans inom olika musikaliska 
genrer. Majoriteten av informanterna anser att interpretation är lika viktigt i alla genrer, vilket stärks 
av Klicksteins (2009) uttalanden om att vilken genre du spelar eller sjunger är målet att uttrycka 
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musikaliska idéer och inte bara spela en mängd noter. Samtliga informanter är överens om att 
interpretation uttrycks på olika sätt inom olika genrer, men också att utrymmet för ett personligt 
uttryck/interpretation är olika inom genrerna. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning och avslutande ord

I denna studie undersöktes olika musiklärares syn på interpretation och hur den implementerades i 
undervisningen. Det vore intressant att, utifrån denna undersökning, genomföra en komparativ 
studie av de olika “tolknings-verktygen” för att se om vissa verktyg är effektivare än andra. Studien 
kan innefatta flera lektionsserier med olika elever och olika metoder/verktyg. 

Under studiens progression har det visat sig att interpretation är ett stort och tolkningsbart 
ämnesområde. Att försöka konkretisera vad interpretation är har därmed varit en utmaning. Denna 
studie har berikat de frågor vi haft inom interpretation som vi kan utveckla i vår framtida profession 
som musiklärare.  

Vi vill slutligen tacka informanterna för deras deltagande och de erfarenheter och tankar de delade 
med sig.  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Bilaga: Intervjufrågor
Under intervjuerna har vissa följdfrågor varierat. Kärnfrågorna har däremot varit desamma i alla 

intervjuer. Denna bilaga är en sammanställning av frågorna. 

Hur länge har du arbetat som lärare och vilka är dina arbetsområden? 

Vad innebär begreppet interpretation för dig inom din undervisning? 

 Har det samma betydelse i en ensemblesituation? 

Hur jobbar du med interpretation i din ensembleundervisning? 

 Inom vilka områden/lektioner finns det plats för att arbeta med interpretation 

 Hur kan man som instrumentalist uttrycka sig med hjälp av interpretation? 

 Tänker du på samma sätt om du jobbar med yngre elever (grundskola) som med äldre  

 (gymnasie-, folkhög- och högskolan)? 

 Är arbetet med interpretation något som tillkommer i slutet eller är det en pågående  

 process? 

 Hur kan man jobba med interpretation sceniskt? 

 Kan det sceniska uttrycket upplevas genom att endast lyssna? 

 Är teknik och interpretation beroende av varandra?  

Har arbetet med interpretation samma relevans oavsett instrument? 

 Är interpretation något som vokalisten tar hand om?  

 Samma relevans oavsett genre? 

Är det något annat du vill tillägga kring interpretation?

 !III


