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Abstract

”I min familj är vi omusikaliska” – en studie av barns 
musikaliska identitet.

Denna studie genomfördes som ett musikprojekt på en mindre skola där 
alla barn i årskurserna fyra till sex deltog. Barnen fick under sju veckor 
lära sig grunderna i de vanligast förekommande instrumenten i 
rockgruppsspel. De fick ingå i grupper med fyra till sex barn i varje grupp 
och projektet avslutades med att varje grupp deltog i två konserter. 
Undersökningen är baserad på sociokulturella lärandeteorier. Syftet med 
studien är att med utgångspunkt i barns erfarenheter öka förståelsen för 
barns musikaliska identitet och dess utveckling.
Syftet kan även sammanfattas i följande frågeställningar:

Vad konstituerar barns musikaliska identitet?

Hur förändras barnens musikaliska identitet i detta spelprojekt?

Tre datainsamlingsmetoder användes i en före- och efterdesign: 
självvärderingsformulär, barnens bilder och intervju. I formuläret skulle 
barnen mer eller mindre hålla med om vissa påståenden. Bilderna som 
barnen ritade skulle visa dem själva i ett sammanhang där musik 
spelades. Med formulär och bilder som grund genomfördes intervjuerna 
som var halvstrukturerade. I intervjuerna fick deltagarna möjlighet att 
bidra till tolkningen av bild och formulär och därigenom synliggöra delar 
av sin musikaliska identitet samt deras eventuella förändring i projektet. 
I materialet trädde sex huvudteman i barnens musikaliska identitet fram: 
Musikalitet, Familj, Viktiga andra, Potential, Uppträdande och Musikspel.
Resultatet sammanfattas i tre fiktiva barns narrativ vilka är baserade på 
barnens berättelser i materialet. Studien visar att barn har olika 
förutsättningar att utveckla en positiv musikalisk identitet. Musicerande 
inom familjen och tillgång till musikinstrument påverkar och skolan har 
en viktig uppgift att tillhandahålla fysiska såväl som mentala redskap. 
Musikundervisning i skolan bör utgå från att alla besitter någon slags 
musikalisk förmåga som kan växa i samspel med andra. 

Keywords: Musical identity, Musikalisk identitet, Barns självbild, 
Sociokulturell teori, Socio-cultural theory, Narrativ construction, Barns 
bilder
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Prolog

Sedan jag gick ut grundskolan i mitten av 1980-talet har 
förutsättningarna för musikämnet och musicerandet förändrats. Jag 
behöver inte gå så långt tillbaka i tiden; sedan jag utbildade mig till 
musiklärare i slutet av 1990-talet har förutsättningarna för 
musikundervisning förändrats på många sätt:

- Tillgången på musik; senaste årtiondet har mycket hänt som för 
alltid påverkar villkoren för alla som på något sätt sysslar med
musik; detta vare sig det handlar om undervisning, lyssning eller 
musicerande. Tillgängligheten har underlättats genom: Spotify, 
Youtube, iTunes och illegal nedladdning. Musik genomsyrar våra liv 
genom TV och film, i Tv- och dataspel, i butiker och restauranger. 
Därtill bär de flesta i Sverige på sig en kraftfull multimediamaskin i
form av mobiltelefon .

- Musikspelen; förändrar vår syn på vad som är att spela musik då 
spelaren direkt får tillgång till en musikupplevelse som påminner 
om att spela på riktigt. Varken barn eller vuxna behöver öva åratal 
för att få del av denna musikupplevelse.

- Lektioner på nätet; på några minuter kan ett barn koppla upp sig 
och ha tillgång till lektioner på nätet där någon visar hur man 
spelar. Sådant som vi som växte upp på 70-80 talet inte ens kunde 
drömma om.

- Det höga tempot; vem vill traggla med att öva i åratal för att bli 
bra på ett musikinstrument? Att vi snabbt kan hitta information på 
nätet kommer troligen att påverka hur vi ser på lärandesituationer. 
Tillgängligheten på direkta upplevelser och direkt belöning kommer 
att påverka musikundervisningen. Kommer människan bara att 
jaga snabba kickar i framtiden? 

Trots alla dessa förändringar har människan inte förändrats i grunden. 
Hon är densamme med samma fysiska förutsättningar och samma 
mentala processer inom sig som tidigare. Frågor om identitet och 
självbild är därför minst lika relevanta som tidigare, kanske än mer 
eftersom den postmoderna människan sägs vara mer vilse än någonsin 
tidigare. Valmöjligheterna kan synas oändliga, det är en tillgänglighet på 
kunskap som ligger mentala ljusår från den verklighet som den 
aspirerande 60-talsmusikern hade att förhålla sig till.
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Allt det som räknades upp här ovan påverkar människans skapande av 
identitet. I den postmoderna tid vi lever i är frågor om identitet och 
självbild högintressanta. Mitt intresse för frågor om identitet har uppstått 
i första hand genom mitt möte med barn och ungdomar i min 
musiklärarpraktik men det har även med min egen uppväxt att göra.

Jag var gitarrist redan ett par år innan jag började spela. I skolan fylldes
ritboken med teckningar av mig själv spelandes olika instrument i ett 
band och fantiserade om detta magiska; att få stå på scen och spela 
rockmusik. Vid tio års ålder började jag spela gitarr i den kommunala 
musikskolan men jag ägnade mycket tid åt att själv lära mig det som 
inte skolan erbjöd. Jag blev med i mitt första band när jag var 13 år men 
redan då var jag rutinerad både på att arrangera konserter och att 
uppträda; jag och mina vänner hade arrangerat ett flertal playback 
konserter med olika teman och hembyggda instrument. Kiss, Elvis och 
The Runaways var bland annat de band och artister vi hyllat med våra 
arrangemang. 

I den frikyrkliga miljö där jag växte upp fanns det naturliga tillfällen att 
spela musik med publik. Det innebar även att man såg andra spela 
levande musik som en naturlig del av vardagen. Min mamma spelade 
piano och flera släktingar spelade också, jag kan nog säga som 
omskrivning på titeln för denna studie ”I min släkt är vi musikaliska”. 
Förutom musicerande inom kyrkan spelade jag i olika band, från 13 års 
ålder och upp till drygt 20 års ålder, som gitarrist, sångare och 
låtskrivare. Under denna tid arrangerade jag och kompisar en del egna 
konserter och jag hade inga planer på att bli musiklärare utan ville spela 
i band. Det var först när jag insåg att jag kunde bli musiklärare för att 
vara en del av en förändring av musikundervisningen som jag valde den 
banan. Fortfarande ser jag mig i första hand som musiker, en som spelar 
musik. Jag har spelat professionellt i en mängd olika sammanhang från 
teatrar till pubar, från kyrkor till tryckerier (!), från stora till små scener
och har haft förmånen att dela scen med några av landets främsta 
artister. 

Jag var en ”late bloomer” och sökte till musikhögskolan när jag var 25
år, med en önskan att ingå i ett sammanhang där andra var lika 
intresserade som mig av musik. Väl inne i den miljön i 
musiklärarutbildningen ville jag även bli en riktigt bra musiklärare. Trots 
detta, de drömmar jag hade som sexåring lever fortfarande kvar och på 
sätt och vis har flera av dessa blivit verklighet.
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Bakgrund 

Inledning
I mitt arbete som gitarr- och musiklärare i en kommunal kulturskola1 såg
jag potentiella utvecklingsområden för musikundervisningen i de 
mellanstadieskolor som fanns i mitt skolområde. När eleverna började
årskurs sju var det brukligt att en klass delades och slogs ihop med 
elever från andra skolor. Det innebar att förkunskaperna i musikämnet 
inte var likvärdiga i den nya klassen. Barn från den ena skolan kunde ha 
haft en utbildad musiklärare och en musiksal medan andra kunde ha haft 
musikundervisningen i ordinarie klassrum utan instrument och med en 
outbildad lärare. Något som inte är unikt för den kommun som jag är 
verksam inom, Skolinspektionen (2011) har undersökt förutsättningarna 
för musikundervisningen i svenska skolor och bekräftar att denna 
problematik är generell. Därtill påtalar Skolinspektionen (ibid) att 
tillgången på instrument i hemmiljön varierar kraftigt liksom 
möjligheterna till fritidsmusicerande för ungdomar. De kritiserar även 
den bristfälliga eller obefintliga samordningen mellan årskurserna när det 
gäller musikundervisningens innehåll. I Sveriges skolor är det sällan ett 
1-9perspektiv på musikämnet, något som jag känner igen från min 
praktik.

De minsta skolorna i mitt skolområde visade sig ha en mycket liten del 
av samspel med instrument i musikundervisningen. Det innebär att 
endast de som spelar instrument i Kulturskolan kan klara de delar av 
uppnåendemålen som handlar om spel på instrument. Att vara beroende
av musikundervisning utöver den ordinarie kan vara ett problem då de 
mindre skolorna får ta del av ett begränsat utbud från Kulturskolan. För 
att komplettera befintlig musikverksamhet och bidra till ökad 
måluppfyllelse för eleverna erbjöd jag därför några skolor ett 
rockgruppsprojekt. Detta var skolor där rektorerna hade svårt att bedriva 
en verksamhet som ledde till att eleverna nådde målen för musikämnet i 
årskurs fem. I projektet skulle eleverna i årskurserna 5 och 6 få lära sig 
grunderna i spel på de typiska rockinstrumenten; elgitarr, trummor, 
elbas och keyboard. Projektet avslutades med en konsert. Detta projekt 
ingick som en del i ett större projekt inom Luleå Kulturskola som jag var 
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projektledare för: Sörbyaprojektet. Som helhet omfattade det projektet 
åldrarna F-6.

I mötet med dessa barn lade jag märke till barnens olika attityder till 
musicerande. Redan vid det första mötet hade jag fått höra uttryck i stil 
med: ”I min familj är vi omusikaliska” eller ”I vår by har vi svårt för att 
lära”. Det som sedan hände var att redan efter en lektion var stora delar 
av elevernas osäkerhet borta. Barnen gick iväg och gjorde upp planer för 
bandet - vem ska spela vilket instrument? Vad ska bandet heta? När kan 
vi ha konsert? Till och med frågan om vilka kläder de skulle ha i bandet 
kom fram.

Förutom det uppenbara att elevernas ämneskunskaper utvecklades 
genom ökad erfarenhet tyckte jag mig se en förändring av barnens 
självbild och en spirande musikalisk identitet. Studier visar att musik är 
en viktig del i människans identitet (Olsson 2007). En positiv upplevelse 
av musikutövande i skolan borde kunna bidra till en utveckling av den 
musikaliska identiteten och samtidigt understödja en positiv självbild mer 
generellt. En Jag-kan-känsla bidrar, enligt Cecilia Ferm Thorgersen 
(2010), till att göra världen hanterbar genom levd erfarenhet. En 
hanterbarhet som kan stärka självkänsla och självförtroende.

Ur nämnda musikpedagogiska praktik, i mitt möte med barnen i 
projektet, uppstod det frågor som behövde belysas. Vad är musikalisk 
identitet? Hur utvecklas den? Hur kan den synliggöras? Det är frågor 
som behandlas i denna studie. Studien utgår från ett sociokulturellt 
perspektiv och då främst den inriktning som baseras på Jerome Bruners 
(2002) teorier. 

Min ambition är att bidra till en ökad förståelse av fenomenet, musikalisk 
identitet, samt dess utveckling och genom detta lägga en bit i ett 
växande pussel. Det musikpedagogiska pusslet kan aldrig läggas helt 
färdigt eftersom pusslet växer i takt med att vår kunskap blir större, när 
kunskapen blir större ökar kontaktytan mot allt som vi inte känner till. Ju 
mer människan känner till desto mer anar hon hur mycket det finns som 
vi inte känner till. Detta insåg Sokrates efter att Oraklet i Delphi berättat 
för honom att han var den visaste mannen i världen2. Visast är den som 
vet vad han inte vet.

��������������������������������������������������������
��#�����	���
����	������
���
�	��!��
�	������������

�����������������	���������	������	�����	�����	�����
�	�	�	
����	
��
�	����	�
���
��
������#�����	��
������������	�����������$�����
��	�������	���������!����	
�����
������%��&����'((��)����	�������()���(#�����	*���������+�



� ,

För att klargöra min förförståelse i ämnet och leda dig som läsare in i 
syfte och metod behöver några ämnen behandlas. Eftersom denna
studie berör både musikskoleverksamhet, kulturskola och grundskolans 
musikundervisning vill jag först i korthet beskriva dessa verksamheter, 
deras historia och samverkan mellan dessa skolformer.

Därefter följer ett kapitel som tar upp de teoretiska grunderna för 
studien – sociokulturella teorier om lärande, socialisation och 
identitetskonstruktion som i sin tur följs av ett kapitel där spelprojektet 
beskrivs mer i detalj. Efter detta kommer syftet med frågeställningar 
som leder vidare till kapitlet om studiens metoder. Därpå kan läsaren ta 
del av resultaten som följs av diskussionskapitlet. 

Musikundervisning i musikskola och grundskola
I detta kapitel skriver jag om den svenska kommunalt finansierade 
musikskolans historia och utveckling samt hur den i vissa fall 
omvandlades till kulturskola. Ibland när jag skriver musikskola innefattar 
det även en kulturskolas frivilliga musikundervisning. Efter detta följer en 
beskrivning av svensk grundskolas musikundervisning, dess historia, 
utveckling och förutsättningar. Därefter avrundas kapitlet med en text 
om samverkan mellan musikskola och grundskola. Som vi ser i den text 
som följer har musikskola och grundskola en gemensam utveckling där 
vägarna då och då möts.

Musikskolorna
För att möta det lokala musiklivets olika rekryteringsbehov uppstod på 
några håll i Sverige en kommunalt finansierad frivillig musikundervisning 
under 1940-talet (Graneheim 1994; Lindeborg 1999). Det fanns redan 
tidigare en del liknande verksamhet, exempelvis i Nacka, som bara delvis 
var finansierad av kommunala medel. I början var inte verksamheten i 
första hand riktad till barn utan målet var en professionell 
musikundervisning riktad till amatörer i alla åldrar. 1947, tillsattes den 
stora musikutredningen vilken presenterades i en rapport med 
beteckningen SOU 1954:2. Målet var att beskriva både 
musikundervisning och musiklivet i hela landet. Utredningen föreslog att 
en anknytning till skolans musikundervisning skulle kunna lösa 
amatörmusikverksamhetens rekryteringssvårigheter (Graneheim 1994). 
Det var denna studie som ledde till att musikämnet i grundskolan bytte 
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namn från sång till musik (Stålhammar 1995). Namnbytet innebar en 
betoning av att det inte skulle vara enbart sång i detta ämne.

Under 1960- och 70-talet startade de flesta kommuner i Sverige 
musikskolor och 1976 var det endast fem kommuner som inte hade 
musikskoleverksamhet i någon form. Det blev med tiden vanligare att 
musikskolorna bedrev sin verksamhet i grundskolans lokaler och i 
förekommande fall på skoltid. På så sätt närmade sig musikskolan och 
grundskolan varandra under denna tid. Kommunförbundets 
musikpedagogiska råd betonade i boken Den kommunala musikskolan
(Svenska kommunförbundet 1976) att musikskolorna var ett viktigt 
komplement till den allmänna musikundervisningen.  

Under 1980-talet började andra vindar blåsa för musikskolorna, vilket var 
en föraning om att förändringar skulle komma. Det handlade mer 
konkret om besparingskrav och att musikskolorna skulle ta ett större 
kulturpolitiskt ansvar (Svenska Kommunförbundet 1984). Det vill säga 
att det efterlystes en bredare verksamhet vars mål inte bara var att förse 
de lokala orkestrarna med musiker eller de högre musikutbildningarna 
med studenter. 

Musikskolorna förväntades ta större ansvar för såväl kommunala 
kulturpolitiska mål som grundskolans uppnåendemål i estetiska ämnen 
(Graneheim 1994). Kommunernas ekonomiska problem och en 
regeringsproposition Skolans utveckling och styrning (1988/89:4) 
påskyndade ombildningen av musikskolor till kulturskolor. Det var 
framförallt under andra hälften av 1990-talet som denna ombildning 
skedde. I Luleå kommun, som fungerar som huvudman för den 
verksamhet som ingår i denna studie, genomfördes reformen 1999. 
Omvandlingen skulle enligt politiker och skolledare leda till 
samverkansprojekt mellan olika ämnesgrupper och en djupare 
samverkan mellan kulturskola och grundskola (muntlig korrespondens 
med berörda politiker och tjänstemän i Luleå Kommun 1999-2000). I de 
flesta fall, och så också i Luleå, innebar det att man förde samman den 
befintliga kommunala musikskolan med andra estetiska verksamheter 
som drama, bild och dans. Allt i syfte att barn och unga skulle få tillägna 
sig olika estetiska uttrycksformer.

Önskemålen om en bredare musikskoleverksamhet grundade sig i 
vetskapen om att musikskolorna inte nådde alla barn. Musikskolornas
frivilliga musikundervisning var en verksamhet som i första hand berörde 
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mellanklassens barn och då främst deras flickor (Brändström & Wiklund 
1995). En del av de barn som inte passade in valde att sluta spela. 
Genom åren har musikskolornas lärare sett hur en stor del elever slutar 
spela och hoppar av utbildningen efter ett par år. Undersökningar om 
anledningarna till avhopp har föreslagit ökad flexibilitet i musikskolornas 
organisation för att tillmötesgå barnens önskningar och behov, ökad 
mängd samspel, ökad möjlighet för barn att prova på att spela och 
tidsbegränsade kurser (Hellgren 2003; Kalsnes 1984). Detta är något 
som kulturskolorna i viss mån har genomfört. I takt med att 
musikskolorna har breddat sin verksamhet har de mer och mer närmat 
sig ungdomarnas egen musikvärld (Stålhammar 1995). 

Grundskolans musikundervisning
Barnens rätt till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga 
samhällslivet ses som så betydelsefull att den utgör en del av FN:s 
barnkonvention. Konventionsstaterna ”… skall uppmuntra 
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och 
konstnärlig verksamhet” (Unicef 1989 Artikel 31 punkt 2).  Som 
Skolinspektionen (2011:5) skriver är skolans roll som garant för detta 
tillhandahållande av lika möjligheter central; ”… eftersom skolan är en 
arena där alla barn kan möta olika uttryck för kultur oavsett elevernas 
bakgrund och villkor” (s.5). Grundskolans musikundervisning är alltså 
viktig på många sätt. Musikämnet är populärt hos en majoritet av barnen 
då det är ett av de skolämnen som har störst potential att anknyta till 
ungdomars kultur (Skolinspektionen ibid). Viljan och försöken att 
anknyta till ungdomars kultur har inneburit att pop- och rockmusik till 
stor del används. Något som, enligt Georgii-Hemming och Westvall 
(2010), är unikt för den svenska musikundervisningen i jämförelse med 
andra länder. Det har emellertid inte alltid varit så eftersom musikämnet 
tidigare hade en annan inriktning än den modernare musikundervisning 
som följde med Lgr69 (Skolinspektionen ibid). 

Musikundervisning har gått från att vara inriktad på kyrklig sång till att 
betona de personlighetsutvecklande aspekterna, för att i den senaste 
reformen ha musikämnets egenart i centrum. En utveckling från ett mer 
elitistiskt synsätt till att musikämnet skall vara tillgängligt för alla; från 
exkluderande till i större grad inkluderande. Skolämnet sång utvecklades 
under 1950-tal till en musikundervisning som grundades på en musik 
som bara fanns i skolan. Senare har detta perspektiv skolmusik
förskjutits till att bli musik i skolan (Stålhammar 1995). Det innebär att 
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musikundervisningen i större utsträckning har sin grund i samhällets 
musikliv.

I mitten av 1800-talet, närmare bestämt i 1842 års folkskolestadga, 
hittar vi rötterna till den obligatoriska musikundervisningen i svensk 
grundskola. På den tiden hette ämnet kyrkosång och det var ett sätt för 
skolan att förmedla en samhällsideologi där religionsutövning var i 
huvudfokus (Myndigheten för skolutveckling 2007). I folkskolan bytte 
ämnet så småningom namn till Sång 1878 och det var i huvudsak vad 
undervisningen handlade om (Stålhammar 1995). Ända fram till i mitten 
av 1950-talet var det sång som dominerade läroplanen men 1955 bytte 
ämnet namn igen. Den här gången blev det Musik. Sången fortsatte att
dominera undervisningsinnehållet och ända fram till det att läroplanen 
1962 trädde i kraft kunde så kallade ”brummare”, alltså de som helt 
tycktes sakna anlag för sång, få befrielse från lektionerna (Stålhammar 
ibid). Lgr 62 fokuserade på musikämnets estetiska fostran, det var 
västerländsk konstmusik som låg till grund för undervisningen. Skolmusik 
och fritidsmusicerande var i stort sett åtskilda. 

1960-talets våg av förändringar i ungdomskultur bidrog till att många 
ungdomar började spela popmusik, vilket kom att påverka 
musikundervisningen i skolan. Musik blev under detta årtionde ett av de 
största intressena för ungdomar och många lärde sig spela popmusik via 
andra kanaler än genom skola och musikskola (Thorgersen 2009). 
Denna utveckling tillsammans med svängningar i samhällsklimatet ledde 
till en ny läroplan; Lgr 69. En läroplan som inte bara öppnade upp för 
ungdomars musik; den uppmanade till att låta tonårsmusik ingå i 
undervisningen (Myndigheten för skolutveckling 2007).

Under 1970-talet reformerades svensk musiklärarutbildning med en 
bredare repertoar och en utveckling av barn- och ungdomsmetodik som 
följd. Detta påverkade musikundervisningen i grundskolan som i Lgr 80 
fick stöd för bredare repertoar, kreativa arbetsformer med tema- och 
projektarbeten samt att innehållet skulle vara tillgängligt för alla. I 
senare kursplaner, Lpo 94 och dess revideringar, har musikens 
personlighetsutvecklande sidor betonats samt musicerande och det egna 
skapandet. Basen för denna utveckling har varit musikupplevelse och 
lärande genom musicerande tillsammans (Myndigheten för skolutveckling 
2007). I och med Lpo 94 betonades samspelet än mer. Genom 
musicerande tillsammans skulle eleverna utveckla både 
samspelsförmågan och den kommunikativa förmågan, det ansågs att 
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samspelet kunde stärka barnens sociala och personliga utveckling 
(Skolinspektionen 2011). 

Så långt läroplaner, teoretiskt grundade ambitioner och historia. 
Föreliggande studie behandlar musikverksamhet på mellanstadiet i 
praktiken. Musikundervisningens kvalité påverkas av flera 
sammanhängande faktorer, som exempelvis; lärarnas utbildning, 
fördelning av lektionstid mellan årskurser och stadium, tillgång på 
musikutrustning och typen av lokaler (Skolinspektionen 2011:5). 
Musikundervisning på lägre stadier, det vill säga årskurserna F-6, bedrivs 
sällan av en utbildad musiklärare i en välutrustad musiksal. 
Musiklärarnas riksförening (2001), MR, gjorde en undersökning bland 
1200 skolor gällande musikundervisningens förutsättningar i lägre åldrar. 
Studien visade att en minoritet av skolorna hade vare sig adekvat 
utrustning, lokaler anpassade för musikundervisning eller behöriga 
lärare. Skolinspektionen (2011) understryker att de elever som inte får 
undervisning av utbildade musiklärare samt tillgång till musikinstrument 
får mycket svårt att uppnå målen för ämnet. Problemet är att när skolan 
inte ger eleverna den musikundervisning som behövs för att klara 
uppnåendemålen får utomliggande faktorer större betydelse. Föräldrars 
inställning till ämnet, socioekonomiska förhållanden och möjligheten till 
spel i musikskola är några av de faktorer som kan få betydelse för 
elevernas möjlighet att lyckas i ämnet (Skolinspektionen 2011).

Musiklärarnas Riksförening (2001) anser att det är på grund av de 
bristfälliga förutsättningarna för musikämnet som få utbildade 
musiklärare söker sig till de lägre åldrarna. Flera skolor i den nyss 
nämnda studien (MR 2001) köper sin musikundervisning av Musik- och 
Kulturskolor. Utifrån dessa förutsättningar konstrueras tjänster vilka 
innebär att en lärare behöver dela sin tid mellan flera skolor under 
arbetsveckan för att få full tjänst. Dessa tjänsters innehåll och fördelning
varierar i hög grad år från år och blir därför inte attraktiva för behöriga 
musiklärare (Myndigheten för skolutveckling 2007).

Att musik- och kulturskolelärare har blandade tjänster är inget ovanligt -
vilket innebär att det existerar naturliga kontaktytor mellan den 
obligatoriska och den frivilliga musikundervisningen. Det har förekommit 
samverkan mellan musikskola och grundskola tidigare men det är 
framför allt efter ombildandet av musikskolor till kulturskolor som 
behoven av samverkan ökat.
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Samverkan mellan musikskola och grundskola
I regeringens proposition 1988/89:4 om skolans utveckling och styrning
föreslog utredaren möjliga utvecklingsstrategier för den kommunala 
musikskolan. Utredningen föreslog att musikskolan skulle kunna 
utvecklas genom en starkare anknytning till grundskolans 
musikundervisning. Utredaren lyfte även fram musikskolans betydelse för 
de kultur-i-skolan projekt som gjordes under 1980-talet (Proposition 
1988/89:4). Eftersom musiken ansågs ha burit upp flera av 
kulturprojekten föreslogs en ökad samverkan mellan musikskola och 
grundskola. Vidare föreslogs ökad samverkan mellan musik och andra 
kulturformer som bildskapande, drama och dans.

Följande sammanfattning visar på vilken typ av samverkan mellan 
musikskola och grundskola som ofta har förekommit i Sveriges 
kommuner. Sammanfattningen baseras på Stålhammars studie Samspel
(1995) men det är även utifrån egna erfarenheter: 

• Kompanjonlärarundervisning där en musikskolelärare samarbetar 
med en klasslärare på lågstadiet. Instrumentalläraren förstärker 
med sin kompetens men ordinarie läraren är ansvarig.

• Klassorkester. Musikskolans lärare ansvarar för att en klass spelar 
orkester. Oftast med en instrumenttyp exempelvis stråk.

• Ensemble- eller körprojekt. Musikskola och klasslärare delar 
ansvar.

• Musikskolan säljer musiklärartjänst.
• Musikskolan säljer lärartjänst inom projekt- eller temaarbete. Ofta 

är samverkansnivån låg då musikskolorna planerar och föreslår vad 
som skall göras. Förvisso är detta upplägg förståeligt då 
musikskolans lärare besitter nödvändiga ämneskunskaper. Detta 
upplägg kan sägas vara genomgående för de flesta 
samverkansformer. 

Det projekt som ligger till grund för föreliggande studie har sina rötter i 
ett sådant projektarbete som beskrivs under den sista punkten. Det var 
ett projekt som delvis var finansierat av grundskolans budget för 
musiklärartjänst. Innehållet i projektet planerades i stort sett fullt ut av 
Kulturskolans pedagoger och Kulturskolan tillhandahöll all utrusning som 
behövdes.

Vissa problem förknippas med dylika projekt, såsom att de musiklärare 
som kommer utifrån in i skolans vardag oftast inte deltar i skolans olika 
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sammanhang där lärare träffas . Utan en tydlig koppling till skolans 
verksamhet är det svårt att få med dessa lärare i bedömningsarbetet 
(Skolinspektionen 2011). Trots detta konstaterar Skolinspektionen att 
samarbeten mellan kulturskolor och grundskolor kan höja kvaliteten på 
undervisningen men att det ändå är grundskolans och ytterst rektors 
ansvar att eleverna uppnår målen för ämnet. Kvalitén i arbetet består 
främst av kulturskolornas ämneskunskaper och rutin att arbeta i projekt 
med barn, vilket bekräftas av Skolinspektionen (ibid). 

Denna typ av samverkan mellan skolformer kan fungera som en 
framgångsfaktor för kulturskolorna och kan därför vara nödvändiga för 
deras överlevnad. Vilka meningar som än kan finnas om dessa 
förhållanden behöver kulturskolorna samverka, utvärdera, bedöma, 
skriva kursplaner och mycket annat för att kunna visa huvudmännen 
nyttan med verksamheten.
�
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Teoretisk grund

I detta kapitel beskriver jag de teoretiska grunder som denna studie vilar 
på och vill med det bland annat klargöra användandet av begreppet 
musikalisk identitet i denna text. Kapitlet tar avstamp i synen på kunskap
och lärande både mer övergripande och specifikt inriktat på musikalisk 
kunskap och musikaliskt lärande. Därefter belyses begreppen musikalitet
och identitet, något som mynnar ut i en beskrivning av begreppet 
musikalisk identitet.

Eftersom det sociala samspelet är en viktig faktor för musicerande ligger 
det nära till hands att använda de teorier om lärande som betonar just 
detta. Därför får sociokulturella teorier om lärande och kunskap utgöra 
den teoretiska grunden i denna uppsats. 

Två perspektiv på kunskap och medvetande
När vi talar om kunskap och lärande behöver det även nämnas något om 
medvetandet då dessa parametrar samspelar. Hur människan ser på 
funktionen av medvetandet påverkar hennes syn på kunskap. Vår syn på 
kunskap påverkar i sin tur vår syn på lärande. 

Om människan exempelvis väljer att betrakta medvetandet som en dator 
blir kunskap att betrakta som information som ska paketeras och lagras 
genom någon slags informationsbehandling. Denna syn på medvetandet 
kallar Bruner (2002) för datalogism3 . Utifrån detta perspektiv tas 
information och fakta för given och skall avgränsas, sorteras och lagras, 
ett synsätt som även påverkar synen på forskning. På samma sätt som i 
ett datasystem kan verklig kunskap i denna tradition inte vara tvetydig. 
Fakta är fakta. Detta förutsätter att allt runt omkring fungerar efter en 
liknande regelstyrning som i en dator. Men som Bruner (ibid) skriver kan 
kunskapsprocesserna vara mer röriga, komplexa och tvetydiga än vad 
detta datainspirerade synsätt ger sken av. På samma sätt som att 
skrivkonsten, och kunskapen att trycka böcker, har påverkat vårt sätt att 
se på medvetandet har kunskaper och teorier om datateknik alldeles 
säkert påverkat vår syn på medvetandet idag. 
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Det andra sättet att se på medvetandet kallar Bruner (2002) för 
kulturalism, ett synsätt som utgår från ett grundantagande att 
medvetandet inte skulle existera om inte kulturen fanns. Människans 
medvetande och dess utveckling är nära förbundet med att ge saker och 
ting en viss bestämd mening i ett visst sammanhang, en symbolism som 
både organiserar och konstruerar vårt sätt att leva i världen. 
Symbolismen bevaras, förfinas och överförs med tiden till kommande 
generationer (Bruner ibid). Utifrån detta perspektiv är det viktiga att inse 
att meningen med symbolismen finns inom en kultur och att det är det 
som gör att den går att kommunicera. Sett ur denna synvinkel är 
kunskap inom kulturen och kommunikation inte möjliga att skilja på, 
Bruner skriver ”Det är kulturen som förser oss med de verktyg som krävs 
för att vi ska kunna strukturera och förstå världen på ett 
kommunicerbart sätt.” (s.19). Utifrån detta sätt att se på medvetandet är 
tänkande, kunskap och lärande alltid placerade i en kulturell kontext. För 
barnen i studien är musikprojektet ett kulturellt kontext där 
kommunikation och lärande sker.

Det finns alltså enligt Bruner (2002) om vi väljer att spetsa till det två 
synsätt på medvetandet. Två ytterligheter: datalogism och kulturalism,
som utgör grunden till vårt sätt att se på och prata om kunskap. De två 
perspektiven att se på kunskap får konsekvenser för hur människor 
organiserar lärande i samhället. Å ena sidan en instrumentell syn på 
kunskap som objektiv och å andra sidan en syn på kunskap som 
subjektiv; en pågående process som finns i ett kulturellt och socialt 
sammanhang. Kort sagt; det Bruner lyfter fram och belyser är en 
positivistisk kontra en sociokulturell syn på kunskap.

Sociokulturella teorier
Med ett kulturpsykologiskt sätt att se på världen följer en tanke om att 
människan föds in i en värld som är uppbyggd av sociala sammanhang.  
Dessa sammanhang har formats av historiska och kulturella processer 
som existerade innan hon föddes (Hundeiede 2006). Vår utveckling är en 
resa genom kulturella landskap, en resa som innehåller vägval. Vi möter 
på denna väg flera möjliga vägar att gå; vägen genom dessa kulturella 
landskap delas i vägskäl med nya vägar och med nya möjligheter. Vilka 
vägar vi kan gå påverkas av såväl sociokulturella som ekologiska 
förhållanden och inom olika sammanhang finns olika typiska vägar att 
följa. Detta innebär i sin tur att ett barns utveckling inte är helt och 
hållet möjlig att beskriva med åldersbaserade stadieteorier då barnets
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utveckling i första hand är en kulturellt styrd process. Barnets 
utvecklingsmöjligheter är i hög grad beroende av vilka erfarenheter som 
finns tillgängliga för ett barn i de sociala sammanhang det befinner sig i 
(Bruner 2002; Dysthe 2003; Hundeide 2006; Vygotsky 1978). 

Denna kulturellt styrda utvecklingsprocess består till stor del av lärande 
och frågan om hur människan lär är en central fråga för varje kultur. 
Frågan om lärande handlar inte bara om utbildning och skola utan det är 
en generell fråga om återskapande och utveckling av kunskap i 
samhället (Säljö 2000). Att tala om sociokulturella teorier gällande 
människans utveckling är därför inte möjligt utan att nämna teorier om 
lärande - dessa är intimt sammanbundna.

Vygotskij4 (1978) betonar att lärande som inre process föregås av yttre 
aktiviteter och de yttre aktiviteter som leder till inre lärande sker, enligt 
Vygotskij (ibid);

1. Tillsammans med andra:
Människor lär tillsammans med andra det de senare med träning kan 
göra själva. Görandet och kommunikation tillsammans med andra 
processas och blir till tänkande. Olika former av samspel och interaktion 
leder till en inre process som i sin tur leder till att individens kompetens 
och förmåga breddas och fördjupas. Att musicera tillsammans med 
andra blir, sett ur detta perspektiv, väldigt viktigt för att musikaliskt 
lärande ska kunna ske.

2. Med hjälpmedel:
Redskap, artefakter (Säljö 2005; Säljö 2000) eller verktyg (Vygotsky
1978) finns mellan oss och världen som hjälpmedel för problemlösning, 
tänkande, lärande och andra inre processer. Verktygen kan vara både 
fysiska och intellektuella. För en musiker är både musikinstrumentet och 
musikteorin medierande, förmedlande, verktyg. Musikinstrumentet som 
ett fysiskt verktyg och musikteorin som ett mentalt verktyg. Verktygen i 
sig bär med sig mänskligt kunnande och erfarenheter som påverkar både 
verktygets utformning och utövaren (Hultberg 2006).  I verktygen 
samlar människan sina erfarenheter och på så sätt finns historien 
närvarande i nuet genom användandet av dessa sociokulturella redskap.
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3. I ett specifikt socialt och kulturellt sammanhang:
Lärandet påverkas av miljön, den kulturella kontext som vi befinner oss i. 
Det verkar kanske självklart men frågan om var människan befinner sig 
är en av de viktigare pedagogiska frågorna. Det är lättare att lära sig 
musicera i en miljö där musik faktiskt används än i en miljö utan musik.  
Mindre självklart är kanske att människan påverkas olika av miljön som 
är såväl historisk, kulturell som social. Individer tolkar och reagerar olika. 
Säljö skriver att människor reagerar inom ramen för en praktik, ett 
sammanhang, med utgångspunkt i våra egna kunskaper och 
erfarenheter.

Hur kan då kunskap och lärande definieras ur ett sociokulturellt 
perspektiv? Enligt Dysthe (2003) är sociokulturella teorier om lärande en 
sammanslagning av flera olika grundtankar. Det som förenar är synen på 
lärande som ett samspel mellan individen, dennes historia samt 
omgivningens inflytande vilket medför att kunskap är bunden till ett 
socialt och kulturellt sammanhang. 

Kunskap
Bruner (2002) framhåller att människans tillägnande av kunskap blir 
mest givande när hon får ”upptäcka kunskapen genom egna kognitiva 
ansträngningar” (s.12). Han menar att kunskapen då bäst relateras till 
individens historia och förförståelse.  Kunskap är alltså kopplad till en 
personlig process i ett socialt sammanhang med både individens och 
omgivningens historia som viktiga beståndsdelar. Som Dysthe (2003)
utrycker det är kunskap ”… invävd i en historisk och kulturell kontext” 
(s.34).

Enligt sociokulturella teorier är det viktigt att göra skillnad på kunskap 
och information; en individ kan ta till sig information som är lagrad i en 
bok eller ett uppslagsverk men det är i sig inte kunskap sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv. För att ombilda information till kunskap 
behöver människan använda den i ett sammanhang.  Säljö (2000) ser 
det som att kunskaper är något som man använder i sitt handlande i 
vardagen och samtidigt en tillgång som man löser problem med. 
Kunskap i detta perspektiv är inte objektiv och direkt överförbar mellan 
olika sammanhang utan den är bunden till en social kontext – olika 
perspektiv ger olika kunskaper. Vygotsky (1978) menade att världen 
upplevs och fungerar olika i olika livsmiljöer. Kunskap och vad som anses 
vara fakta är relativt i förhållande till livsmiljön och människans lärande 
sker i samspel med andra.  
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Lärande
In i ett lärandesammanhang tar vi med oss vår historia och förförståelse 
som påverkar vad vi lär, på vilket sätt och hur vi upplever lärandet. En 
människas utveckling är i första hand en kulturellt styrd process och en 
fråga om vilka erfarenheter som finns tillgängliga för människan i de 
sociala sammanhang som hon befinner sig i (Bruner 2002; Dysthe 2003; 
Hundeide 2006; Vygotsky 1978). 

Lärandet sker i samspel med andra människor och handlar i grunden om 
vad vi tar med oss från sociala situationer och sedan använder i 
framtiden (Säljö 2000). Vygotskij skriver i boken Mind in society
(Vygotsky 1978) att utveckling och lärande sker i samspel med andra 
och att det viktigaste är den potential för fortsatt lärande som ligger i 
samspelet. De yttre processerna, som är ett samspel mellan individen 
och omgivningen, och de inre mentala processerna är beroende av 
varandra (Vygotsky ibid). Lärande har alltså både en inre och en yttre 
dimension (Dysthe 2003). Vilka av dessa processer som betraktas som 
primära får praktiska konsekvenser för de som jobbar med barn och 
lärande, därmed även för de som ägnar sig åt forskning i dessa ämnen. 

En annan viktig konsekvens av denna syn på lärande är att lärande kan 
vara icke linjärt. Istället för att se del för del ser vi en bild av helheten 
som får bättre och bättre skärpa. Det är en temporär helhetsförståelse.

Den kritik som riktas mot detta sätt att se på kunskap, som bunden till 
kontext, är ofta kopplat till kravet att kunskap ska vara allmängiltig och 
objektiv. Den sociokulturella kunskapssynen kan utifrån betraktat verka 
full av tvetydigheter och behov av tolkning (Bruner 2002). Bengt 
Gustavsson (2000) förklarar denna kritik med att om kunskap ses som 
bunden till kulturer och sammanhang försämrar det möjligheterna att se 
förhållandet till helheten. Vi skulle alltså få svårt att se ”… den kritiska 
distans till det egna som är en nödvändig förutsättning för att kunna 
möta och hantera det som är oss främmande” (s. 244). Han skriver 
emellertid även att kunskapen är personlig, det är individer som bär 
kunskapen och en uppfattning om vår omvärld. Hur vi sedan tolkar 
kunskapen och omvärlden påverkar vårt möte med ny kunskap. 
Kunskapen är alltså ”… nära förbunden med vad vi är, vår identitet, och 
vad vi gör, praktiken” (Gustavsson ibid s. 244).  Kan det vara så att om 
vi ser de begränsningar som finns inom olika synsätt bidrar det till den 
kritiska distans som Gustavsson efterlyser? Om vi kan se 
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begränsningarna inom de olika synsätten kanske den skenbara kampen 
på liv och död mellan dem blir obetydlig (Bruner ibid).

En viktig del av de sociokulturella lärandeteorierna är begreppet den
närmsta utvecklingszonen (zpd).

Den närmsta utvecklingszonen, ZPD
Lärandesituationer är kreativa, vi förändrar och anpassar våra verktyg i 
förhållande till situationen. Därigenom överskrider vi gränser som leder 
in i utvecklingszoner där vi kan utforska och öva det vi inte kan. Dessa 
zoner där vi har särskild utvecklingspotential benämner Vygotskij zone of 
proximal development, som förkortas ZPD. Han beskriver det såhär i 
Mind in society (Vygotsky 1978): 

It is the distance between the actual developmental 
level as determined by independent problem solving 
and the level of potential development as determined 
through problem solving under adult guidance or in 
collaboration with more capable peers. (s.86)

Vygotskij (1978) skiljer alltså på det kunnande som ett barn har när det 
gäller att klara saker på egen hand och den potentiella prestationen som 
barnet kan utföra med handledning av exempelvis en lärare. Skillnaden 
mellan dessa två nivåer är det som kallas för den närmsta 
utvecklingszonen.

Att vid kunskapsbedömning eller lärandesituationer bara uppmärksamma 
det barnet klarar på egen hand är enligt Vygotskij att missa en stor del 
av barnets potential. Den nivå som barnet befinner sig på egen hand kan 
ses som frukten av utveckling. Den närmsta utvecklingszonen är mer att 
betrakta som ett frö eller en knopp i utvecklingens trädgård. Färdigheter 
som håller på att mogna fram. I en situation där ett barn skall lära sig 
ett musikinstrument, som i studiens musikprojekt, blir det mest 
stimulerande för barnet om det utmanas och i samspel med läraren, 
omgivningen och medierande verktyg får befinna sig i The zone of 
proximal development. Traditionellt sett kan instrumentundervisning i 
musikskolorna ha fastnat i att repetera det som redan är moget innan 
eleven får gå vidare till nästa steg i spelboken (Kempe & West 2010). 
Utmaningen och inspirationen uteblir och lärare och elev kan fastna i att 
bara se små delar som inte hör ihop med en helhet. I föreliggande 
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studies musikprojekt har en målsättning med metodiken varit att hitta 
varje individs närmsta utvecklingszon i samspel med andra och i en 
helhet.

Det sociokulturella perspektivets syn på lärande är social, kunskap 
existerar inte objektivt utan är relativ och skapas inom en sociokulturell 
tolkningsram. Betoningen ligger på att lärande sker i samspel med andra 
människor och inte i första hand genom individens interna processer. 
Yttre aktiviteter samspelar i dialog med inre processer. Om vi överför 
detta tänkande till konstruktionen av identitet så kan det konstateras att 
identiteten konstrueras i samspel med andra. Identiteten är en social 
konstruktion utvecklad i samspel och genom dialog mellan människor 
vilket innebär att identitet och självbild i viss mån är föränderliga och 
påverkbara. Utvecklingen av identitet ligger nära begreppet socialisation.

Socialisation
Människan föds in sociala sammanhang där det sedan tidigare finns 
inbyggda perspektiv och förhållningssätt till omvärlden. Att vara delaktig 
i en kultur och ta till sig dessa förhållningssätt är det som kallas 
socialisation. I samspelet med vuxna börjar barnets identitetsutveckling. 
Socialisationen sker i samspel mellan individer och lärandet sker både 
hos individen och i kollektivet. Socialisation brukar delas in i primär och 
sekundär socialisation (Säljö 2000).

Primär socialisation – uppstår i mindre gemenskaper, exempelvis 
familjen. Här förmedlas de grundläggande kunskaperna -språk, regler för 
socialt samspel, hänsyn med mera. De anhöriga känner till barnets 
historia och kan hjälpa barnet att återkoppla till tidigare händelser. 

Sekundär socialisation – skola och andra institutionaliserade miljöer. De 
personer som möter barnet här känner inte barnet lika bra som familjen 
och de vet oftast väldigt lite om hur barnet fungerar utanför den 
situationen. En detalj som skiljer dessa miljöer från familjen är att i 
skolan är lärandet målet med verksamheten. Säljö (2000) skriver ”Det är 
lärandet i sig och övningen som är poängen med det man gör” (s.45). 
När lärandet blir det huvudsakliga ökar avståndet mellan det lärda och 
den praktiska tillämpningen utanför skolan.
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Identitet och självbild
Till de mest allmänna upplevelserna av mänskligt erfarande hör det vi 
kallar för jaget, självet eller personligheten (Bruner 2002). Ur ett 
sociokulturellt perspektiv handlar självbilden om hur vi ser på oss själva i 
samspel med hur andra ser på oss. Självbilden består alltså av flera 
bilder som tillsammans utgör vår identitet. En identitetsprocess som är 
beroende av sociala sammanhang. Identiteten innefattar alltså inte 
enbart individens egenskaper; identiteten är föränderlig och dynamisk 
och kan ses som den process genom vilken vi skapar en förståelse om 
oss själva i relation till omvärldens reaktioner. Identiteten konstrueras på 
så sätt i samspel med andra och vår identitet beror till stor del på om vi 
får tillgång till en viss position i ett visst socialt sammanhang (Davies 
2003).  Ett närliggande perspektiv på identitetsformation är att vi genom 
en spegling av omvärldens reaktioner träder in i olika roller, roller som 
förhandlas fram i samspel med omgivningen (Goffman 2004).

Karsten Hundeide (2003/2006) benämner detta samspel för förhandling
om kontrakt. Vem förhandlar man om detta kontrakt med? 

Identitetsförhandling
Viktiga personer i vår omgivning påverkar oss genom den omedvetna 
förhandling om identitetskontrakt (Hundeide 2003/2006) som sker. Olika 
sammanhang ger olika identitetskontrakt och vi skulle kunna kalla dessa 
kontrakt för roller. Människan tilldelas, erövrar och spelar olika roller i 
olika sammanhang (Goffman 2004). Det handlar alltså om olika sociala 
roller som vi förväntas spela. Roller som vi mer eller mindre medvetet tar 
på oss att spela. I ett visst sammanhang kan en roll vara upptagen vilket 
kan leda till att vi placeras eller placerar oss i en annan roll (Goffman 
ibid).

Dessa roller fungerar som referensramar för det sociala samspelet. De 
viktiga personer som påverkar detta samspel är till att börja med 
föräldrar, syskon, släktingar, lärare och vänner. Med tiden utvidgas 
mängden kontrakt och roller. Det är nämligen så enligt Hundeide (ibid) 
att vi förhandlar om flera kontrakt mellan olika personer och 
sammanhang. Det finns alltså inget enhetligt kontrakt eller roll som en 
person använder i alla situationer och det kan till och med vara så att 
olika kontrakt säger emot varandra. Vi kan spela olika roller i skilda 
sammanhang. De olika relationerna kan upplevas som motsägelsefulla av 
individen, det kan vara skillnad på hur ett barn uppfattas hemma och i 
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skolan. De viktiga personerna i omgivningen erbjuder ett 
kontraktsförslag till en roll – det här är Du. 

Yttre avtal blir till inre avtal, en omskrivning av Vygotskijs (1978) tankar 
om att yttre handling blir till inre process, och i linje med Bakhtins (1991) 
dialogiska tänkande ser jag det som att den yttre förhandlingen är i 
dialog med den inre. Eftersom vi förhandlar med flera personer 
(flerstämmighet) blir även den inre dialogen flerstämmig. Ett yttrande är 
alltid riktat och enligt Bakhtin (ibid) anpassat till mottagaren som kan 
vara någon av ens inre stämmor, en lyssnande inre person (Igland &
Dysthe 2003). Yttrandet behöver inte vara uttalat eller skrivet, dialog 
handlar inte bara om verbal kommunikation utan innefattar istället all 
mänsklig kommunikation (Hundeide 2003) . 

Människors handlingar gentemot varandra baseras på den tolkning de 
gör av varandra. Dessa tolkningar kan bli till ett självuppfyllande av 
andras förväntningar. Handlingar anpassas till det mottagaren förväntar 
sig och mottagaren tolkar i sin tur situationen utifrån vad kontraktet 
säger om den andres egenskaper. Det innebär att ett barn i skolan kan 
göra saker som sätter igång reaktioner som bekräftar det ingångna 
identitetsavtalet, barnet spelar sin roll.

Personlig identitet, jagbilden, består av en individs unika kvalitéer, 
värderingar och kännetecken som återspeglar hennes historia och de 
roller hon fått eller valt att spela. Inom detta synsätt blir det möjligt att 
skilja mellan inre och yttre identitet, personlig och social identitet. Social 
identitet handlar om vilka sociala grupper som individen tillhör, eller 
strävar efter att tillhöra eller grupper som denne delar värderingar med. 
De personliga och de sociala identiteterna överlappar och påverkar 
varandra och skall inte ses som separata. Detta kan sammanfattas i 
följande uttalande; jagbilden skapas och förändras i det sociala 
samspelet tillsammans med de människor som omger oss (Mead 
1934/1976). 

Vilka sociala roller människan ser som möjliga framtida själv har med 
självkänslan att göra.
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Självkänsla
I samspel med individens egna och omgivningens syn på sina 
framgångar och misslyckanden definieras hennes självkänsla. Bruner 
(2002) beskriver det som att självkänslan är en blandning av vår 
självbedömning och vår handlingsförmåga, en förening av vår 
uppfattning ”… om vad vi tror oss (eller hoppas) kunna uträtta och vad 
vi fruktar ligger bortom vår förmåga” (s.55).

Människors uppfattning om sig själva formas av både positiva 
erfarenheter men även av misslyckanden och utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv kan vi inte undvika att lära (Säljö 2000). Det barn som 
misslyckas i skolan lär sig något men kanske inte det läraren tänkt sig. 
Självkänslan påverkas av det stöd vi har i omgivningen och även här har 
skolan en viktig roll. Bruner (2002 s.57) lyfter fram några saker att tänka 
på för att stödja barn i utvecklingen av en positiv självkänsla:

• Att barnet får en ny chans
• Att barnet får uppskattning för att ha gjort ett bra försök
• Att barnet får möjlighet att prata och reflektera med någon 

annan så att man kan komma fram till varför det inte gick 
som planerat

Detta kan tyckas vara självklarheter men det är inte ovanligt med 
exempel på musikundervisning genom historien där barns självkänsla har 
behandlats på ett hårdhänt sätt (Gustafsson, J. 2000). Det kan vara 
undervisning där läraren sätter musiken i centrum istället för barnet. 
Framför allt innan 1960-talet har det förekommit olika tester av 
sångförmåga och musikalitet som får en exkluderande funktion 
(Gustafsson, J. ibid). Prov och tester som har upplevts förnedrande vilket 
kan ha bidragit till en negativ musikalisk självbild (Ryner 1999). 

Finns det då någon nytta med musikundervisning? Varför ska vi 
överhuvudtaget ha musikundervisning? Det enkla och grundläggande 
svaret på frågan måste vara – för att eleven skall få kunskap i - och ett 
förhållande till musik. Den sociala nyttan, kulturella och mänskliga 
värden är svåra att mäta men den musikaliska kunskapens värde måste 
betraktas i ett större och långsiktigare perspektiv. Georgii-Hemming 
(2005) lyfter fram musikens och musicerandets potential för ökad 
självkänsla, förmåga till samarbete och att musiken därigenom utvecklar 
individens sociala sidor. Musikundervisningens kapacitet att utveckla 
elevernas sociala sidor ligger i den identifiering av sig själv i relation till 
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andra som man gör i musicerandet tillsammans. Enligt henne är detta ett 
av de mest framförda argumenten för att vi ska ha musikundervisning i 
den svenska skolan. I ett bra samspelssammanhang lär sig eleven 
respektera andra och att ta gemensamt ansvar. Samtidigt kan eleven 
hitta sina egna förmågor och få uppleva dem i funktion i samspel med 
andra, genom samspelet kan eleven få ökad förståelse för olika slags 
begåvning och kompetens och praktiskt få uppleva att olika slags 
kompetens behövs. En faktor som påverkar den musikaliska självkänslan 
och identiteten är omgivningens syn på musikalitet.

Musikalitet
Grunden för den musikaliska identiteten är individens syn på sin 
musikalitet och sitt musikaliska kunnande. Hur förhåller sig ett 
musikaliskt kunnande till olika kunskapsformer? Eller är musikalisk 
kunskap att betrakta som en egen kunskapsform med olika dimensioner? 
Georgii-Hemming (2005) skriver om några musiklärares 
musikundervisning och konstaterar att sett ur dessa lärares perspektiv 
betraktas musikalisk kunskap som ”… personlig och något som 
konstrueras i processer där elevernas vardagskultur återskapas” (s.168). 

Att se musikalisk kunskap som en process tillhörande ett kulturellt 
sammanhang och inte direkt överförbar kan ses som en del i musikens 
natur. Detta är en tanke som låter sig överföras till de sociokulturella 
teorierna om kunskap. När man pratar om musikalisk kunskap ligger det 
nära till hands att även anknyta till musikalitetsbegreppet. 

Om vi ser begreppet musikalitet ur ett sociokulturellt perspektiv är 
musikalitet relativ, kontextberoende och relationell. Hur vi som 
medmänniskor väljer att se på begreppet musikalitet påverkar barnets 
upplevelse av musik. Det påverkar även barnets musikaliska självbild och 
därigenom även möjligheterna till musikaliskt lärande (Brändström 
2006). 

Musikläraren ses som särskilt viktig för barnets syn på sin musikalitet. 
Ofta har läraren ett övertag över eleven i undervisningssituationen, det 
är lärarens uppfattning och åsikter som väger tyngst i preciseringen av 
elevens roll i det sociala samspelet (Hundeiede 2003/2006). Detta gäller 
även konstruktionen av musikalisk identitet som baseras på dialog och 
respons med viktiga personer i ens omgivning. Barnens syn på sig själva 
som en som kan spela påverkas av den attityd de möter från etablerade 
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musiker och barnens instrumentallärare (Hultberg 2005) eller som Ferm 
(2004) uttrycker det: ”Hur läraren ser på eleven får konsekvenser för 
olika roller och handlingar i den musikaliska erfarandeprocessen” (s.82). 
Det finns alltså goda chanser att ett barn utvecklar en positiv och 
lustfylld relation till musik och musicerande om viktiga personer i dess 
närhet anser barnet vara musikaliskt. 

Genom historien finns många exempel på hur skolan har försökt sortera 
ut de som anses vara omusikaliska (Gustafsson J. 2000, 2001), 
exempelvis inom den gamla folkskolan. De som inte var bra nog skulle 
hållas borta från att försöka delta i sång. Musikalitet hängde ihop med 
förmågan att framföra musik på det sätt som läraren tänkte sig.  Sett ur 
ett västerländskt dualistiskt perspektiv är musikalitet en egenskap som 
människan föds med i varierande grad och det finns de som delar 
musikalitet i en yttre och en inre musikalitet, musikalisk eller teknisk 
kompetens (Brändström 2006). Den västerländska klassiska 
konstmusiken har fått sätta upp ramarna för vad musikalitet är och detta 
synsätt begränsar oss till att se musikalitet som en medfödd egenskap 
och något som intimt förbinds med de hantverksmässiga delarna av 
musikutövande, en praktisk tillämpning. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är musikalitet relativ och relationell. Vi är 
idag vana musiklyssnare, musiken omger oss och finns överallt. Alla barn 
har en musikalisk potential och en relation till musik.  Ur ett 
sociokulturellt perspektiv ges stor betydelse till musikupplevelsen, 
upplevelsen är socialt och kulturellt bunden men samtidigt individuell 
(Brändström 2006). En musikundervisning på dessa grunder tonar ned 
färdighetsträning och sätter upplevelsen i centrum. Det finns vidare 
ingen värdering av olika musikgenrer - i musikundervisning går all musik 
att använda.

En fråga att ta ställning till är om huruvida musik är två olika 
konstformer: att lyssna på musik och att spela musik. Är det att betrakta 
som musikalitet att vara en duktig lyssnare? Bowman och Powell (2007) 
frågar sig: ”Are listening and performing totally different arts? Or are 
they different modes of engagement in the same fundamental process?” 
(s.1087). Alla människor upplever musik på något sätt och förhåller sig 
till denna upplevelse. Vad lägger individen märke till? Vad gör hon med
det? Det är också olika sidor av musikalitet.
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I sociokulturella termer kan musik ses som ett medierande verktyg som 
förenar lyssnare och utövare, kropp och tanke med varandra. Musiken är 
unik som konstform genom att den griper tag i lyssnare och utövare 
kroppsligt på ett sätt som andra konstformer inte uppnår lika naturligt. 
Lyssnaren interagerar med konstverket, musiken, och tar del av 
erfarenheter genom andra. Konstverket är ett psykologiskt verktyg som 
förändrar och utvecklar individens tänkande (Vygotskij i Hultberg 2006).

Vygotskij (1995/1930) lyfter fram fantasins och kreativitetens beroende 
av tidigare erfarenheter, konsten blir här ett sätt att utveckla ny kunskap 
i interaktion med andras erfarenheter. Vygotskij kallar detta för sekundär 
eller lånad erfarenhet (s.21). Fantasi och kreativitet fyller en viktig 
funktion för individens utveckling och är ett verktyg för ett vidgande av 
människans erfarenheter. Detta kan ske genom att hon gör sig en bild 
av det hon inte har sett utifrån andras berättelser och beskrivningar. Om 
vi vill forma en hållfast grund för barnens kreativa verksamhet är det 
alltså nödvändigt, enligt Vygotskij, att vidga deras erfarenheter. 

Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och 
har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det 
besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och 
produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar 
(s.20).

I detta sammanhang nämner inte Vygotskij musik men Hultberg (2006) 
överför Vygotskijs resonemang till musik: ”Överfört till musik kan 
människor göra musikaliska erfarenheter genom att lyssna på 
musik…”(s.36). Lyssnande är en form av musikalisk verksamhet, en 
dimension av musikalitet som skolans musikundervisning inte alltid har 
utarbetade pedagogiska strategier för, anser Bowman och Powell (2007). 
De anser vidare att musikundervisningen behöver utveckla metodik för 
att träna och utveckla ”embodied listening skills” (s.1101).
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Musikalisk identitet
Barns musikaliska identitet kan sägas ha sin grund i biologiska anlag och 
förutsättningar men den formas inom de sociala sammanhang de är en 
del av och i samspel med de individer de möter. Dessa sociala 
sammanhang utgör inte bara inramningen för individens skapande av 
identiteter utan är en oskiljaktig del av dess grundstruktur. Detta innebär 
att studier av barns utveckling inte kan fokusera enbart på individer utan 
även behöver innefatta det sociala samspelet, de sociokulturella 
förutsättningarna (Hargreaves et al 2002). Alexandra Lamont (2002) ser 
skolan som ett mycket viktigt sammanhang där barn kan uppmuntras till 
att utveckla en positiv musikalisk identitet. En nyckelfaktor är enligt 
henne musikaktiviteter som är inkluderande istället för exkluderande. 
Detta var en av grundtankarna i mötet med barnen i föreliggande studie.

Samtliga erfarenheter och sociala samspel vi deltar i formar alltså oss 
och vår identitet. Hur ser musikens roll ut i detta identitetsskapande? 
Olsson skriver (2007): ”Music provides many opportunities for the 
construction of identity” (s.995). I skapandet av identitet kan man se det 
som att musiken har dubbla roller, dels som bidragande till utvecklingen 
av en identitet som utövare av musik, dels som bidragande i 
konstruktionen av social identitet och tillhörighet (Hargreaves, Miell och 
MacDonald 2002; Scheid 2008). Musiken ses i detta sammanhang som 
ett medel för individen att uttrycka sig själv genom att lyssna och spela. 
Dessutom kan människan visa tillhörighet till en viss musikstil med 
klädval, frisyrer och andra attribut. 

Både social och personlig identitet formas av detta sätt att framträda 
med kroppen (Giddens 2002).  På så sätt utgör musiken och kulturen 
som finns runt den ett viktigt redskap för ungdomars identitetsskapande. 
David Cleavers narrativa studie av en ung människas musikaliska 
livsvärld visar på hur musiken kan genomsyra livet både som utövare 
och lyssnare (Cleaver 2010). Med detta som grund föreslår han att ”… 
music teachers should no longer simply teach a subject – but develop 
sensitivities to the nature of musical identity and musical life texts” 
(s.35).

Att musiken spelar en stor roll i barn och ungdomars skapande av 
identitet råder alltså ingen tvekan om (Cleaver 2010; Ruud 1997; Scheid 
2008). Musiken får allt större plats i vår kultur genom media, bland 
annat med användandet av musik i tv- och dataspel. Musikalisk identitet 
kan även formeras av de sociokulturella rollerna som musikant och 
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musiker. Musikeridentiteten som egentligen handlar om att se sig själv
som en som spelar. Alltså en sociokulturell roll mer än ett yrke.

Hargreaves, Miell och MacDonald (2002) väljer att dela upp musikalisk 
identitet i följande två delar:

1. Identities in music (IIM). Identitet i musiken – handlar om de delar 
av musikalisk identitet som berör sociokulturella roller. Musiker 
(här: en som spelar musikinstrument eller sjunger), kompositör, 
underhållare, improvisatör och musiklärare är några av de roller 
som vi kan förhålla oss till.

2. Music in identities (MII). Musiken i identiteten – berör alla sätt som 
vi använder musiken till att utveckla och uttrycka vår identitet. 
Musikstil, kläder, genus, nationell och socioekonomisk status 
exempelvis.

�
Utifrån denna uppdelning är det den förstnämnda varianten som denna
studie vill belysa och öka förståelsen för, identitet i musiken förkortat 
iim. Identiteten som en som spelar eller sjunger.

Några svenska studier visar på att musik i identiteten är viktigt för 
ungdomars identitetskonstruktion exempelvis nämnda Scheid (2008). 
Även engelska studier exempelvis Nicola Dibbens (2002) studie om 
genus, identitet och musik och Tarrant et al (2002) studie om
ungdomars identitet och musik - betonar musiken och den omgivande 
kulturens roller i unga människors skapande av identitet.

De studier som behandlar identitet i musiken är i ett flertal fall brittiska
eller australiensiska. Frågor som behandlas är musikeridentitet hos 
skolbarn generellt (exempelvis Lamont 2002 och Leighton 2011) eller 
specifika fall bland musicerande tonåringar (förslagsvis O’Neill 2002). 
Lamonts (ibid) studie har likheter med delar av föreliggande studie med 
sin intervjustudie om musik i skolan och barns musikeridentitet. Leighton 
(ibid) frågar barn hur en musiker ser ut och barnen ritar detta och har 
på så sätt vissa beröringspunkter med min studie. Utifrån barnens
förmodade idealbild analyserar Leighton barnens musikaliska identitet. 
Dessa studier är inte multimodala och Leighton (ibid) tar omvägen runt 
hur barnen ritar en musiker istället för att be barnet rita sig själva.
Barrett (2010) analyserar barns berättelse i intervjuer och belyser genom 
denna narrativa metod barns musikaliska identitet.
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Att studera fenomenet musikalisk identitet handlar om att försöka förstå 
individens egen upplevelse av den, hur de föreställer sig den samt att 
försöka förklara de processer som är involverade i den musikaliska 
utvecklingen.
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Spelprojektet

Några grundläggande förutsättningar i detta projekt:

• Jag är med och spelar/sjunger med barnen, barnen ska känna att 
vi gör detta tillsammans. Att lära sig grunderna i att spela ett 
instrument är viktigt. Tillsammans med sång är spel på instrument 
i samspel med andra en av grundstenarna i musikundervisning.  

• De lär tillsammans och av varandra. 
• De uppträder för andra för att lära sig av detta men även för att 

skapa förebilder. Att se andra elever uppträda kan göra att fler får 
lust att lära sig spela och sjunga.

• Jag som pedagog försöker tillse att eleverna regelbundet befinner 
sig i Zone of Proximal Development. Detta genom att anpassa 
arrangerandet av musiken till att eleven skall klara av att delta i 
samspelet och att vi bygger på därifrån.

• Vi använder riktiga begrepp och för gradvis in olika musiktermer 
såsom; ackord, olika tonnamn, namn på formdelar, pauser och 
notvärden. 

Uppnåendemål i LPO-94 (som projektet anknyter till)
Projektet främjar en harmonisk utveckling av en musikalisk identitet där 
eleverna får utveckla olika uttrycksformer genom att pröva, utforska och 
tillägna sig det musikaliska uttrycket och samspelet på olika instrument 
tillsammans med andra. Projektets arbetsform stimulerar varje elev att 
växa med sina uppgifter i samarbetet, samt att de genom samspelet lär 
sig att de olika instrumenten behöver, och utvecklar, olika 
kunskapsformer som i sig utgör delar av en helhet.

Förmågan till inlevelse och förståelse för andra människor tränas genom 
att barnen under lugna former provar alla instrument och tillsammans får 
se att det som är svårare för den ena kan vara lättare för den andre, och 
vice versa.

Att träna sig i rockgruppsspel och i projektet även göra en konsert, som 
man gemensamt ställer i ordning inför, är ett lärande som ger plats för 
praktiska, sinnliga och estetiska aspekter av lärandet.
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Mål med projektet 
Målet med projektet var att barnen skulle utveckla sin kännedom om 
spel i rockgrupp samt erhålla en grundläggande förtrogenhet med de
vanligast förekommande instrumenten i denna typ av ensemble.

Ytterligare mål var att barnen genom att musicera i ett tryggt 
sammanhang skulle öka kontakten med sin musikaliska förmåga och 
därigenom stärka sin musikaliska självbild. Detta för att bidra till en 
positiv jag kan-känsla. Allt utifrån en grundhypotes att en stärkt 
självkänsla underlättar lärandet.

Målkriterier 
Målet var uppnått när barnen i samspel med de andra i gruppen hade 
provspelat alla instrumenten och repeterat förekommande låtar. De 
skulle därtill ha medverkat i det planerade uppträdandet inför övriga 
skolklasser och föräldrar.

Genomförande
I klassen, som var en 4-6-klass, fanns 12 barn som klassföreståndaren 
delade i två grupper, alltså sex barn i varje grupp. Detta innebar att det 
kunde finnas både 11- och 13-åringar i samma grupp.

Vi hade från mitten av januari till slutet av mars åtta lektioner plus ett 
genrep. Lektionerna var en timma och första veckan valde vi att ha två 
lektioner. 

Onsdag i påskveckan, 31/3, gjorde vi en avslutning av projektet. Dagen 
började med ett genrep i bygdegården som följdes av en konsert för 
skolans yngre barn. På kvällen hade vi konsert för alla i byn som ville 
komma. Barnen sålde även fika under kvällen. Under konserten spelade 
varje grupp tre låtar var. Mellan de två grupperna var det två av de barn 
som spelar gitarr med Kulturskolans gitarrlärare som spelade ett stycke.

Låtar som spelades i projektet: Proud Mary, Hound dog, See you later 
alligator, Johnny B. Good, Zoombie, Living in America, One of us

Ackord: D, A, A7, Em, G, C. 

Instrument: 3 elgitarrer, 2 elbasar, 1 trumset, 1 keyboard samt 1 
keyboardförstärkare med fyra kanaler där jag även kopplade in en 
sångmikrofon. 1 tamburin.
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Lektion 1: Vi satt i halvcirkel och jag visade först elbasen. Jag förklarade 
lite grundläggande om hur man spelar på en sådan och vad några toner 
heter. Sedan fick de prova en och en. Den som provade först fick hjälpa 
till med att instruera nästa barn. Detta gjorde barnen delaktiga i 
lektionen och det gav ytterligare en dimension till det egna lärandet när 
barnen fick visa någon annan hur man spelar. Alla i gruppen fick prova 
elbasen och även testa att spela tillsammans med mig. Barnen provade 
att i samspel växla mellan två toner. 

Efter elbasen gick vi igenom elgitarr enligt liknande mönster som med 
elbasen. När några provat gitarr kunde de ta basen igen och spela 
tillsammans med den som för tillfället hade gitarren.

Därefter gick jag igenom trummorna. De fick stå i halvcirkel runt mig och 
trumsetet medan jag beskrev de olika delarna och visade olika 
trumkomp. Jag visade vad de skulle prova. Varje barn provade någon 
variant av ett vanligt komp. Med eller utan fot eller med en fot och en 
hand. 

Lektion 2: Vi gick igenom spel av keyboard på samma sätt som med de 
andra instrumenten. Jag förklarade lite om ackordsspel och visade hur 
de skulle trycka ner varannan vit tangent utom i vissa fall där de måste 
ha en svart i mitten. De behövde lära sig att hitta en ton och utifrån den 
räkna ut vad de andra heter samt lite om dur- och mollackord.

Sedan fick de ta var sitt instrument och vi började med att spela en ton, 
exempelvis G. Alla spelade tillsammans och efter en stund bytte barnen 
instrument så att alla fick prova allt. Sedan började vi med att spela 
någon del av Proud Mary och bytte runt på instrumenten.

På ett stort blädderblock ritade jag upp takstreck och skrev in ackord 
mellan dessa streck. Jag ställde mig själv och tavlan med blädderblocket 
på där alla barn kunde se. Medan jag sjöng pekade jag var i 
ackordsanalysen vi var. Efter några lektioner kunde vi prova att spela 
utan att jag pekade, eller att jag bara visade på formdelarna.

I slutet av denna lektion, när alla hade provat allt i sammanhang, fick de 
säga två instrument som de helst skulle vilja spela i bandet. Jag vågade 
lova att de skulle kunna få spela något av dessa två. Anledningen till att 
de inte fick välja tidigare var att jag ville att de skulle ha provat allt i ett 
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sammanhang först. Det kunde göra att någon valde keyboard istället för 
trummor exempelvis.

Lektion 3-8: Denna period bestod av att träna olika delar av låtar samt 
att få ihop detta till en helhet. Det hände även att de bytte instrument 
och spelade olika instrument på olika låtar. Några barn föredrog att spela 
samma instrument under hela projektet. 

Veckan efter lektion 8 hade vi ett genrep samma dag som konserterna. 
På konserterna spelade varje grupp tre låtar och några växlade 
instrument. Kvällskonserten filmades av min inlånade assistent.
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Syfte

Syftet med studien är att med utgångspunkt i barns erfarenheter öka 
förståelsen för barns musikaliska identitet och dess utveckling.

Syftet kan även sammanfattas i följande frågeställningar:

Vad konstituerar barns musikaliska identitet?

Hur förändras barnens musikaliska identitet i detta spelprojekt?
�
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Metod

Den pedagogiska grundsynen för musikprojektet och för denna studie är 
att lärande sker i samspel mellan människor inom ett visst socialt 
sammanhang.  En sådan grundsyn bör få konsekvenser för de metoder 
som används i studien. För att få grepp om barnens musikaliska identitet 
och dess utveckling såg jag det som angeläget genomföra studien i 
samspel och dialog med barnen. Värt att tänka på inför läsandet av 
resten av denna uppsats är att den musikaliska identiteten inte är 
statisk, den är i ständig rörelse. Detta oavsett huruvida människan deltar 
i musikprojekt eller inte. Hon kan inte kliva ner i samma flod två gånger. 
Den identitet som barnen hade efter projektet är alltså inte fast. Det 
hände saker både före, under och efter denna undersökning. 

I studien valde jag att använda mig av tre metoder; ett 
självvärderingsformulär, teckningar ritade av barnen och intervjuer. 
Detta gjordes både före och efter spelprojektet. Intervjuerna som var 
halvstrukturerade, tog avstamp i självvärderingsformulär och bilder. 
Barnen har i intervjuerna haft möjlighet att kommentera bilder och 
formulär och på så sätt har jag säkerställt att barnen får komma till tals. 
Det har varit av vikt att barnens röster hörs i materialet. Att använda 
flera metoder ger en metodisk pluralism som avser att öka 
trovärdigheten i studien i och med att fenomenet iakttas ur olika vinklar. 
Främsta anledningen till denna triangulering är att få ett mer omfattande 
material att analysera än vad enbart exempelvis intervjuer med barnen 
skulle ge. Ur ett sociokulturellt perspektiv på forskning ser jag det som 
relevant att använda flera av de verktyg som finns tillgängliga.

Genom användandet av flera metoder finns möjligheten till en samtidigt 
bredare, djupare, fylligare, komplexare och stabilare förståelse av det 
studerade fenomenet (Silverman 2006). Triangulering är av tradition en 
metod som har sina rötter i naturvetenskaplig kvantitativ forskning där 
man studerar konkreta fysiska objekt (Silverman ibid). Inom sådan 
forskning skall triangulering av data verifiera eller falsifiera en tes. En 
risk med triangulering inom kvalitativ forskning är att forskaren tror sig 
kunna finna en enhetlig sanning. Då varje metod har sin egen kontext 
finns det ingen enhetlig sanning som framträder när forskaren, likt den 
guldproducerande alkemisten, hittar den rätta kombinationen av 
metoder. Inom sociala och kulturella studier kommer olika perspektiv att 
ge upphov till olika slags kunskap säger Silverman (ibid). Det kan tänkas 
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att en överensstämmelse mellan resultaten stärker validiteten i en studie 
men det finns andra poänger med en triangulering.

Trianguleringen i föreliggande studie kan även bidra till en påminnelse 
om det situerade i studien. Jag använder alltså inte triangulering för att 
låta den ena metoden undergräva någon av de andra och är heller inte 
ute efter att falsifiera en respondents uttalande i en intervju. Något som 
skulle kunna vara möjligt. 

För att få svar på mina frågor om barns musikaliska identitet och dess 
utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv valde jag att lägga upp 
studien på följande sätt:

Undersökningen utformades som en före- och efterdesign. Till att börja 
med använde jag mig av en enkel variant av självvärderingsformulär. 
Därefter fick barnen göra teckningar utifrån temat ”Jag och musik - rita 
dig själv i ett sammanhang där det musiceras”. Självvärderingsformulär 
och teckningar fick därefter utgöra en bas för intervjuerna där jag och 
barnet samtalade om formulär och bild.

Längre fram i metodkapitlet kommer en fördjupning i genomförandet av 
studien. För att läsaren i viss mån skall kunna ha studien i åtanke när 
denne tar del av de metodologiska delarna vill jag här visa på 
turordningen för de primära händelserna i studien. Så här ser 
flödesschemat ut som beskriver händelseförloppet ut:

Kontakt med skolan�Självvärderingsformulär�Rita 
bilder�Analys�Förberedelse av 
intervjuer�Intervju1�Spelprojekt�Självvärderingsformulär2�Rita 
bilder2�Analys�Förbereda intervju2�Intervju2�Analys



� �.

Metodologi
Här följer en fördjupning i de teorier som ligger bakom de valda
metoderna innan jag går in på datainsamlingen.

Självvärdering med formulär
Tanken med att använda ett självvärderingsformulär var att undersöka 
barnens erfarenhet av vissa påståenden och begrepp. Därigenom 
hoppades jag kunna bilda mig en uppfattning av barnets musikaliska 
självbild samt det egna och familjens musicerande. 

Som grund och inspiration till självvärderingsformuläret utgick jag från 
Pirjo Ouvinen-Birgerstams (1999) självskattningsskala ”Jag tycker jag 
är”. Det är ett bedömningsinstrument som avser att mäta barns självbild 
– hur de upplever sig själva och sina egenskaper. Detta formulär 
innehåller 72 alternativt 32 frågor, beroende på barnens ålder, med 4 
svarsalternativ och brukar användas i stor skala i kvantitativa studier. 
Formuläret anses ha god validitet, det mäter det som det avser att mäta 
(Nilvang 2006). Ett problem vid användandet av ett formulär eller en 
enkät är frågan om ”huruvida ett mätinstrument verkligen representerar 
det teoretiska begrepp, den latenta variabel, som det har skapats för att 
mäta” (Nilvang s.15). Det är detta som kallas för konstrukt validitet,
något som Ouvinen-Birgerstams självskattningsformulär anses uppfylla i 
hög grad (Nilvang ibid). Denna typ av kvantitativa validitet är inte helt 
relevant för min studie och jag redovisar inga resultat i procentsatser 
och staplar. Denna del av studien är alltså inspirerad av kvantitativ 
metod.

Min ursprungliga plan var att använda detta självärderingsformulär 
oförändrat.  Efter att ha fördjupat mig i ämnet insåg jag att användandet 
av detta formulär inte helt fyllde mina syften. På grund av detta valde 
jag att konstruera en egen variant av formulär som bara skulle innehålla 
påståenden som berör musikalisk identitet. Jag valde även att använda 
betydligt färre påståenden en de som används i Jag tycker jag är-
formuläret. Den skala jag använt innehåller fyra olika grader av 
instämmande. Den typen av skala är vanligast i dessa sammanhang om 
än forskaren kan använda mer dikotomiska svarsalternativ som Ja/Nej. 
Denna i grunden kvantitativa metod har i studien använts och 
analyserats i en kvalitativ anda, bland annat i samtal med barnen då de 
har kunnat kommentera och reflektera över sina svar. Jag har använt 
formuläret som grund för intervjun men jag tolkar det även fristående 
och i dialog med bilden och barnen i skapandet av barnens narrativ.
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Är det relevant att använda ett formulär för att undersöka något så 
komplext som identitet och självbild? Inom kvantitativa psykologiska 
studier av självkänsla och självbild, vilka angränsar till ämnet i 
föreliggande studie, är självvärderingsformulär i någon form den 
vanligaste metoden (Nilvang 2006). En metod som självklart har sina 
för- och nackdelar. En fördel är att de är förhållandevis lätta att 
distribuera. Ett formulär är enkelt att dela ut, fylla i och lämna in.

Vid användandet av formulär är det möjligt att forskaren utgår från det 
orimliga antagandet att försökspersonen både kan och vill svara på 
frågor om känslor och upplevelser. Användandet av formulär och i viss 
mån intervjuer kan sägas förutsätta att respondenten har god självinsikt 
och självuppfattning. Sedan finns problematiken med gradering i någon 
slags skala. Hur ska man veta hur de uppfattar graderingen i en skala? 
Hur ska forskaren kunna veta att det är ärliga svar denne får? Det är en 
fråga som det kan finnas anledning att återkomma till längre fram i
metoddiskussion.

Ett gemensamt problem för både formulär och intervjuer är huruvida 
barnen i undersökningen vill framställa sig själva på ett sätt som de 
önskar att de vore. Det kan även vara så att de framhäver det som är 
socialt önskvärt. Det behöver inte vara så att detta sker medvetet men 
det är en aspekt att ta hänsyn till vid analys av materialet (Nilvang 
2006). Kritiken mot självvärdering genom skalor är att de skulle kunna
visa mer på hur en person vill framställa sig själv inför andra. Det kan 
alltså vara så att personen som är med i studien anpassar sina svar efter 
vad som skulle kunna anses vara mest korrekt svar. Bland annat på 
grund av detta såg jag det som nödvändigt att använda flera metoder i 
denna studie. Varje enskild metod kan generera sin typ av förförståelse 
eller om man så vill, förutfattade mening. Därför är det lämpligt att 
använda flera metoder vid studier på olika delar av självbild och identitet 
enligt Wells och Marwell (1976). 

Barns bilder
Teckningar, som jag i fortsättningen kallar bilder, är ett kraftfullt verktyg 
för att synliggöra en persons bild av sig själv (Dolloff 1999). Bilden är ett 
medierande verktyg för mellanmänsklig kommunikation på flera nivåer 
vilket kan generera annan kunskap i jämförelse med talad eller skriven 
text.
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I vår kultur har det visuella fått allt större och större betydelse för 
mellanmänsklig kommunikation. Samhället präglas av bilder på 
reklampelare, internet, TV och i tidningar. Bilden är ett kraftfullt 
kommunikativt verktyg där en avsändare utifrån förförståelse och 
kulturellt betingade konventioner kan kommunicera med en framtida 
mottagare (Borgersen & Ellingsen 1992/1994). Därtill har bilden blivit en 
allt mer integrerad del i barns språkliga utveckling och bilder utgör en 
del av tänkandet (Wetterholm 1992). Med anledning av detta är det 
relevant att använda barns bilder vid studier med eller på barn. I 
föreliggande studie används barns manuellt framställda bilder, eller 
teckningar för att använda ett mer vardagligt uttryck. En fråga man kan 
ställa sig är vilka utmaningar forskaren möter när hon ställs inför att 
analysera barns bilder?

Barns bilder har mer eller mindre intresserat forskare sedan slutet av 
1800-talet. I början hade forskarna ingen metod för detta utan det fanns 
ett idealistiskt intresse för att genom bilderna studera barns tänkande 
(Aronsson 1997). I efterkrigstiden växte ett intresse för behavioristiskt 
inriktad forskning på barns bilder - utifrån normtabeller studerades barns 
intellekt och normalitet. Bilder kunde ses som symtom och utgjorde 
genom detta en metod för att sortera barn exempelvis 
begåvningsmässigt (Aronsson ibid). 

Under de senaste årtiondena har barns bilder börjat användas på andra 
sätt. Bilden behöver inte vara ett redskap för någonting annat utan den 
har ett egenvärde. Intresset för tolkning av barns bilder delas enligt Lars 
Lindström (1995) i två huvudsakliga inriktningar. Den ena är en 
processinriktad ansats där fokus ligger på processen och den 
problemlösning som ligger bakom tillkomsten av barns bilder. Sett ur 
denna vinkel är det svårt för en forskare att tolka bildskaparens inre 
föreställningar eftersom det finns svårigheter med att överföra en tanke 
via pennan till papperet. Därför finns det anledning att vara försiktig vid 
analys av barns bilder. I min studie av barnens bilder försöker jag 
komma runt denna problematik genom att låta barnen vara delaktiga i 
tolkningen. Bilderna blir på så sätt en gemensam referens och ett 
medierande verktyg i samtalet mellan forskaren och barnet. Tekniken 
och processen att överföra till papper det ett barn tänker sig kan 
förståeligt nog vara begränsande när det skall rita musikrelaterade 
bilder. 
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I den andra inriktningen ser man barns bilder ur ett sociokulturellt 
perspektiv, ett perspektiv som säger att barn ritar det de sett. Bilder 
föder bilder. Ansatsen tar även in konventionsteorier som säger att barn 
ritar vad de ser enligt kulturella konventioner. Det handlar alltså inte 
bara om hur de uppfattar verkligheten utan även om hur de ser bilder. 
Barnet ser hur andra gör mer än att de avbildar sin omvärld. Man kan 
även tänka sig att barn ritar det andra vill se, en dialogisk ansats 
(Aronsson 1996). Här behöver forskaren fråga sig vem som är tänkt
mottagare för bilden. En tänkbar begränsning för vad barnen ritar är 
vilka musikinstrument de känner till.

Tidigare metoder för analys av barns bilder utgick alltså ofta ifrån att 
barnen ritar det de vet eller det de ser. Karin Aronsson har utvecklat en 
narrativ modell som utgår från att barnen ritar det de vill berätta 
(Aronsson 1997). Denna narrativa modell är en utveckling av den 
sociokulturella ansatsen. Med hjälp av narrativa strategier kan tecknaren 
berätta relativt mycket med små medel, jämfört med en strikt 
naturalistisk teckning. Tecknaren maximerar informationen och det 
viktiga lyfts fram. Som exempel anger Aronsson (ibid) huvudfotingen. 
Det barn som ritar en sådan använder sin energi till att framställa det 
som verkar viktigast.

I föreliggande studie ser jag barnens bilder som berättelser, baserat på 
ett vidgat textbegrepp. Att använda sig av ett vidgat textbegrepp 
innebär att se andra kommunikativa plattformar än skriven text som 
text. 

Språket som talas är enligt Ricoeur (1993) diskurser i rörelse vilket gör 
det skrivna språket till en avbruten rörelse. Till skillnad från det skrivna 
språket dör det talade språket ut i rörelse. Han benämner den avbrutna 
rörelsen, den skrivna texten, som fixerad diskurs. Ricoeur (1993) 
använder detta begrepp för den skrivna texten men utifrån ett vidgat 
textbegrepp kan det användas för all mellanmänsklig kommunikation 
som inte utförs i dialog i realtid. Fixerade diskurser som ”… ersätter den 
omgivande verklighet det levande talet visar på” (s.37 ibid). Ricoeur 
skriver även att varje text är ”… fri att träda i relation med alla andra 
texter…(s.37)”. Översatt till bildspråk är bilden alltså fri att ingå i dialog 
med annan text. En bild fungerar i detta sammanhang som ett 
sociokulturellt verktyg för interpersonell kommunikation som liksom det 
skrivna ordet kan ses som en avbruten rörelse, det vill säga 
kommunikation genom en fixerad diskurs. 
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Bilden är en berättelse som fungerar som ett medierande verktyg för 
medvetandet i konstruerandet av verkligheten. Detta synsätt har jag
översatt från Bruners (1991) syn på det skrivna narrativet i linje med de 
tankar som finns om det vidgade textbegreppet. Kostenius (2008) ser 
narrativen som möjliga vägar för att ta del av barnens livsvärld. I sin 
avhandling refererar hon till Max van Manen när hon skriver om att 
teckningar kan ses som texter bestående av ett icke verbalt språk, ett 
språk med sin egen grammatik. Om man sätter ihop detta sätt att se 
bildgrammatik som en slags berättelsegrammatik med Bakhtins 
dialogiska tänkande (Aronsson ibid; Bachtin 1991; Wennergren 2007) 
och Vygotskijs (1995/1930) syn på konstverket som ett medierande 
verktyg får vi det som Aronsson (ibid) kallar Narrativ bildanalys.

Aronsson utgår i sin teori i hög grad från Bakhtin och dennes teorier om 
litteraturens flerstämmighet. På samma sätt som Bakhtin (1991) ansåg 
att språket speglar det förflutna samtidigt som det har en riktning mot 
framtiden menar Aronsson (ibid) att bilden erbjuder en flerstämmighet. 
Bilden skapas i dialog med tecknaren, det förflutna och en tänkt framtida 
mottagare. På så sätt möts dåtid, framtid och nutid i bilden.

Barnen i föreliggande studie fick, som tidigare nämnts, före och efter 
musikprojektet rita en bild utifrån temat ”Jag och musik – jag i ett 
sammanhang där musik spelas”. Därefter genomförde jag en analys med 
Aronssons (1997) Narrativa bildanalys som grund. I en sådan analys 
urskiljer forskaren olika värdemarkörer som syftar till att synliggöra det 
barnet vill berätta i sin bild.  Ett grundantagande är att barn i sina bilder 
lyfter fram det som är viktigt, det viktiga centreras och/eller förstoras. 
Hur barnet väljer att arbeta med detaljer kan även vara en narrativ 
strategi.
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Analysen utgår från att det finns några identifierbara narrativa strategier 
som urskiljs genom jämförelser. För att använda sig av dialogbegreppet 
kan man säga att bildens olika delar står i dialog med varandra. Så här 
ser Aronssons (ibid) värdeskaleanalys ut:

6 Vad finns och vad finns inte (exkluderingsstrategi) Barnen tar 
oftast bara med det viktigaste.

6 Vad är större och vad är mindre (storleksgradering)
6 Vad är centralt och vad är perifert (centralitetsmarkör)
6 Vad är mer eller mindre detaljerat (detaljeringsgradering)
6 Fotografisk realism (projektionsstrategi, röntgenstrategi, 

utvikningsstrategi) Barnet kan ha ett behov att säga mer än vad 
det naturalistiska perspektivet ger möjlighet till. Eftersom de vill att 
omgivningen ska förstå vad de säger i bilden använder de en 
bildvokabulär som följer de kulturella konventionerna.     

På vilket sätt och på vilka grunder uppstår ny kunskap vid bildanalys? 
Enligt Vygotskij (1995/1930) interagerar betraktaren med konstverket 
och får genom konstverket ta del av andras erfarenheter, lånad 
erfarenhet. I denna interaktion mellan konstnär och betraktare skapas ny 
kunskap med konstverket som medierande verktyg. Min förhoppning 
med att använda barns bilder är att det i interaktion mellan mig som 
betraktare och barnet som ”konstnär” ska uppstå en ökad insikt om 
fenomenet  Musikalisk identitet.

Något som ibland kan riktas som kritik mot användandet av barns bilder 
är att det är den vuxne som tolkar bilden (Kostenius 2008). Därför ser 
jag det som avgörande i denna studie att barnen får komma till tals och 
kommentera sina bilder. I bilden finns en berättelse som i samtal med 
barnen, och i samspel med de andra metoderna i denna studie, utgör en 
bred bas för ökad förståelse av barnets syn på sin musikaliska identitet. 

Intervjuer
Som inledning till boken om intervjun som metod i kvalitativ forskning 
frågar sig Kvale & Brinkman (2009) ” Om man vill veta hur människor 
uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem” (s.15). 
Kanhända representerar detta en förenklad bild av forskningsintervjun 
och som de också skriver längre fram i boken kan det framstå som 
enkelt att gemomföra en intervju. Det svåra, menar författarna, är inte 
att göra en intervju utan att göra den bra och därmed säkerställa ett 
användbart forskningsmaterial. Målsättningen med intervjuer i de flesta 
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studier är att utvinna ny kunskap i interaktionen mellan forskaren och 
den intervjuade. 

I forskningsintervjun försöker forskaren ”… förstå världen från den 
intervjuades synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja 
deras levda värld… ( Kvale & Brinkmann s.17). Alltså bör det ur en 
forskningsintervju skapas någon slags ny kunskap. Att detta sker är 
något som ur ett sociokulturellt perspektiv är självklart, som jag skrev 
tidigare, människan kan inte undgå att lära . Den transkriberade 
intervjun skulle även kunna ses som ett konstverk som i Vygotskijs 
(1995/1930) anda fungerar som ett medierande verktyg.

Transkribering av intervjuer är en komplex verksamhet där forskaren 
behöver fråga sig vilka kompromisser som är acceptabla för att få det 
underlag som behövs till tolkning och analys. Att transkribera intervjuer 
för att skapa en läsbar text för tolkning är att producera en hybrid som 
varken är muntlig och rörlig eller skriftligt formell. Kvale skriver: ”En 
utskrift är en översättning av en berättarform – muntlig diskurs, till en 
annan berättarform – skriftlig diskurs” (s.194). 

Under den tid som forskaren skriver ut intervjuerna sker mer eller 
mindre en tolkningsprocess, en process som inte alltid problematiseras
enligt Kvale & Brinkmann (2009). Redan vid transkriberandet sker en 
viss analys och tolkning av materialet.  För att än en gång tala med 
Ricoeur (1993) är samtalet, dialogen, att betrakta som en rörlig diskurs 
medan det skrivna ordet är en fixerad diskurs. Problematiken i 
transkriberandet av intervjuer ligger i denna transformation från en rörlig
till en fixerad diskurs. Samtalet var inte ämnat för detta och därför kan 
det finnas något konstlat i utskrivna intervjuer. Att skriva ut intervjuer 
handlar alltså om att skapa en mellanform mellan talspråk och 
skriftspråk vilket för med sig att studiens resultat påverkas av de 
kompromisser forskaren gör i överförandeprocessen.

Är det möjligt att säga att en utskriven intervju uppfyller några krav på 
validitet? I postmodern anda kan vi enligt Kvale & Brinkmann (2009) inte 
säga att det finns någon sann objektiv transformation av en muntlig 
intervju till skriven text. Som forskare får man ställa sig frågan – vilken 
typ av utskrift passar för syftet med min undersökning? 

Den postmoderna synen på vetenskap och fakta belyser skillnader, 
paradoxer och nyanser (Kvale s. 234). Utifrån detta finns ingen sann 
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fixerad mening i empirin, meningen är relationell och situerad. Ett 
konstaterande som får till följd att det inte spelar någon större roll att 
olika forskare skulle nå fram till olika resultat och slutsatser i samma 
material.

Att kunskap är situerad kontextuellt, ur både hermeneutisk filosofisk och 
sociokulturell synvinkel, är något jag behövde väga in vid analysen av de 
texter som transkriptionen av intervjuerna genererat. Den kunskap som 
uppstår i intervjuerna är till viss del konstruerad för och inom denna 
kontext. Kunskap förvärvas inom ett sammanhang och är inte självklart 
direkt överförbar till ett annat. Intervjun är en interpersonell kontext 
(Kvale 2009) och den kunskap som uppstår där är inte helt okomplicerad 
att överföra till andra kontexter.

Intervjun är i denna studie att betrakta som ett halvstrukturerat samtal 
där jag med bilden och formuläret som gemensam referensram 
tillsammans med barnen lyfter fram samtalsämnen. Att göra barnen 
delaktiga ser jag som viktigt för att klargöra otydligheter och avvikelser. 
I denna studie var detta av stor vikt då utskriften av intervjuerna skulle 
bilda en bas för att skapa berättelser.

Narrativ konstruktion
Den färdiga intervjun och dess utskrift är en social konstruktion enligt 
Kvale (2009) - något som är viktigt för forskaren att hålla i minnet när 
denne diskuterar sina resultat. I föreliggande studie finns ännu ett steg 
av social konstruktion som utgör en del av analys och resultat, 
berättelser. Varje sådan fiktiv berättelse är skapad utifrån flera av 
barnens uttalanden. Nu undrar kanske läsaren; varför just konstruerade 
berättelser?

En svårighet som är inbyggd i transkriberandet av intervjuer är att 
mening och betydelse är situerad, sett ur ett sociokulturellt perspektiv. 
Alltså behöver forskaren hitta olika sätt att överföra mening från ett 
sammanhang till ett annat (Kvale 2009). Här kan forskaren genom 
narrativ dramatisera sociala fenomen som kan förtydliga resultaten av 
studien för läsaren (Kvale ibid). Denna metod kan användas för att 
förtydliga meningen i ett uttalande, en mening som transkriptionen kan 
ha svårt att förmedla. Kvale (ibid) skriver att intervjupersonernas 
berättelser kan omformas till nya berättelser av forskaren. Berättelser 
kan genom metaforer och anekdoter fungera som länk mellan det 
enskilda och det allmänna.  Med syftet att bidra till en sådan länk har jag 
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valt att ur intervjuerna välja material som utgör grund till berättelser 
som jag konstruerat. Berättelser som alltså grundas på min tolkning av 
barnens uttalanden.

Bruner (2002) skriver om hur människan försöker undervisa om 
naturvetenskapliga metoder och sätta upp regler för rationellt tänkande. 
I samma text nämner han även människans strävan att omforma 
påståenden till hypoteser som är möjliga att pröva. Han menar att detta 
är metoder som används ”för att skapa en verklighet som stämmer med 
vetenskapen” (s.178). Men Bruner (ibid) understryker att människan till 
skillnad från dessa vetenskapliga metoder lever i en värld av narrativa 
verkligheter. Narrativen är ett verktyg för medvetandets konstruktion av 
verkligheten (Bruner 1991). Berättelser är för medvetandet ett 
medierande redskap för att konstituera verkligheten.

Människans livsvärld är skapad efter berättelsens regler och hjälpmedel. 
Enligt Bruner (ibid) är det ”… mycket troligt att det för oss mest naturliga 
sättet att organisera våra erfarenheter och kunskaper…” (s.147) är 
genom berättelser. Det finns alltså en poäng att ge resultaten i en studie 
en narrativ form. Med utgångspunkt i Bruners resonemang finns det 
anledning att föra in mer av berättelser i arbetet med studier av och med 
människor. 

Berättelser behöver tolkas för att bli möjliga att förstå. Enligt Bruner 
(2002) finns det en inneboende svårighet med att förklara varför 
människor gör som de gör. Människans agerande styrs enligt Bruner av 
intentionella tillstånd som ”… önskningar, uppfattningar, kunskaper, 
avsikter, engagemang och intressen” (s.149). Därtill är berättelser en 
produkt av berättaren, detta gäller även så kallade 
ögonvittnesskildringar. Bruner (ibid) överför detta resonemang till 
vetenskapen och tar som exempel de paradigmskiften som ägt rum inom 
olika vetenskapsområden. Han framhåller att dessa revolutionerande 
skiften visar på att en stor del av det som kallas vetenskapliga fakta
egentligen är konstruerade iakttagelser. Observationer som tolkas och 
passas in i teorier blir till berättelser som visar hur väl naturen stämmer 
in med det befintliga kunnandet. Värt att betona är att detta även gäller 
när jag i denna studie har konstruerat narrativ. 

Bruner (2002) frågar sig även huruvida vi egentligen kan veta hur 
världen är konstituerad. Han ser det som att människan konstruerar 
teorier som följs av observationer för att undersöka om dessa teorier 
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hänger ihop. De vetenskapliga teorierna är även de konstruerade 
narrativ. Genom att sammanföra empirin från de olika metoderna i 
denna studie försöker jag som forskare att skapa en narrativ 
konstruktion som en del av en verklighet såsom jag upplever den i 
samspel med barnen.

Etiska ställningstaganden
Regionala etikprövningsnämnden såg inga etiska hinder för denna 
studies genomförande. Utifrån nämndens rådgivande yttrande fick 
barnens vårdnadshavare information om att de när som helst kunde 
avbryta deltagandet för sina barn och att allt material skulle hanteras på 
ett sätt så att inga obehöriga skulle kunna ta del av det. De fick därefter 
fylla i och godkänna barnens deltagande i projektet (se bilaga 1). Även 
barnen fick denna information om projektet och erbjöds möjlighet att 
avstå medverkan.



� �.

Datainsamling, genomförande och bearbetning 

�

Figur 5.1 Procedur datainsamling 
och analys

Kontakt togs med 
klassföreståndaren för den tilltänkta 
mellanstadieklassen i juni 2009. 
Hon ville gärna att klassen skulle
delta i projektet. Efter sommaren 
träffade jag alla lärare samt rektor 
för skolan där vi pratade om 
projektet. Vi enades om att 
använda bygdegården som replokal. 

Senare under hösten deltog jag i ett 
föräldramöte som anordnades av 
skolan. Vid detta möte informerades
föräldrarna både om spelprojektet 
och om den studie som avsågs att 
göras i anslutning till detta. Efter 
den muntliga informationen delade 
jag ut Info till föräldrar (se bilaga 
1). Samtliga närvarande valde att 
skriva under direkt efter 
genomläsning. 

Barnen träffade jag under en av 
deras ordinarie lektioner i oktober. 
Under denna träff informerade jag 
kort om att vi skulle spela 
tillsammans om några månader och 
att innan dess skulle de få fylla i ett 
formulär, rita bilder och bli 
intervjuade. Jag försökte att avslöja 
så lite som möjligt om syftet med 
detta men berättade att det 
handlade om deras tidigare 
erfarenhet av musicerande och om 
någon i släkten spelade musik. De 
fick även veta att jag ville veta lite 
om deras syn på sig själva i 
förhållande till musik. 
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Självärderingsformulär
Jag använde mig av ett egenkomponerat formulär som innehöll 11 
påståenden där barnet kunde välja 4 olika grader av instämmande, från 
”Stämmer helt” till ”Stämmer inte alls” (Se bilaga 2). Formuläret 
utformades med fyra olika svarsalternativ för att undvika en mittpunkt 
där informanten kan vara neutral. På så sätt måste den som fyller i 
formuläret ”välja sida”. Sju av påståendena handlade direkt om barnet 
självt, om synen på sin musikalitet, om de tror att de skulle kunna lära 
sig spela. De sista fyra påståendena handlade om familjen, föräldrar och 
syskon. 

Barnen fick komma till ett angränsande grupprum fyra åt gången. Jag 
visade formuläret och förklarade att de olika svarsalternativen handlade 
om i hur stor grad de höll med om ett påstående. Därefter delades 
formulären ut till barnen som satt utspridda i rummet. De fyllde i 
formulären utan att ställa särskilt många frågor, det kunde vara något 
begrepp som missförstods men när de fick höra det uttalas var de nöjda.

Efter insamling av formulären satt barnen kvar och vi småpratade en 
stund. I det lilla samtalet fick jag en del uppslag till intervjuämnen. Bland 
annat märkte jag att några skojade om att de spelade instrument –
Guitar Hero. Ett av barnen visade på preliminärt höga poäng i formuläret 
angående familjens musikalitet, vilket väckte min nyfikenhet; spelade 
något av barnets föräldrar musik? Det visade sig att mamman var i 
barnets tycke duktig på Singstar. Denna studie var inte tänkt att handla 
om TV-spel men här i mötet med barnen förstod jag att även dessa spel 
kunde utgöra en del av barns musikaliska identitet. 

Efter att alla barnen fyllt i formuläret skapade jag ett poängsystem. Jag 
bestämde mig för en skala mellan 0 och 3 vilket med 11 påståenden 
skulle ge en maxpoäng på 33. Detta poängsystem är inte i första hand 
utformat för att jämföra barnen med varandra utan för att jämföra 
barnet med sig självt – före och efter.

Bilderna
När barnen veckan därpå skulle rita bilder använde vi samma rum. 
Barnen fick komma klassvis, det vill säga i grupper om 3-5 barn per 
gång. I rummet fanns det material som behövdes för att rita och 
färglägga. Papper, olika färgpennor, tuschpennor och blyertspennor 
fanns tillgängligt. För att barnen inte skulle sitta för nära varandra fick 
de sitta vid var sitt bord. Jag introducerade uppgiften med att säga de 
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skulle rita en teckning med temat ”Jag och musik- rita dig själv där det 
spelas eller sjungs”. På väggen hängde jag några bilder som jag hade 
ritat för att visa hur jag ritar – mest huvudfotingar. Barnen ägnade 
sedan olika lång tid till uppgiften men de fick gå när de var klara.

Ett par dagar efter att barnen ritat bilderna började jag analysera dem 
genom att först titta på samtliga bilder och i text beskriva vad som fanns 
med på dem. En så kallad denotativ analys. I detta skede valde jag att 
ge barnen nummer där varje barn fick en siffra mellan 1 och 12 som jag 
skrev på baksidan av formulär och bilder. Jag ville i möjligaste mån 
undvika att min analys i detta skede skulle färgas av att jag visste vilket 
barn det var. Att jag med tiden skulle påverkas i min tolkning av att jag 
lärde känna barnen var något som jag var medveten om.

Under ett par decemberveckor analyserades bilderna med hjälp av 
Ahlner Malmströms (1998) trestegsschema som består av beskrivning, 
analys och tolkning. Jag började med att beskriva bilden vilket gjordes i 
form av; ”på bilden finns en person som spelar på ett flöjtliknande 
föremål”. Efter denna beskrivning gjordes en analys utifrån Aronssons 
(ibid) värdeskaleanalys av narrativa strategier. Värdeskaleanalysen finns 
beskriven i metodologiavsnittet. Därefter följde en period med tolkning 
av denna analys.

Intervjuerna
Under bildanalysarbetet försågs varje teckning med post-it lappar med 
frågor till barnen, dessa hade jag med vid intervjuerna. För att spela in 
intervjuerna skapade jag ett projekt i Garageband, vilket är det program 
för inspelning av musik som följer med min tjänstedator. I nämnda
program lades 12 spår upp, alltså ett för varje barn. 

Intervjun var i denna studie att betrakta som ett halvstrukturerat samtal 
där jag med bilden och formuläret som gemensam referensram 
tillsammans med barnen lyfte fram samtalsämnen. Att göra barnen 
delaktiga såg jag som viktigt för att klargöra otydligheter och avvikelser. 
I intervjuerna ville jag förutom att samtala om formulär och bilder även 
belysa eventuellt musicerande eller sjungande i familjen/släkten.

Intervjuerna inleddes med en upplysning om att jag hade en del frågor 
men att de först skulle få berätta om sitt och familjens förhållande till 
musik. Det vill säga om de spelade själva, om de lyssnade på musik, om 
någon i familjen spelade. För mig var detta förfarande ett sätt att få 
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barnet att prata utan att ställa intervjufrågor. I deras berättande kunde 
jag hitta ämnen att fråga vidare om. Jag hade en del frågeområden men 
det barnen berättade först täckte förhållandevis väl in det jag ville fråga 
om.

Månaderna januari, februari och mars 2010 användes till musikprojektets 
genomförande. Detta projekt skiljde sig på några punkter från andra 
som jag gjort: jag såg till att vara hela dagar på skolan vilket innebar att 
jag även åt lunch med barnen. Någon rast deltog jag i barnens 
fotbollsspel.

I mitten av april 2010, två veckor efter projektavslutning, började steg
två av empiriinsamling. I denna omgång lät jag barnen åter igen fylla i 
formulär och rita bilder, nu vid samma tillfälle. Detta förfarande 
medförde att jag hann med alla 12 barn på en dag. Klassföreståndaren
skickade barnen tre och tre och de fick fylla i formulär först och därefter 
rita. När de var klara fick de liksom vid det tidigare tillfället gå tillbaka till 
klassrummet. En liknande uppsättning av material fanns tillgängligt som 
vid första tillfället: vita A4-papper från skrivaren, blyertspennor och ett 
stort urval av färgpennor i olika storlekar och nyanser.

Samma vecka började jag transkribera intervjuerna från den första 
omgången. Anledningen till att jag väntade till dess att projektet och 
andra omgången av formulär- och bildarbete var gjord var att jag inte 
ville färgas av intervjuerna när jag mötte barnen i spelprojektet. Under 
denna period analyserade jag även den andra omgångens bilder. När 
den fasen var över besökte jag klassen och vi åt glass medan vi tittade 
på filmen från kvällskonserten. Denna konsert filmades av en filmare 
som följde med. Det var intressant att följa barnens reaktion medan vi 
tittade på filmen. Jag förde anteckningar om något särskilt hände i 
rummet.

Nästa steg i denna forskningsprocess var att intervjua barnen en andra 
gång. Inför denna intervjuomgång hade jag konstruerat en mindmapp 
på en A4-sida för varje barn. Denna mindmapp visade på olika teman 
och frågeområden som fick fungera som intervjumall (se bilaga 3). I 
intervjuutskrifterna från den första intervjuomgången gjorde jag 
handskrivna kommentarer vilka fungerade som följdfrågor i intervju två.
Intervjuerna blev på detta sätt mer individuellt anpassade än den första 
intervjun. Denna gång bytte jag till en lokal på övervåningen som var 
ostörd. Det fanns inga fönster som någon kunde titta in genom och 
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risken att någon nyfiken förbipasserande skulle öppna dörren och störa 
intervjun var minimal. Samtliga intervjuer var genomförda innan maj 
månads utgång.

Efter varje intervju satte jag mig genast ned och skapade ett 
textdokument för varje barn. I detta dokument skrev jag ner en kort 
reflektion över mitt intryck av det nyss intervjuade barnet. Det som 
skrevs ner kan ses som en preliminär analys. Detta dokument fylldes 
därefter på med transkriptionen av intervjun. Allt material samlades i en 
plastmapp för varje barn; bilder, transkriptioner, formulär och post-it-
lappar.

Augusti 2010 intervjuade jag klassföreståndaren där denna fick möjlighet 
att göra en kort reflektion för varje barn. Jag sa barnets namn och bad 
klassföreståndaren prata om vad hon trodde att spelprojektet betytt för 
barnet. Efter att hon pratat tog jag fram barnets bild och formulär och 
visade henne. Det visade sig att en stor del av mina preliminära analyser 
sammanföll väl med lärarens korta analys.

Efter denna sista intervju började arbetet med att transkribera och 
analysera hela materialet.

Databearbetning 
Forskaren är en central och ständigt närvarande person i såväl 
generering som analys av data. Barret (2010) betonar att frånvaron av 
objektivitet inte är en svaghet och att objektivitet i kvalitativa studier 
angränsar till det omöjliga. 

Barrett (2010) understryker vidare att forskaren kan använda flera 
metoder, som i föreliggande studie, för att transformera insamlade data 
till berättelser; ”…the intent is to provide a storied account of the 
phenomenon, providing rich insight into human experience” (s.6). Denna 
transformation av data i form av formulär, bilder och intervjuer till 
”storied account” är vad jag velat uppnå med denna studie och det 
tillhörande analysarbetet.

Under hösten 2010 tog jag mig an det barnen berättat för mig i bilder, 
formulär och intervjuer. Här provade jag även tanken på att utifrån det 
som detta material hade att ge skapa berättelser som skulle visa på 
barns olika musikaliska identitet och identitetsutveckling. I ett tidigt 
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skede var jag inne på att sammanföra några av barnens liknande 
berättelser till fiktiva narrativ - detta för att lyfta upp den variation i 
formationen av musikalisk identitet som visade sig i materialet. 

En annan anledning till att jag velat skapa fiktiva berättelser är av 
forskningsetiska skäl, jag ville inte lämna ut individer. Det fanns därtill 
för mig även något estetiskt tilltalande i att skriva berättelser/narrativ i 
en slags novelliknande dagboksform.

I analysen av intervjuerna framträdde hur barnen uttryckte sig om 
musikalitet, samspel och synen på att uppträda. Även något jag kallar för 
makt uppenbarar sig i det de säger. Detta maktperspektiv tar sig uttryck 
i att några av barnen lämnar till andra att avgöra musikalitet, för andra 
är samspelet eller musicerandet för sig själv viktigt. Efterhand tillkom fler 
konstituerande teman, bland annat frågor om eget tidigare musicerande, 
samt musicerande inom familjen. Det blev synen på den egna och 
familjens musikalitet, det tidigare musicerandet, musicerandet i 
familj/släkt, känslor inför att uppträda och tankar om eventuellt framtida 
musicerande som fick konstituera grunden i den narrativa verklighet som 
jag skapade.

För att få en helhetsbild av varje barns identitetsformation fick varje 
barn/case var sin sida i ett kollegieblock där jag placerade ut teman ur 
intervjuer och bilder. Detta förfarande gav även möjlighet att se 
relationer och kopplingar mellan dessa teman. Efter detta valde jag ut 
vissa teman som förekom oftare än andra. Dessa teman skrev jag ner på 
en post-it-lapp för varje barn. 

Post-it-lapparna klistrade jag på fönstret för att kunna gruppera och 
flytta runt dem för att på så sätt ha möjlighet att se mönster av likheter 
och olikheter mellan barnen. Detta mönster blev till fyra grupper vars 
olika material fick utgöra grunden till konstruktionen av fyra berättelser. 
Berättelserna grundas i huvudsak på ett barns berättelse med stöd från 
de andra i samma typologi. I dessa berättelser infogades barnens egna 
formuleringar för att därigenom bidra till autenciteten i språket.
Den första berättelsen började jag skriva utifrån de två barn som 
verkligen ville uppträda. Dessa hade gemensamt ett behov av 
bekräftelse och att de lämnade över till viktiga andra att avgöra och 
bekräfta deras musikaliska förmåga. Medan jag skrev på denna 
berättelse fortsatte jag samtidigt att skriva på nästa som grundar sig på 
de två barn som var mest tveksamma innan projektet. De hade inga 
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musikaliska förebilder hemma och spelade inget musikinstrument men 
de gillade att lyssna på musik. Deras musikaliska identitet var svag inför 
projektet och båda hade genomgått en förändring som var förhållandevis 
stor. Det ena barnet visade på en förändring, i intervju och formulär 
framträdde en ny självsäkrare bild. Det andra barnet visade på en 
förändring som inte syntes i bilder och formulär men till viss del i 
intervju. Framförallt märktes en förändring i praktiken då detta barn, 
vilket framkom i den andra intervjun, skaffat sig en gitarr med syfte att 
lära sig spela och ta gitarrlektioner. Detta barn vill ha musik som en 
hobby.

Den tredje berättelsen handlar om de barn som redan spelar 
musikinstrument och som har musicerande familj eller släktingar. Dessa 
barn visade på en medvetenhet om sin förmåga och sina kunskaper som 
skrivs fram i den tredje berättelsen. Ett av dessa barn visade på en 
intressant förändring, som tas upp i resultatet.
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Resultat

Resultatet, vilket utgör svar på studiens forskningsfrågor presenteras i 
fyra delar: Den första delen rubriceras Musikalisk identitet, där sex 
teman som konstituerar musikalisk identitet lyfts fram och behandlas. 
Den andra huvudrubriken är Spelprojektet, under vilken barnens 
upplevelse före och efter projektet tas upp. Därefter kommer 
Förändringsteman, där teman om förändring i barnens musikaliska 
identitetssyn visas i bildpar. Den sista delen av resultatet är 
Berättelserna. I berättelserna skapas tre fiktiva personers narrativ 
baserat på det barnen berättar i ord och bild. Svar på studiens 
frågeställningar om barns musikaliska identitet och dess utveckling finns 
invävda i de tre berättelserna. Dessa narrativ kan ses som en 
sammanfattning av resultaten och kan läsas fristående.

Musikalisk identitet
Under denna rubrik lyfter jag fram de teman som genom analysen visat 
sig konstituera barnens musikaliska identitet. Allt insamlat material har 
använts, alla metoderna samverkar i konstruktionen av dessa teman. Ett 
av de viktiga temana är barnens syn på sin egen musikalitet. Hur 
framträder barnens syn på sin musikalitet i de olika metoderna? Ett 
annat tema rubriceras potential. Under den rubriken reflekteras följande 
frågeställningar: Tror barnet att det kan lära sig spela? Hur ska det 
kunna lära sig om det inte tror att det kan? Kan de se ett möjligt 
framtida själv som en som spelar? Nästa tema är familj. Är det någon i 
barnets familj som musicerar? Har barnet tillgång till musikinstrument? 
Det visar sig att familjens eventuella musicerande och attityd till 
musicerande spelar en stor roll i barnens musikaliska identitet. Viktiga 
andra är ett tema som angränsar till familj som mer konkret behandlar 
vad viktiga personer i omgivningen säger i ord eller handling om barnet. 
Barnens syn på uppträdande är ett tema som delvis handlar om hur de 
kan se ett möjligt framtida själv. För många barn är uppträdandet viktigt 
för att få visa vad de kan eller för att få bekräftelse. För de barn som 
upplever uppträdande som ett problem tyder materialet på att det oftast 
är rädslan att spela fel som tar över. Ett annat tema som lyfts fram här 
är musikspel. Studien visade att musikspel på dator eller TV-spelskonsol 
utgjorde en viktig del av dessa barns musikaliska identitet.
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Figur 6.1 Teman som konstituerar musikalisk identitet.

Användandet av citat ur intervjuer varierar på följande sätt: med 
citattecken i löpande text, med indrag utan citattecken. Barnen kan 
benämnas B1, B2, B3 och så vidare upp till B12. Det förekommer att jag 
använder ett I för att visa att det är jag, Intervjuaren som uttrycker 
något i en intervju.

Musikalitet
Ett grundläggande tema som utgör en del av konstitutionen av barns 
musikaliska identitet är barnens syn på den egna musikaliteten. Hur den 
visar sig i intervjuer, bilder och formulär varierar något mellan barnen. I 
bilderna kan den visas på olika sätt.  Det kan vara att barnen i bilden 
spelar med andra, med eller utan publik. Det kan även handla om att 
barnet spelar för sig själv, även här med eller utan publik. Synen på sin 
egen musikalitet skiljer sig åt mellan barnen då några redan från början 
säger sig vara musikaliska, medan andra säger att de inte vet eller är 
tveksamma. De barn som till en början säger att de är musikaliska har 
oftast musicerat i någon form tidigare, vilket inte behöver ha varit 
särskilt omfattande. Några av barnen spelar instrument i olika former av 
frivillig instrumentundervisning medan andra lyfter fram deltagandet i 
något av Kulturskolans projekt. 

I det första formuläret fyllde fem av barnen i stämmer precis medan fyra 
av barnen fyllde i stämmer ungefär. Endast ett barn valde att kryssa i 
alternativet stämmer inte alls på påståendet jag är musikalisk. Alltså 
anser de flesta sig vara mer eller mindre musikaliska vid projektets 
början.
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Barnet B6 svarar ja och småskrattar när jag i första intervjun frågar om 
han är musikalisk. Han berättar att han spelar instrument med 
klassföreståndaren i skolan. Att ta lektioner med läraren eller någon från 
Kulturskolan visar sig i studien utgöra en viktig faktor för att se sig som 
musikalisk5. B9 lyfter fram sitt tidigare deltagande i projekt för att 
motivera att han ser sig själv som relativt musikalisk; ”Ja, så där… jag 
har ju varit med tidigare”. Tidigare musicerande i olika former verkar 
alltså påverka barnens syn på sin musikalitet. 

Andra deltagare i studien anser att det finns viktiga personer i 
omgivningen som får avgöra huruvida de är musikaliska, det kan vara 
föräldrar, någon lärare eller kompisar. Behovet av andras bekräftelse av 
barnets musikaliska förmåga framkommer tydligt i det B7 uttrycker här 
nedan - om ingen säger att barnet är musikaliskt hur ska det då veta? 

I: Är du musikalisk?
B7: Åtminstone tycker inte jag det.

Ovanstående uttalande visar på att det spelar stor roll vad andra tycker 
när det gäller barnets musikalitet, även om det finns en förhoppning i 
uttalandet. Efter projektet får jag ett förtydligande då vi i intervjun för 
ett samtal kring den eventuella musikaliteten; ”Om ingen säger att jag är 
musikalisk då vet jag ju inte om jag är det”. Pojken lägger sedan till att 
det är först om någon har sett honom på scenen och sedan säger att 
han är musikalisk som han kan veta. Alltså förefaller bekräftelsen från 
viktiga personer i barnens omgivning ha stor betydelse för upplevelsen 
av den musikaliska identiteten. Till de viktigaste människorna i ett barns 
omgivning hör föräldrarna.

Föräldrarna visar sig inverka på barnens musikaliska identitet på flera 
sätt. Om föräldrarna musicerar visar det sig påverka barnens bild av hela 
familjens musikalitet. Samtliga deltagare i studien nämner föräldrarnas 
eventuella musicerande, eller om föräldrarna sjunger hemma. Förutom 
föräldrarnas förhållande till musik framkommer det i materialet att det 
även är viktigt vad föräldrarna säger om barnens musicerande. 
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B2 delar med sig av en belysande beskrivning där hon lyfter fram 
mammans kommentarer, vilka B2 lägger stor vikt vid. Detta trots att 
mamman inte spelar något instrument6.

I:    Är du musikalisk?
B2: Jag vet inte… Mamma säger att jag är musikalisk och 
jätteduktig! … Ja, det har jag hört från många… jag brukar ju 
sjunga lite solo… på Lucia… jag har gjort det två gånger… 
Första gången var när jag var 6 år och då skulle jag sjunga 
solo, alla sa att jag var jätteduktig. Det är riktigt kul, jag tycker 
om det. Dom säger…”du är så musikalisk” och ”Bravo!”. 

Med grund i dessa yttranden ser sig B2 som musikalisk, uppträdandet 
blir därför viktigt för barn som B2. De behöver denna bekräftelse. 
Analysen visar att barnen behöver få höra av viktiga personer i deras 
omgivning att de kan och att det de gör har ett värde.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att informanternas upplevelser 
av att vara musikaliska konstitueras av: bekräftelse från viktiga andra, 
tidigare erfarenheter av eget musicerande samt musicerande i familjen 
och närmsta omgivningen. 

Potential
Studien visar även att den musikaliska identiteten till viss del är 
uppbyggd av självbilder, bilder av ett möjligt framtida själv som berättar 
hur barnet ser på sin potential. Tror barnet att det kan lära sig att 
musicera? En viktig faktor för att överhuvudtaget kunna lära sig är att
barnet självt tror att det kan lära sig. Denna fråga är en av de viktigaste 
frågorna jag ställer mig efter projektets slut; hur ska barnen kunna lära 
sig om de inte tror att de kan? Några av barnen tror att de kan medan 
ett av de barn som inte omges av musik hemma säger att han troligtvis 
skulle kunna lära sig spela ett instrument men att han inte vill. Efter 
projektet säger B3: ”Nog kan jag lära mig spela”. 

Ett annat barn tror att grundförutsättningen för att lära sig spela ett 
instrument sitter i viljan. Han fick frågan om han var en som skulle 
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"�Vilket bekräftar det Lamont (2002) säger om playing musicians . De barnen som inte har 
musicerande föräldrar kan behöva större stöd i form av uppskattning och uppmuntran när de 
uppträder. Det kan enligt Lamont vara en av orsakerna till att vissa barn tycker att uppträdande är 
viktigt.�
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kunna lära sig spela instrument; ”Det instrument jag vill spela blir ju 
enklare, det jag inte vill blir inte samma sak”. Det innebär i sin tur att om 
barnet har en vilja att lära sig spela är chansen större att det kan se ett 
möjligt framtida själv som en som spelar, vilket rimligtvis underlättar 
lärandet.

Familj
Finns det personer i barnets närhet som musicerar? Finns det 
musikinstrument? Alltså, i vilken grad finns olika former av 
sociokulturella fysiska eller mentala redskap tillgängliga som kan 
användas i barnens utveckling av en musikalisk identitet. Det visar sig att 
för barnen utgör stöd från föräldrarna en viktig del av deras musikaliska 
utveckling. Behovet av föräldrarnas stöd framkommer tydligast i 
intervjuerna. En intressant fråga är huruvida barnen anser föräldrarna 
vara musikaliska? Ett av barnen som i sin tur får sin musikalitet 
bekräftad av mamman är säker i sin snabba analys av föräldrarnas 
eventuella musikalitet; ”De är inte musikaliska ett dugg!” (B2). 

Ett begrepp som musikalitet är uppenbarligen inte enkelt att förstå för 
barn, det är svårt även för vuxna. Det innebär att det blir olika svar på 
frågor gällande musikalitet i familjen. Det som bidrar till att ett barn 
anser sin familj vara musikalisk skulle inte räcka för ett annat barn. 
Därför är det inte alltid tillräckligt att bara fråga barn utan att ställa 
följdfrågor för att ”gräva på djupet”, eller som i denna studie använda 
flera metoder. Som vi såg i citatet ovan ser B2 sina föräldrar som
omusikaliska, även B3 anser sina föräldrar vara omusikaliska. Dessutom 
visar det sig att flera släktingar spelar instrument: ”… min familj är inte 
musikalisk, alltså de spelar inte i något band. Det är mamma som brukar 
spela munspel…”. Det här barnet har alltså en mamma som musicerar i 
liten utsträckning, även kusiner och mor- eller farföräldrar spelar en del.

En av pojkarna i studien relaterar till pappans musikalitet på ett sätt som 
gör att han vid några tillfällen nämner pappan när frågan gäller honom 
själv. I detta citat ur intervjun har han just pratat om att hans mamma 
och syster är musikaliska och får frågan om han själv är det; ”Nja, det 
vet jag inte… men min pappa han är kass!”. I den andra intervjun då jag 
och barnet tillsammans tittar på självvärderingsformuläret blir 
kommentaren till den låga värderingen av föräldrarnas musikalitet att 
han tänkte på sin far i det fallet. Han anser mamman vara mer 
musikalisk.
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Materialet visar på en tendens att om det finns instrument hemma som 
används är det mer troligt att barnet ser familjen som musikalisk. Om 
därtill flera släktingar och i några fall mor- och farföräldrar har 
instrument och spelar förefaller det vara upplagt för att ett barn ska 
utveckla en musikalisk identitet som en som spelar.

Viktiga andra
Några av barnen uttrycker att det är i bekräftelsen från viktiga personer i 
omgivningen som deras musikaliska identitet bekräftas. Dessa viktiga 
andra i deras närhet kan vara en äldre musicerande släkting, en lärare, 
en musikant eller som i ett specifikt fall en person som arbetar i en 
musikaffär. 

För B6 är frökens bekräftelse viktig, vilket visar sig på fler ställen i 
materialet:
”Hon har sagt att jag… har lätt för att spela… lär mig snabbt.” Efter 
projektet ritar B6 en bild där han spelar med klassföreståndaren och 
bekräftar därmed att hon och deras samspel är en viktig del i berättelsen 
om hans musikaliska identitet. Anledningen till att ett barn spelar ett 
visst instrument kan bero på att en viktig person tycker att det ska spela 
ett visst instrument.  Det visar sig här i fallet med B6 och barnens 
klassföreståndare: ”Piano har jag alltid velat spela och fröken sa att jag 
skulle kunna lära mig det hur lätt som helst”.

Klassföreståndaren bekräftar i intervjun att något av barnen hör till en 
musikalisk släkt. Sådana mer eller mindre uttalade förväntningar visar sig 
kunna påverka barnen.

I:     Vi går över till B4…
KLF: Han tillhör en mycket musikalisk släkt och han spelar 
gitarr… och hans syster spelar … däremot är jag osäker på hur 
han ser sig själv, hur han upplever sig. Han har inte så stark 
framtoning där. Han vill spela piano med mig och lära sig noter 
i alla fall.

B7 vill spela bas i projektet av en särskild anledning: ”… en kille i en 
musikaffär sa att ”gitarr kör många andra redan så du borde välja bas”. 
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En person som arbetar i en musikaffär visar sig här kunna fungera som 
en viktig person för bekräftelse och utveckling av musikalisk identitet. 

Att barnen lyfter fram musicerande inom familjen är väntat då det visat 
sig vara det sammanhang som påverkar barnens syn på sin musikalitet 
mest. Ibland är det en släkting som stöttar ett musicerande vilket visar 
sig kunna utgöra den stimulans som barnet behöver för att komma 
igång; ”Jag ville spela något instrument och hade en dålig flöjt men så 
fick jag en ny av moster … då började jag spela” (B1). 

Flera av deltagarna i studien nämner någon nära släkting som spelar, 
ofta en äldre kusin eller en moster, exempelvis B2; ”Min morfar han är 
ganska duktig på gitarr och min moster hon är jätteduktig!”. B3; (om 
kusinen) ”hon går i åttan, hon spelar gitarr. Hon har slutat men hon är 
jättebra!”. En musicerande släkting kan medföra att det finns tillgång till 
instrument att testa, även om de inte finns i hemmiljön, och att någon 
kan visa barnet hur man spelar. Att instrument finns tillgängliga 
underlättar för de barn som vill lära sig spela. I mötet och kontakten 
med instrumentet kan barnet börja se sig själv som en musicerande 
person. Detta talar för att skolor behöver ha fler instrument tillgängliga 
för barn att prova spela på, vilket jag kommer att ta upp i diskussionen.

Motivet för att välja ett visst instrument kan även vara att man sett 
någon spela eller att man tycker att instrumentet är fint, B2 får här föra 
flera barns talan; 

Jag tyckte att det lät vackert och det såg kul ut. Jag och 
min lillasyster brukade få låna min mosters gitarr och spela 
lite… när vi var små. Då sa jag ”jag vill börja spela”. 

Slutligen kan det konstateras att förebilder i barnets närhet, tillgången 
på musikinstrument och ett instruments utseende kan vara avgörande 
för om och på vilka sätt ett barn ägnar sig åt musik - vilket, som tidigare 
beskrivet, i sig är en starkt bidragande faktor till barnens syn på sin 
musikalitet. Att barn väljer att spela ett visst instrument handlar i denna
studie till stor del om vilka instrument som finns i närmiljön, vilka 
instrument som spelas i släkten och vad någon viktig person i 
omgivningen föreslår.
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Uppträdande
Även barnens syn på att uppträda visar sig fungera som en beståndsdel i 
den musikaliska identiteten. Eftersom barnen lyfter fram IDOL och andra 
TV-program som bygger på uppträdanden och idolskap ligger det nära 
till hands att se idolkulten och populärkulturen som starkt bidragande till 
uppträdandets betydelse. Det visar sig även att barnens deltagande i 
studien har bidragit till att erbjuda alternativa positioner, vilket jag 
närmare kommer att gå in på i kapitlet om förändring.

Innan projektet genomfördes var känslorna lite delade gällande barnens 
förhållande till en eventuell konsert. De flesta såg det emellertid som 
spännande, pirrigt, läskigt och samtidigt roligt. ”Det känns väl ganska 
coolt”, är det avspända svar som B1 ger mig i den första intervjun, men 
det finns även de som uttrycker att det känns nervöst; ”Det skulle vara 
ganska pirrigt… man blir ju väldigt nervös” (B6). Vidare säger B6 apropå 
eventuell konsert ”… inget problem, jag har ju redan gjort det” och lyfter 
därmed fram tidigare erfarenhet som en betydande faktor gällande 
barnens känslor inför ett uppträdande.

Två av barnen berättar i bild och ord att uppträdandet kan vara den 
främsta källan till bekräftelse på deras musikaliska förmåga. I denna 
fråga skiljer det lite mellan barnen. Några av barnen vill uppträda för att 
visa vad de kan och har lärt sig medan de två som verkligen vill uppträda 
ser det som ett tillfälle att få bekräftelse på om de är tillräckligt bra. 
Vilket fungerar som en bekräftelse på att de är musikaliska. Det är en 
viktig gradskillnad här mellan att vilja uppträda för att få visa vad man 
kan eller för att få sin förmåga bekräftad av andra.

För några av barnen är just denna möjlighet till bekräftelse även en källa 
till oro, en oro för den eventuella bedömningen. En av deltagarna 
besvarar en fråga i den andra intervjun om hur det känns att uppträda 
och svarar att ”det är nästan hemskt” (B6). Han säger sedan att det 
finns något som ”… är roligt och lockar… att få visa vad man kan!”. Jag 
frågar därefter vad det är som är läskigt och han svarar ”Att alla bara 
sitter där och lyssnar… och väntar på att man ska spela fel”. Rädslan att 
det ska bli fel är stor bland de barn som ser uppträdandet som 
problematiskt. 

Längre fram i intervjun säger B6 att det är bättre att spela med fröken 
på en lektion än att spela för publik: ”Då gör det inget om man spelar 
dåligt, fel toner… jag spelar fel hela tiden”. Det visar sig alltså vara 
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lockande att spela för en publik och få bekräftelsen på sitt musikaliska 
kunnande. Samtidigt finns oron att inte räcka till och det kan alltså 
upplevas tryggare att spela för sig själv eller med fröken. Ensam med en 
lärare kan barnet direkt få en positiv bekräftelse 7. Det blir alltså läraren 
som i det lilla sammanhanget bekräftar barnet och dennes musikaliska 
identitet och förmåga. Detta mindre sammanhang får samma funktion 
för detta barn som det större sammanhanget med uppträdanden får för 
andra. 

Det skiljer något mellan barnen vad gäller synen på samspel, exempelvis 
när det kommer till vad som är bra med samspel. Något av barnen ser 
de andra som stöd vid samspel, de andras spelande gör att ens egna 
spelfel inte hörs lika väl som när barnet spelar ensamt. Det finns även de 
som funderar på om medmusikanterna skulle störa, vilket skulle leda till 
att de själva hör sämre hur de spelar. Det är dessutom vanligt att barnen 
uttrycker att det är roligare att spela tillsammans.

Musikspel 1
Materialet lyfter fram musikspel för dator och TV-spel som en arena för 
barns skapande av musikalisk identitet, vilket visar sig såväl i intervjuer 
som i bilder. Några av barnen ritar helt enkelt det de känner till och med 
det berättar de i bilderna om sin musikaliska identitet. Ritar de att de 
spelar Guitar Hero visar det på att de genom spelet uttrycker och 
utvecklar sin musikaliska identitet. I intervjuerna framkommer det att 
barnen vill prata om musikspel och några av dem har även ritat bilder 
där de spelar musikspel. Är musikspelen då att betrakta som enbart TV-
spel eller kan de ses som ett sätt att musicera? Vanligt är att säga, som 
B1 att det är både ett spel och att musicera, eller som B4 som ser 
sambandet mellan spelen och taktkänsla, angående Guitar Hero8;

B1: Det är både och, man spelar ett spel men spelar musik.
B4: Ja det är som lite musik… eller kanske mer takt tycker jag.

Musikspel där spelaren skall sjunga anses vara mer på riktigt än de spel 
där spelaren använder ett låtsasinstrument. Barnen understryker att 
sångspelen bygger på ”riktig” sång och att spelaren förväntas sjunga 
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med rätt timing, barnen kan sägas ha en poäng här då timing och 
tonhöjd hör till det elementära när det gäller sång. Här nedan gällde 
frågan om huruvida Singstar9 var ett spel eller att musicera.

Det är musik för då sjunger man ju på riktigt. Singstar, då 
sjunger man ju efter en text så det är ju som lite musik.

Dessa barn ser sångspelen som lika verkligheten då spelaren faktiskt 
sjunger på riktigt och bedöms för hur korrekt denne sjunger i tonhöjd 
och rytm.

Spelen och föräldrarnas intresse för dessa påverkar barnens syn på 
musikalitet och flera av barnens föräldrar spelar både Guitar Hero och 
Singsstar. Ett av barnen svarar på frågan om huruvida familjen är 
musikalisk att hans mamma ”äger alla på Singstar”.

Spelprojektet 
Under denna rubrik är det sammanfört: barnens syn på sig själva i 
musicerande sammanhang före och efter projektet, deras känslor och 
upplevelse före och efter projektet. Därpå följer barnens tankar om 
framtiden vilket handlar om eventuellt musicerande och innehav av 
musikinstrument. Kapitlet avrundas med ett par stycken om förändring 
av inställningen till musikspelen.

Känslor inför projektet
Barnen uttryckte som förväntat olika känslor inför projektet, känslor som 
verkade sträcka sig från lycka till närapå ångest. Det visade sig likväl att 
de flesta såg fram emot möjligheten att få spela i band, om än med viss 
spänning. Den spänning barnen uttryckte verkade baseras på att de inte 
visste vad som väntade dem i projektet. Som B1 uttryckte sig kan det 
vara ”spännande för jag har aldrig provat det”. Hon lät förväntansfull när 
hon i intervjun sa att det var spännande medan B2 visade än mer 
förväntan när hon sa ”Yeah! Yes! Yes! Yes!” och därefter genast började 
fundera på vilket instrument hon skulle spela. Det var flera av deltagarna 
som började fundera på vilket instrument de skulle spela; ”Roligt, tänkte 
jag… då skulle jag vilja sitta vid pianot keyboarden och spela… det skulle 
vara roligt” (B6).
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En intressant variant av känslor inför projektet är det barn som tänker 
mer på hur det ska bli för de andra ”Ja det blir ju roligt för dem” (B9) var 
hans kommentar. När jag påpekade att han också skulle vara med sa 
han att det skulle bli roligt för honom också. Det kan tänkas att det var 
självklart för honom att det skulle bli roligt då han är en av de som 
spelat mest tidigare.

Om än de flesta var positiva till projektet var det någon som uttryckte 
helt andra känslor när de fick höra talas om att klassen skulle spela 
musik i projektet; 
”Ååh fy f-n, tänkte jag på … det kommer inte att gå så bra för mig… inte 
så bra” (B5).

Materialet erbjuder även en del motsägelser när det gäller hur barnen 
svarat i formulär och hur de sedan uttrycker sig i intervjun. Ett av barnen 
får frågan om hur det känns att tänka på de instrument hon kommer att 
få prova i projektet; känns det som att det är något du kommer att 
klara? ”Huhu (nervöst skratt) klarar man inte!” (B1). Samtidigt har hon 
gett sig själv full pott i självvärderingsformuläret på de påståenden som 
handlar om huruvida hon kan spela och kan lära sig fler instrument. 
Förväntningarna och känslorna inför projektet kan alltså sägas ha 
varierat, vilket i viss mån kan ha med tidigare erfarenhet att göra .  

Efter projektet
Blev utfallet av spelprojektet som barnen väntat sig? De flesta såg fram 
emot projektet om än med viss spänning. På frågan om det blev som 
väntat finns en del motsägelser, de minns helt enkelt inte vad de tänkte 
innan projektets start. Det kan handla om konserten, att de var nervösa 
för den och att de sedan inte var det enligt intervju nummer två. De kan 
i den andra intervjun säga att det blev som väntat om än de sagt något 
annat i den första intervjun.

Det är för B5 som den största skillnaden i förhållande till förväntad 
upplevelse visar sig. Eleven uttalade i den första intervjun att han trodde 
att det inte skulle komma att gå bra för honom. Dessutom valde han i 
den första omgången stämmer dåligt gällande påståendet jag är 
musikalisk - något som vänds till att efter projektet uttala ”då men inte 
nu” angående det tidigare uttalandet. B5 är osäker på vad anledningen 
till skillnaden är men håller med om att det kan vara för att det gick bra. 
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Här hoppar vi in mitt i samtalet om självvärderingsformuläret:

I: Att spela musikinstrument har du ändrat, förr skrev du att du 
inte tyckte om att spela.
B5: Ja jag vet.
I: Hur känns det nu att spela musikinstrument?
B5: Bra.
I: … du kan spela stämde dåligt förr och nu så?
B5: Stämmer det precis… japp….
I: Vid påståendet Jag är musikalisk angav du förra gången 
stämmer dåligt. Vad säger du nu då?
B5: Stämmer precis. 

Slutet av B5:s intervju får sammanfatta den förändring som verkar ha 
skett då skillnaden är relativt stor:

I: Du tänkte förr att du inte var musikalisk… men nu så
B5: Har jag ändrat mig….

B5 har alltså gjort en lång resa, för att använda en metafor, från att se 
sig som omusikalisk och en känsla att musicerande inte är för honom till 
att kunna säga ”jag är musikalisk” och ”jag kan spela”. 

Förväntningarna inför projektet kan ha sett olika ut, baserat på vilken 
förförståelse barnen har. B6 tycker att projektet varit roligt, liksom de 
flesta av kamraterna, om än det inte blev som han trodde. Piano och bas 
var roligare att spela än gitarr och han säger att projektet faktiskt blev 
bättre än väntat, han får själv berätta varför; ”… det blev att vi spelade 
upp låtar… och vi spelade ackord… Jag trodde att vi bara skulle få något 
blad och sedan spela efter det” (B6). Musikinstrumenten betyder mycket 
för barnen ”Ja det var väl bra och kul… jag har aldrig kunnat spela bas 
förut… och trummor och sådana saker, så det var jättekul” (B7).

Att projektet påverkat barnen i flera avseenden är tydligt och för några 
av dem innebär det att de skaffat instrument eller använder de som 
finns tillgängliga för dem ännu mer. Ett av barnen har köpt ett 
instrument efter projektets avslutning och tänker ta lektioner på detta 
instrument. Några av de andra deltagarna spelar mer på skolans piano 
nu när de lärt sig spela mer. Barnet som köpt ett instrument var en av 
de som var mest skeptisk innan projektet och har alltså ändrat sig men 
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betonar att det bara är ”för skojs skull”. Alltså vill barnet inte att viktiga 
personer i omgivningen ska ha några förväntningar på att han ska bli 
musikant. Förmodligen upplever en del barn att om de har ett 
instrument så ska de kunna spela på det också. Studien visar att barn 
behöver ha möjlighet att lekfullt prova sig fram och känna sig in i rollen 
som musikant. 

Hur kan ett barn veta om det kan spela ett instrument? Svaren på den 
frågan kan se olika ut från fall till fall. För några av barnen är det en 
bekräftelse på att de kan spela om de har spelat på en konsert. Får de 
frågan om de kan spela instrument så räknar de upp de instrument som 
de spelat på konserten. Ett av barnen spelar gitarr i musikskolan men 
räknar även upp bas och keyboard som instrument han kan spela. Det 
var också dessa två instrument, bas och keyboard, som han spelade på 
konserten. Ännu ett belysande exempel är B7 som även han ser det som 
att han nu efter projektet och konserten kan spela dessa instrument

I: Kan du spela instrument?
B7: Jag kan ju spela trummor och bas sen konserten.

Eleven B3 har på första bilden ritat sig själv långt fram på scenen och får 
frågor om detta i intervjun då jag frågar om han vill vara i centrum och 
långt fram på scenen. ”Nej, verkligen inte” väljer han att svara. Efter 
projektet säger samma barn följande om att uppträda och stå på scen:

B3: Det är väl roligt men nog finns det bättre saker att göra.
I:   Så du är tveksam om det är något du vill göra mer av?
B3: Nog kan jag göra det, men inte med så stor publik. Det 
räcker med föräldrarna och några till….

Samtliga barn i studien uttrycker att det var roligt att spela på konsert. 
Det som däremot skiljer sig mellan dem är viljan att uppträda mer i 
framtiden. B3 uttrycker att det var roligt att uppträda och får förklara på 
vilket sätt; ”Jag vet inte, det var väl just att få spela upp… och jag är 
inte en sån där kille som brukar vilja stå framför publik”. Följdfrågan blir 
självklart en fråga om hur det kändes att faktiskt stå framför en publik; 
”Det var roligt, men jag tänker inte göra om det så ofta… … jag gillar 
inte det”. En positiv upplevelse behöver med andra ord inte innebära att 
barnet vill uppträda igen eller att det ser sig som en som uppträder. Det 
är inte alla barn som behöver uppträda för att ha en relation till musik. 
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Den förändringsbenägne B5 är även han tveksam till att uppträda fler 
gånger, men att upplevelsen blev bättre än väntat är han medveten om -
”Du sa förra gången att det inte skulle kännas bra att stå på scen med 
en publik, vad säger du om det? ” (I). B5:s svar på frågan blir; ”Ja men 
det ändras”.

På frågan om hur det var att uppträda svarar B5 att det är roligt för att i 
nästa andetag även han säga att det inte är något han vill göra fler 
gånger. Samtidigt är han väldigt nöjd att ha provat på; ”Jaa, det är roligt 
att testa något nytt i livet”. 

Något som återkommer hos några av barnen efter konserten är en 
önskan om att få uppträda för att visa vad de kan. B1 som nämndes 
ovan var tidigare tveksam till om hon skulle klara av att uppträda ”Men 
jag klarade ju det och det var kul…”.
Det som var viktigt och roligt för henne var att ”Man fick uppträda och 
visa vilken talang man har… för vänner, familj och så… de fick se vad 
man har tränat”.

Det är fler som nämner detta med att få visa vad man kan. Det är, som 
jag nämnde tidigare men ur ett annat perspektiv, alltså en viktig 
drivkraft till att lära sig spela. B7 säger angående det positiva med att 
uppträda: ”Ja att folk kanske blir nöjda… att man gör bra ifrån sig… visar 
vad man kan”. Samtidigt säger sig B7 vara bra på att underhålla och att 
det är något som denne gärna gör mer av i framtiden. Detta innefattar
även andra typer av uppträdande än att spela musik.

Framtiden
Hur barnen ser på sitt framtida musicerande bör sannolikt säga en hel 
del om deras musikaliska identitet. Kan de se sig själva som någon som 
spelar musik eller äger musikinstrument? Kommer de att fortsätta spela 
musik i någon form? Här lyfter B5 fram lyssnandet som en viktig del i 
dennes musikaliska identitet.

B1: Säkert! Jag gillar musik och så.  
B3: Nja, vet inte. Jag ska sluta med gitarren, det blir så mycket 
att göra10.
B5: Lyssna kan jag… men jag lär inte spela” 
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B6: Säkert!... på pianot och flöjten, kanske med andra,  kanske 
själv.
B7: Jag tror att jag kommer att göra det någon gång… jag tror 
inte att jag gör det precis varje dag.

Några av deltagarna tänker sig att de i framtiden har i sin ägo ett 
liknande instrument som de spelat i projektet. Ett av barnen har som 
nämnts tidigare skaffat ett instrument efter projektet, dock inte samma 
som denne spelade under konserterna. Det är extra intressant att just 
denna elev köper en gitarr eftersom han var en av de mest skeptiska 
innan projektet. Han framhöll att han inte ville spela, men det fanns en 
tro på att han skulle kunna om han försökte. Något som han uttalade i 
intervjun medan han i självvärderingsformuläret placerade sig på låga 
poäng, vilket ger en motsägelse. Vilket blir mest sant? I första intervjun 
sa eleven att han visserligen ville vara i centrum men inte genom att 
spela musik. Musik var verkligen inte hans ”grej” menade han. Efter 
projektet köpte detta barn ett instrument direkt och bokade tid med 
gitarrläraren.

Längre fram när eleverna blir vuxna kan förutsättningarna troligen 
ändras. Barnen kan just nu uppleva att de inte har tid med musicerande 
eftersom andra intressen som idrott tar upp deras fritid. Det hindrar inte 
att de kan se sig som musikanter när de blir vuxna: ”… jag kanske har 
det som hobby” (B3) 

Flera av barnen föreställer sig att de har instrument i sitt hem när de blir 
vuxna. Instrumenten kan vara till för eget musicerande eller för 
eventuella kommande barns musicerande. Barnen påverkas av hur de 
haft det hemma, det kan vara så att de barn som inte haft tillgång till 
instrument hemma vill ha det på ett annat sätt i sitt eget hem:

B7: Ja säkert! Då kommer säkert mina barn ”åh jag vill spela 
gitarr pappa” och då får jag fara in och köpa en gitarr…”nu vill 
vi ha ett piano” och då får jag köpa ett piano… och sen 
trummor och trumpet och sen håller det på så hela tiden… så 
det kommer att vara instrument….

Deltagarnas olika syn och känslorna inför att uppträda visar sig ha 
påverkats av projektet. I detta sammanhang betonar barnen i olika grad 
hur viktigt de menar att uppträdande är för dem. Några av barnen vill 
stå på scen fler gånger och några tycker att det räcker; nu har de 
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provat, de tyckte att det var roligt och en positiv upplevelse, men det får 
räcka så.

Musikspel 2
Ändrar barnen åsikt vad gäller synen på musikspel efter projektet? Det 
finns sådana tendenser och det kan handla om förändring i flera 
bemärkelser. Alltså både att barn som ansett att spela musikspel handlar 
om att musicera, har ändrat sig till att det bara är ett spel och vice 
versa. Ett av barnen ansåg i första intervjun att Singstar var ett spel, 
men uttryckte nu att det fungerade som riktigt musicerande. I övrigt 
finns det barn som ändrar åsikt åt andra hållet, det handlar bland annat 
om att Guitar Hero upplevs för enkelt. De har ändrat sin inställning till 
spelen efter att ha provat riktiga instrument:

Jag tror att det är mer att spela spel, för att man gör ju inga 
ackord precis… det tycker jag borde finnas, då skulle det bli 
mycket roligare… och svårare… istället för knapparna skulle det 
stå D också gör man ett D (B7).

�
�
Förändringsteman
�
I den följande texten visar jag på de förändringsteman som framträder i 
barnens bilder. Varje barns två bilder har förts samman till ett bildpar 
och vilka tillsammans visar på ett förändringstema.

Av alla deltagares bildpar har jag valt ut fem bildpar där bild ett ligger till 
vänster och bild två till höger. Dessa teman är karaktäristiska och andra 
barn kan ha haft liknande teman men jag har valt ut några typiska. Varje 
bildpar följs av mina kommentarer sammanvävt med citat från 
tecknaren. I förekommande fall finns även klassföreståndarens 
kommentar om barnen infogade.

De fem temana är; Från dröm till verklighet, Ensamvargen blir 
rockstjärna, Stjärnan hittar sig själv, Verkligheten överträffar bilden, och
slutligen Från virtuellt till verkligt.
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Från dröm till verklighet�

�
�
Den första bilden visar barnet omringat av människor, det är en 
gatumusikant med publiken i en cirkel runt omkring sig. Intressant är att 
detta beskrivs som en dröm; barnet drömmer att han är med om detta. 
Saxofonen är färglagd och det ligger en hatt på marken som innehåller 
pengar. Barn nummer 7 drömmer om att få uppträda men oroar sig för
bedömningen från andra och placerar sig i en dröm. Vid intervjutillfället 
börjar han reflektera över problemet med att spela själv och uttrycker att 
det kan bli jobbigt om man spelar fel ”… då är det ju ingen annan som 
kan ta rätt på en”.

Att han ritar sig i en dröm antyder att uppträdandet upplevs som viktigt 
och kanske har han satt detta med artisteri på en ”piedestal”. B7 är 
osäker på om han hör hemma på en scen, men hoppas det. Barnet 
säger i intervjun att han gillar att uppträda och att vara i centrum för 
människors uppmärksamhet, men att han inte har provat det, däremot 
har han sett andra få vara med om det.

Denna osäkerhet har han hittat ett verktyg för att hantera i bild 2. I bild 
2 spelar han tillsammans med andra, vilket han har provat i 
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musikprojektet. En väg till att få uppträda och klara av det är tydligen att 
spela tillsammans med andra. Titta noga på denna bild och notera den 
rektangel som finns längst upp i bild; det är en IDOL-jury. Tanken på 
bedömning finns där i bilden, och lägg särskilt märke till att juryn är i 
tecknarens vertikala linje. Det är framför allt tecknaren som verkar blir 
bedömd och i intervjun säger eleven om juryn att han ”hoppas den 
(juryn) tycker det är bra”.

I första intervjun säger han att han inte vet om han är musikalisk och 
väljer att betona att hans pappa verkligen inte är det. På något sätt visar 
det att han tror eller hoppas att han själv är det. I den andra intervjun är 
han fortfarande osäker, han har emellertid ändrat i formulär 2 från första 
omgångens stämmer inte alls till stämmer dåligt. En liten förändring som 
har sin förklaring i att detta barn behöver få bekräftelse från andra. ”Om 
ingen säger att jag är musikalisk då vet jag ju inte om jag är det” . Vid 
intervjutillfället ber jag detta barn att förtydliga vad han menar med 
detta; ”… om jag gör någonting på en scen, sjunger eller spelar pjäs, 
och de säger ”vad musikalisk du är”, då vet jag ju det… om de har sett 
det”.

Han upplever att han lärt sig spela i projektet och betonar att han inte 
kunde spela trummor och bas innan. Något han anser sig kunna nu, men 
trots detta tvekar han alltså på sin musikalitet. Han drivs av en längtan 
att underhålla och musicerande är ett sätt att få göra detta. Han säger i 
andra intervjun att han tycker om att underhålla och att det bara var 
roligt att få se filmen från konserten. ”Kul se sig själv göra saker… jag 
märkte när jag gjorde fel… det var bara roligt”. 

Klassföreståndaren säger att detta barn vill vara i centrum men att han 
kanske inte riktigt tror på sig själv. Han gillar att framträda men har 
svårt med att stå för det sen.

Barnets behov av bekräftelse från andra genom att uppträda och få 
positiva kommentarer är i linje med Lamonts (2002) teori om att barn 
som inte har särskilt mycket musicerande i familjen kan ha större behov 
av stöd och bekräftelse hemifrån. Det vill säga om föräldrar och andra 
uppmuntrar barnet att uppträda för dem kan det bli i detta som de får 
sin bekräftelse. Därför blir uppträdandet särskilt viktigt för dessa barn.



� ,�

Ensamvargen blir rockstjärna�

�
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Detta tema handlar om att symboliskt göra en resa från att vara en 
ensam sångerska till att vara en stjärna som är centralgestalt i ett band. 
Från en bild av ett musikaliskt sammanhang där mycket av det som 
förknippas med ett musikaliskt sammanhang saknas till ett sammanhang 
där det mesta finns med. På den andra bilden finns medmusikanter, en 
scen, strålkastare, instrument och en månghövdad publik. Det är 
färgglatt och både människor och musikinstrument är väl detaljerade . 
Eleven har på bild 2 sitt eget ”tjejband”, vilket hon uttalar i intervjun, 
och hon har placerat sig själv i centrum. Att alla är lika stora och lika 
detaljerade visar troligen på att, för henne, är alla i ett band lika viktiga. 
Bandnamnet ”Rock Stars” är väldigt talande, de är stjärnor som vill 
synas.

Hon berättar i intervju 2 att det var denna typ av bild hon tänkte sig 
redan vid första teckningstillfället, men att hon inte ansåg sig kunna 
spela nog bra. Vidare säger hon om bild 2: 
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… här hade jag ett bättre självförtroende, jag hade ju spelat för 
folk så jag tyckte jag var bra. Då gjorde jag såhär… alltså att 
folk lyssnade… och hejade.

… alltså jag trodde nu att jag skulle klara det eftersom jag 
klarat det en gång… det trodde jag inte här (pekar på bild 1).

Det här visar på att detta barn blommat ut i projektet genom att få ta 
plats och genom att få uppträda. På något sätt blir uppträdandet och 
publikens uppskattning ett kvitto på den egna förmågan. Det är genom 
viktiga andra som hennes musikalitet blir bekräftad. Detta är ett barn 
som enligt klassföreståndaren älskar att stå i centrum men att det inom 
klassen är konkurrens om denna plats. Eleven tänker sig att hon i 
framtiden har instrument hemma och att hon både spelar och sjunger. 
Hon är lite osäker på huruvida hon vill spela i ett band, hon är lite orolig 
över de potentiella samarbetsproblem som kan finnas i ett sådant 
sammanhang.
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Stjärnan hittar sig själv 

Bilder där barnen ritat sig själv i en behaglig utomhusmiljö dyker upp i 
bild 2. Temat för detta bildpar blir att hitta sig själv, vilket är ett tema 
som handlar om att erbjudas och uppmärksamma alternativa positioner.

Den första bilden visar på ett barn med en stark musikalisk identitet som 
får identiteten bekräftad i rockstjärnedrömmen. Det finns inga 
medmusikanter och barnet har ritat sig mitt i bild, i strålkastarljuset och 
med en dyrkande publik, B12 får i intervjun berätta mer;

I: Vi kollar din gamla bild som har spotlights och en stor scen. 
Är det här en dröm? Vill du göra det här på riktigt? Skulle du 
vilja vara den där stjärnan på bilden?
B12: Nej
I: Vilken blir du gladare av att titta på?
B12: Den här (pekar på bilden med ängen)
I: Killen på ängen?
B12: Ja.
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Samtalet fortsätter och barnet får frågan om vad han tänker på när han 
ser bilden med ängen; ”Jag vet inte… det är bara att den ser gladare ut”. 
Eftersom barnet är ensamt på bilden, förutom något djur, får han en 
fråga om han tycker om att spela för sig själv; ”Ja, det går bättre när jag 
inte spelar för någon”. Han lägger till att det trots allt är roligt att spela 
med andra.
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Verkligheten överträffar bilden

Några av barnen visar ingen större förändring i musikalisk identitet i 
bilderna. Däremot i andra metoder visar de på förändring och 
självmedvetenhet.

Barn 10 hade samma poäng båda gångerna i formuläret och tecknar i 
stort sett samma scenario; hon sjunger för sig själv. Formuläret gav 27 
poäng båda gångerna vilket kan sägas vara relativt höga poäng. Hon 
grundar sin självskattning på att hon spelar instrument, något som hon 
säger att hon kommer att sluta med. Hon föredrar att lyssna på musik 
och samtidigt sjunga till. Möjligen är detta den förändring som visar sig. 
Hon har insett att det är vad hon vill med musik. Hon säger i intervjun 
att hon inte ser sig som en som spelar, ”… inte om jag ska göra sånt på 
fritiden”. Hon tror inte att hon har något musikinstrument när hon blir 
vuxen eller spelar på gymnasiet.

Bilderna visar trots allt att sång är viktigt för henne och hon säger i 
intervjuerna att det är nervöst att uppträda. Det skulle kunna vara detta 
som gör henne osäker och därför föredrar att lyssna och sjunga med. 
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Klassföreståndaren kommenterar detta ”… jag tror inte att framträda är 
lockande… det tar så mycket energi för henne… allt som kan bli fel”. 
Barnet säger även själv apropå att eventuellt uppträda eller prata på 
scen i framtiden ” Alltså, det vill jag helst inte göra”.

Barn 5 och barn 8 visar på mycket små förändringar i sina bilder. Den 
förstnämnda har ritat en mycket liten figur med en gitarr och på sin 
andra bild ritat likadant men lagt till en kaffekopp på förstärkaren.(Av 
forskningsetiska skäl väljer jag att inte visa dessa bilder). Bilden visar på 
en spirande musikalisk identitet, han har upplevt att den kan utvecklas. 
Inför projektet upplevde han att det inte skulle gå bra för honom, ”åh fy 
f-n… det kommer inte gå så bra för mig” var hans spontana kommentar 
när klassen fick veta att de skulle spela musik. I hans familj spelar ingen 
musik. Formuläret ökade han från 12 till 15 poäng men det mest 
intressanta är att han ändrade påståendet ”Jag är musikalisk” från 
stämmer dåligt till stämmer precis. Något som han även säger i 
intervjun. Däremot tror han inte att han kommer spela något mer, 
varken för sig själv eller på en scen, fastän han uttryckligen säger att det 
var roligt. Han föredrar att lyssna på musik. 

Om honom säger klassföreståndaren ”Det här var ju ett otroligt lyft för 
honom” och hon tilläger att pojken själv troligen inte har trott att han 
skulle klara av detta musikprojekt. Hon anser att han är en av de i 
klassen som lyfts mest av detta projekt, och betonar vikten av att 
svårighetsnivån i projektet anpassats så att alla kan klara av att delta. 
Klassföreståndaren lyser upp när hon ser självvärderingen Jag är 
musikalisk; ”Det är dit som man vill; att de ska känna det”.

Barn 8 var även han tveksam inför projektet, han visade låga siffror på 
självvärderingen, åtta poäng, och påtalade i första intervjun att musik 
inte var något för honom. Ingen i familjen spelade något instrument 
heller, det var mer motorsport som värderades i familjen. Det enda 
musicerandet var att sjunga i duschen och när någon fyller år. Däremot 
lyssnade han fullt på musik som han själv sa. Flera gånger i första 
intervjun betonar han ”jag vill inte spela musik” och hävdar att han inte 
bryr sig om han kan spela eller inte. Detta kan tolkas som ett försvar, 
det man inte förstår sig på kan man skjuta ifrån sig.

Efter musikprojektet köpte han ett musikinstrument med målsättningen 
att ta lektioner. Min bedömning efter projektet var att han hade en stor 
förändring av musikalisk identitet, trots att självvärderingen och bilden 
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inte visade på någon nämnbar skillnad. Han kommer att bära med sig 
den positiva upplevelsen av att ha spelat musik, som han inte trodde var 
något för honom – att delta i projektet har gett honom en alternativ 
position i den musikaliska identiteten. I den andra intervjun säger han 
att det inte blev som han tänkt sig. Han får en fråga om hur projektet 
varit ”Roligt, fast jag trodde inte det från början. Jag har aldrig gillat 
musik…”. Efter en stund lägger han till ”… jag visste inte hur roligt det 
var att spela instrument… jag har köpt en gitarr nu!”. Detta ger honom 
en känsla av att vara en sådan som spelar, men bara för att det är roligt 
som han betonar. I detta fall är alltså förändringen i praktiken, detta är 
en handlingskraftig person som skaffat ett instrument för att utforska 
detta nya intresse vidare.

Klassföreståndaren säger att detta barn hyllade machoideal och att 
musik och dans nog inte hör dit. Hon trodde även att han var spänd 
inför projektet för att musicerande inte var något han var van vid i 
familjen och att projektet gett honom ”en tankeställare och en kick”. 
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Från virtuellt till verkligt

Denna studie genomfördes under Guitar Hero’s storhetstid och många 
barn använde detta spel i stor utsträckning, vilket även märks i denna 
studie genom bilder och intervjuer.   Ett tema som kommer igen i några 
bilder är att barnen ritar virtuellt spelande i någon form, de ritar att de 
spelar Guitar Hero eller Guitar Hero World Tour. Detta är ett tema som 
bara finns med i den första omgången av teckningar vilket kan innebära 
att de har ritat sig själva i det musikaliska sammanhang de bäst känner 
till. Dessa barn har en relativt stark identitet i musicerande som till stor 
del grundas i musikspel. 

De barn som ritade Guitar Hero första omgången har sedan ändrat till 
att rita en liknande bild men med traditionella instrument. Så är det i 
exemplet ovan med barn 4, tecknaren har på första bilden ritat sig själv 
spelandes de virtuella trummorna i World Tour medan en kompis spelar 
virtuell gitarr. Bild nummer två bygger på samma idé, tecknaren spelar 
trummor och en kompis spelar gitarr plus att någon sjunger. 

Detta barn spelade på de röda trummorna under projektet vilket kan visa 
att detta barn ritar det den känner till. Han vill spela trummor och 
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tecknar sig själv i de sammanhang han har gjort det. Barnet tycker att 
samspelet är viktigt, vilket leder till att han ritar ett sammanhang där 
flera deltar. I den första intervjun säger han att kompisarna är viktigare 
än spelet, det är viktigt att alla har roligt. Däremot spelar det ingen 
större roll vem man spelar med, det säger han både i första intervjun om 
Guitar Hero och sedan i den andra intervjun om att spela riktiga 
instrument på konsert. Alla figurer är utan detaljer i ansiktena vilket kan 
tyda på att det inte är viktigt vem det är.

Trummorna fascinerar och ett av barnets äldre syskon spelar trummor. 
När barn 4 tänker på framtiden säger han att han kommer att spela 
instrument och då i första hand de han spelat i projektet – gitarr och 
trummor. Han säger även efter projektet att en av hans starka sidor är 
att spela musikinstrument. Klassföreståndaren understryker att detta 
barn kommer från en musikalisk släkt och hon tycker att han lyste upp 
när han fick spela trummor.

Barn 11 har ritat en variation på det virtuella temat. Först spelar han 
Guitar Hero ensam i sitt rum för att till bild två ha bytt spelet mot en 
riktig gitarr och även tillfört en keyboard och ett notställ till miljön. Detta 
barn säger själv att han är musikalisk och gav sig själv högsta poäng på 
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formuläret, 32 i första och 33 i andra omgången. Han säger även att 
hela hans familj är musikalisk då båda syskonen spelar instrument och 
mamman spelar gitarr. Något som detta barn även anser att pappan gör 
”… så här nån gång, inte så att han verkligen vill spela hela tiden men 
han tycker då att det är roligt att spela”. Han lägger sen till att han hört 
pappan spela endast några få gånger. Jag uppfattar det som att han 
lägger orden i sin pappas mun, när han säger att pappan tycker att det 
är roligt. Detta barn vill verkligen se sig själv och familjen som aktivt 
musicerande och musikaliska. Här skulle jag vilja träffa föräldrarna och 
höra deras version. Klassföreståndaren anar att detta barn gett sig själv
en hög värdering och tror inte att projektet gjort någon större skillnad 
för detta barn då denne redan hade en relativt god musikalisk 
självkänsla.
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Berättelserna

Berättelserna kan ses som en sammanfattning av resultaten. Dessa 
skapade narrativ för samman barnens utsagor i ord, bild och 
kroppsspråk. Detta är barnens berättelser sett genom mina sinnen. Jag 
har mött barnen genom de olika metoderna i studien och genom att ha 
musicerat tillsammans med dem i projektet.

Berättelserna är tre till antalet och varje berättelse baseras på flera 
barns olika uttalanden i ord och bild. Jag har valt att sammanföra de 
som har liknande förutsättningar eller drivkrafter. Grunden för varje 
enskilt narrativ är ett barns utsagor vilka kompletteras med uttalanden 
från fler deltagare.

Namnen är fiktiva och är lånade från några medlemmar i bandet The
Runaways11. Först möter läsaren Joan, därefter Sandy och till sist Cherie.
De delar med sig av sina upplevelser av projektet och sin musikaliska 
identitet i dagboksform. Bilderna fungerar som illustration till 
berättelserna.
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Joan

”Snart sommar, jag gör så att blommorna blommar”
Skyndade mig hem efter skolan idag för att hinna fika bullar innan de 
andra kommer. Mamma undrade så klart varför jag hade så bråttom 
hem så jag fick förklara det som var så självklart, ja att vi ska testa det 
nya Guitar Hero Rock Band som vi har köpt!  Jag tror att det blir Jackie, 
Lita och Kim som kommer, kanske någon till också, det blir alltid någon 
mer som hänger på men det är bara kul. Mamma frågade lite om hur det 
gick på gitarrlektionen idag och det gick väl bra, jag hade tränat lite mer 
än Lita men Lita är verkligen på gång och har börjat träna mer nu. Vi ska 
nog spela tillsammans på avslutningen.

”Novemberrain, I need sometime on my own”
På skolan hade vi besök av någon som var typ musiklärare som frågade 
om jag var musikalisk, jag visste knappt vad det var men tänkte att jag 
nog är det lite grann i alla fall. Jag spelar ju gitarr i skolan med en 
gitarrfröken, snart är det uppspelning på skolan för de som spelar och 
jag skulle vilja vara med. Alltså det är ju många i min familj som kan 
spela instrument, ja egentligen spelar nog alla i familjen ett instrument 
lite grann. Sen spelar ju morfar, någon faster och moster och säkert fler 
i släkten än vad jag kommer på nu. Så man kan nog säga att vi är lite 
musikaliska, jag är ju inget proffs men jag kan spela en del. Problemet 
nu är att jag inte provat att spela med andra eller att uppträda, men det 
blir kul att prova.

Jag har ju kört ganska mycket Guitar Hero och Singstar men det är ju 
inte som att spela på riktigt. Trummor är ganska likt ”för man slår ju på 
dom” och helst i takt men plastgitarren i GH har ju inga strängar eller 
ackord. I Singstar lär man sig låtarna och man måste också ”lära sig NÄR 
man ska sjunga” annars förlorar man, särskilt mot mamma som äger alla 
på Singstar.
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”Januari börjar året”
Jag längtar till i morgon när vi ska börja spela med klassen, fröken har 
delat oss i grupper som jag hoppas ska bli bra. Helst inget tjafs men vi 
får väl se ”det är inte så många som vill vara i samma grupp…det är 
många som vill spela trummor”. Fast det är ju bara jag och någon till 
som provat trummor förut. Det är ju så att vi har gitarr, keyboard och 
bas hemma men pappa hade lånat trummor en gång och då spelade jag 
och syrran. Nu har vi lämnat tillbaka trummorna men jag har testat i alla 
fall, sen har jag testat när vi varit i kyrkan och där finns alla möjliga 
instrument. 

Att stå på en scen inför publik som en riktig rockstjärna skulle vara kul, 
men lite pirrigt och nervöst. Det kanske är roligt att spela med någon 
mer ”men jag vet inte så mycket om hur det är när de andra spelar 
med”. ”Då hör man kanske inte…om man spelar fel eller så…för man hör 
inte bara sig själv”. ”Men jag tror att det blir kul” med konsert när folk 
lyssnar och kollar.
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Det är väl annars som när man spelar Guitar Hero, det är viktigt ”att alla 
har roligt” som mamma brukar säga. Men jag tycker det också faktiskt 
så det är inte bara för att mamma tycker det �

”April, en vår är här igen”
Om någon undrar hur rockprojektet har varit så kan jag bara säga att 
”jag tycker att det har varit roligt!”. Det blev som jag väntat mig men lite 
annorlunda, bättre, ”jag vet inte det känns bara så”. Det funkade ganska 
bra med gruppen och det gick lika bra för alla men det vart ju ett litet 
bråk. Sandy ville att jag skulle spela gitarr på en låt som Cherie spelade 
på ”… så då börja de två bråka…eller något sånt”. Det var lite jobbigt 
och just då önskade jag att jag varit i en annan grupp, jag har försökt 
förr att få de två till att inte tjafsa men nu handlade det om mig och det 
var ännu jobbigare.

Att spela instrumenten var väl det minsta problemet då och trummor var 
roligast och svårast, särskilt när man ska spela så där med foten. 
”Keyboard visste jag inte vilka noter man skulle trycka på” så den var 
minst rolig, ”det är inte så att det är tråkigt det är bara det att dom 
andra är roligare”.
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Lite kluven för framtiden, vet inte om jag vill spela i band och uppträda, 
jag spelar nog gitarr då och kanske trummor ”men inte konserter utan 
mer för mig själv”.  ”Det går bättre när jag inte spelar för någon” . 

Det kan ju vara kul att uppträda någon gång men helst med andra då, 
det blir bättre och roligare. Det blir ”pinsamt om man gör fel” på en 
konsert och är ensam men om man spelar med ett band så märks det 
inte. ”Jag gjorde fel på ett ackord…ingen märkte något” ! 

”Vad jag är bra på”
Jag vet som inte vad andra tycker men en gång på skolan skrev någon 
på en lapp att jag var bra på att spela så kanske är det någon mer som 
tycker det. Fröken säger att jag är bra på att spela och ”sen vet jag 
inte…matte tycker hon…hon säger du kan mer än du tror”. Sen är jag 
bra på vissa sporter, laga mat, och jag är nog ganska musikalisk i alla 
fall.
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Sandy

”På morgonen”
Jag sprang nedför trappan och in i köket för att säga hejdå till morsan, 
eller egentligen för att hämta innebandyklubban som låg på golvet. Som 
vanligt frågade mamma om jag hade något särskilt på skolan, om jag 
skulle ha med någonting. Nej inget särskilt, eller vi ska spela musik men 
det är inget vi ska ha med oss för det, sa jag. Vadå spela musik frågade 
mamma, du har väl inte spelat förr? Nä, sa jag men nu ska vi det, inte 
för att jag vill, ”jag vill inte spela musik” ”det kommer inte gå så bra för 
mig”, och det sa jag till läraren också! Jag vill spela hockey istället! –
Men du har ju aldrig provat, du kanske gillar det sådär på skoj, sa 
mamma. Ja i så fall vill jag bara testa trummor för det verkar låta fränt 
eller då gitarr men det verkar så krångligt med alla strängar, och ont gör 
det!

”På väg”
Medan jag gick till skolan sköt jag snöklumpar med bandyklubban och 
tänkte på det här med musik. Ingen i släkten spelar vad jag vet, alltså vi 
är inte så musikaliska har jag hört de vuxna säga, pappa kan inte ens 
sjunga i duschen! Det brukar jag men när sjunger man annars? ”När 
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man fyller år … nationalsången …i kyrkan, inte för att jag går i kyrkan ”. 
Jag har ju spelat lite Guitar Hero och det är ju typ musik ”men man lär 
sig ju inte att spela gitarr, det är ju inget musikinstrument”. Jag lyssnar 
jämt på musik, countrylåtar, rock och musik som är mer lugn men jag 
vet ju inte om jag kan spela musik överhuvudtaget, så det här med att 
stå på en scen och spela för publik känns inte så bra, faktiskt. Varför 
spela när man kan lyssna?

”På skolan”
Vi spelade bandy på rasten och jag gjorde 3 mål så mitt lag vann, sen 
skulle vi skynda oss till bygdegården där musikläraren väntade. Där 
fanns coola röda trummor så pulsen ökade lite, eller var det efter att ha 
sprungit genom halva byn för att komma till denna lektion?

Vi fick prova flera instrument, trummor, bas och gitarr och nästa gång 
skulle vi köra keyboard. Trummor var ju lite fränt men jobbigt att försöka 
slå på rätt trumma när alla sitter runt omkring och kollar in. På basen 
kunde man dra hårt över alla strängar och då lät det som en 
jordbävning! Men jag vill inte lära mig dom här instrumenten, jag ska ju 
bli hockeyproffs :=0

”Inför konserten”
Nervös! Nervös! Nervös! Jag vet inte vad de andra i klassen eller folk 
från byn som kommer och lyssnar ska tycka, och det skulle ju låta bättre 
om man kunde det där med foten på trummorna! Mamma var här på 
skolan och lyssnade när jag tränade där uppe och hon tyckte att det lät 
bra i alla fall. Musikläraren sa till fröken att vi fick träna där uppe när vi 
hade tid över, alla fick det men det är mest jag som har gjort det. Jag 
försökte verkligen att få till trumspelet, sen är det rätt skönt sitta där 
uppe i fläktrummet själv och dunka lös på trummorna!

”Efter konserten”
Det var ju lite nervöst att se de andra spela och veta att man själv ska 
stå där snart, ”jag är ju inte så van att spela för publik”. Nu efteråt 
känns det mycket bättre och det var faktiskt roligt spela för folk men jag 
vet inte om jag vill göra om det. Jag kanske skaffar en gitarr och spelar 
för mig själv hemma lite på kul. ”Trummorna var lätt i början” men svårt 
att få till riktigt proffsigt med foten och allt, elgitarr var jättesvårt men 
ändå roligast. Det är kanske lättast med en gitarr hemma bara för att 
spela på skoj för sig själv. 
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Det här med musik och att uppträda är kul att ha provat på, ”det är 
roligt att testa något nytt i livet”! Egentligen gick det bra för alla men jag 
tycker att Joan var bäst i klassen, hon ägde alla på trummorna och 
kunde spela det där med foten. Sen var hon ju såklart bra på andra 
instrument också men trummorna imponerade mest på mig.

”Någon månad senare”
Idag kollade vi på filmen från konserten, det var kul men pinsamt att se 
sig själv spela. Jag brukar vilja vara i centrum, som fröken säger, men 
ändå känns det jättejobbigt att stå på scen när alla tittar, ”jag hatar att 
sjunga också” och prata, ja det är samma där. 

”Jag visste inte hur roligt det var att spela instrument. Jag har köpt en 
gitarr nu… jag ska spela till hösten med gitarrläraren” och man måste ju 
inte uppträda bara för det. Jag köpte den av en granne, en tant som 
skulle sälja billigt så jag tänkte att det kunde vara en kul grej, som 
hobby. Alltså jag har ju inte spelat förr och är kanske inte en sån som 
spelar hela tiden men jag ska prova hemma i alla fall först. Och det här 
med att vara musikalisk…”jag trodde att det var att man spelade hela 
tiden och sjunger” och jag gör ju inget av det men nu förstår jag mer. 
Så, är jag musikalisk? ”Jaa, mer än förr i alla fall”.

Förresten så kom jag på en sak! Det låter ju verkligen inte bra när pappa 
sjunger men han spelar faktiskt lite munspel har jag märkt, ”bara för 
skojs skull … han gick någon kurs” och äldsta syrran spelar lite gitarr. Vi 
kanske är lite musikaliska i alla fall i vår familj!
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Alltså, jag spelar faktiskt trummor på bilden i fall ni undrar!
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Cherie

”Onsdag morgon”
Ikväll ska jag spela på en rockkonsert, det blir säkert fulla bygdegården, 
mamma och de andra kommer såklart. Kanske kommer pappa också. 
Hursomhelst blir det både spännande och roligt, jag har verkligen 
längtat. Jag har ju provat uppträda förr på avslutningar och Lucia men 
då har jag bara sjungit. Det här blir ju någonting helt annat, det känns 
mer på riktigt på något sätt nu när jag ska spela både elgitarr och 
trummor med ett band.

När jag hörde talas om att vi skulle spela så här rockgrupp med klassen 
tänkte jag ”Yeah! Yes Yes Yes!” och började genast tänka på vilket 
instrument jag skulle spela. Jag tycker ju om elgitarr och tänkte att det 
skulle passa bäst för mig, eller trummor men det var inte mitt 
favoritinstrument. Jag hade ju provat trummor på Guitar Hero som var 
kul men jättesvårt och tänkte att det är ungefär samma som riktiga. Bas 
hade jag aldrig spelat förr men elgitarr har jag provat hos min kusin. 
Hon är 22 år och jättebra på att spela, hon spelar i ett band och har typ 
varit med på en skiva. Hon har nyss tagit körkort så hon ska få skjutsa 
mig till stan om hon skaffar en snygg bil. Fast egentligen borde jag spela 
bas, jag tänkte faktiskt på det också när vi skulle börja spela eftersom en 
kille som jobbar i en musikaffär sa åt mig att det är så många andra som 
spelar gitarr. Alltså tyckte han att jag skulle kunna spela bas.

I alla fall blev det mest att spela elgitarr och trummor när vi tränade, det 
är de roligaste och coolaste instrumenten. Syns mest och hörs mest �
Riktiga trummor var egentligen lättare än i Guitar Hero, ”när man fattade 
rytmen så fattade man trummorna”.

 ”Jag har lätt för att lära mig, det tycker mamma också”. Jag vet inte om 
jag är särskilt musikalisk, om ingen säger att jag är det så vet jag ju inte. 
Mamma säger i och för sig också att jag är så musikalisk, ja då är jag väl 
kanske det. Men ändå - jag har ju inte vetat om jag kan uppträda och 
vara en artist – man vet ju inte vad andra, förutom mamma, ska tycka . 
Det säkraste skulle nog vara att spela för sig själv i sitt rum utan publik, 
jag vet ju inte hur det ska gå. Det känns sorgligt men säkrast. 
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Ju mer jag tänker på det nu desto mer känner jag mig jättepirrig för 
konserten och undrar hur det ska gå, tänk om jag spelar fel, det skulle 
vara så pinsamt! Men det kanske är lättare hitta igen om man tappar 
bort sig när man har de andra som stöd? 

Jag vill ju egentligen vara i centrum och att alla ska kolla när jag spelar 
men det känns konstigt också att alla ska stå och titta. Jag tror jag 
drömde en natt att en massa människor stod i en ring runt mig när jag 
spelade typ saxofon, jag vet inte vad de tyckte om mitt spelande. I alla 
fall fick jag lite pengar �
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”Nästa onsdag” 
Har det redan gått en vecka sen jag skrev sist? Jag har varit helt 
upptagen med att skriva autografer och göra intervjuer…. Nää skojar 
bara men jättemånga kom fram efteråt och sa ”Va bra du va” och ”Ni 
borde vara berömda”. Det här med att uppträda känns ju, om det blir 
lyckat, fantastiskt – ”det känns magiskt på något sätt” måste jag säga. 
Jag vill verkligen uppträda fler gånger, att jag kan spela och är 
musikalisk – ”ja det kan man ju se”�
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Alltså konserten gick bra för mig tycker jag och ”det var en av de 
roligaste sakerna i mitt liv, hittills”! Pappa, mamma, hennes man och 
några till var där på konserten och de sa att de var så stolta över mig. 
Det känns som att jag spelade allting rätt och det är som att jag fattar 
instrumenten mer nu. Vi fick se en film från konserten där man kunde se 
mig, ja det såg ju lite roligt ut. Jag spelar så konstigt på trummorna men 
ändå ”wow var det där jag… jag klarade det faktiskt”, jag är glad att jag 
spelade trummor. 

Det var ju tjafs i våran grupp när Sandy inte tyckte att jag skulle spela 
trummor på en låt eftersom jag inte spelade med foten. Jag stod på mig 
och sa att jag ska spela de här instrumenten som jag fått, vi har ju valt 
och läraren har delat upp! Förresten tror jag inte att Sandy spelade med 
foten heller, det var nästan bara Joan som gjorde det i gruppen och då 
tyckte väl Sandy att Joan skulle spela på alla låtar. I alla fall blev jag 
ledsen då, varför kan vi inte bara vara snälla med varandra hela tiden?
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Jag skulle vilja fortsätta med musik på något sätt men jag vet inte om 
det alltid kommer att vara så. Jag vill i alla fall ha elgitarr, keyboard och 
helst flera andra instrument hemma och det skulle vara kul att vara med 
i ett band. Men det verkar svårt, tänk om det blir tjafs och diskussioner i 
bandet så att vi ”helt enkelt splittras”? Eller ”tänk om man inte blir 
antagen”, jag kanske inte ens vill ansöka om de andra i bandet sitter 
som en Idoljury och inte tycker att man duger? En sak är säker och det 
är att det är roligare att uppträda än att öva. Jag vill underhålla och 
uppträda – stå på scenen!
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Diskussion 

Genom de teman som har utkristalliserats i bilder, i barnens 
självvärdering och i intervjuer har de faktorer som konstituerar barns 
musikaliska identitet visat sig. I bilder och ord, i mötet med dessa barn 
har tre huvudkategorier, tre berättelser, avseende musikalisk identitet 
framkommit;

• I studien visar sig en kategori av barn som älskar att uppträda och 
vill vara i centrum. Deras musikaliska identitet kan variera men 
drivkraften att få uppträda är stark. Detta är barn som uttalar i ord 
och bild hur betydelsefullt det är med bekräftelse från viktiga 
personer i barnets omgivning. ”Om ingen har sagt att jag är 
musikalisk så vet jag inte!”. Barn med denna syn på musikalitet 
grundar sin musikaliska identitet på den bekräftelse de får av 
viktiga personer i omgivningen när de uppträder. För barnen i 
denna grupp hade deltagandet i projektet en särskild betydelse; 
genom att lyckas med de uppträdanden som ingick i projektet och 
genom den bekräftelse de fick av viktiga personer kunde de se sig 
själva som musikaliska.

• Det finns även barn som har en svag musikalisk identitet. De har 
ingen hemma som spelar och musik har en låg status i hemmiljön. 
Trots detta kan de tycka om att lyssna på musik men visar sig vara 
osäkra på om de skulle kunna spela. Musicera är något dessa barn 
och deras familj eventuellt kan göra, som ett av barnen sa, ”på 
skoj”. Inom denna kategori av barn finns en dold potential som 
visar sig i studien; skillnaden i hur de ser på sin musikaliska 
potential före och efter utvecklingsprojektet är stor bland dessa 
barn.

• Vidare finns det barn i studien som har en relativt stark musikalisk 
identitet men som inte ger sig själva högsta poäng i 
självvärderingen. Det är ofta barn som redan spelar och vanligtvis 
är musiken en naturlig del i deras liv då de oftast har släktingar 
och någon i familjen som spelar. De har en mer utvecklad 
reflektion gällande sin musikaliska förmåga, jämfört med de andra 
barnen, eftersom de redan tidigare spelat en hel del musik. De vet 
genom sina erfarenheter att det finns mycket mer att lära och ger 
sig själva lägre betyg än vad personer i omgivningen gör. För 
denna grupp av barn har projektet haft betydelse för deras 
självkännedom och de har sett alternativa positioner - alla som 
spelar musik behöver inte bli professionella musiker.
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Det finns andra kategorier som mer är att betrakta som undergrupper 
och variationer av dessa kategorier. Det är ett medvetet val att jag tar 
upp just de här berättelserna för att visa på vilken typ av skillnader det 
kan handla om. I en skolsituation behöver barnen olika typ av stöd för 
att komma framåt och synliggöra sin lärandeprocess – vilket kommer att 
behandlas mer utförligt under rubriken Pedagogiska implikationer. Innan 
det diskuteras den musikaliska identiteten under rubriken Musikalisk 
identitet och dess utveckling – som i sin tur följs av Metoddiskussion.
Därefter kommer, som nyss nämndes, ett relativt långt kapitel som heter 
Pedagogiska implikationer där studiens resultat diskuteras i förhållande 
till musikundervisning och skolutveckling. Uppsatsen avslutas med en 
kort Epilog.

Musikalisk identitet och dess utveckling
Kan det vara så att en stärkt musikalisk identitet ”spiller över” på en 
persons generella självbild och självkänsla? Barnens klassföreståndare 
betonar denna aspekt av projektet när hon i utvärderingen12 lyfter fram 
betydelsen för barnen att klara av någonting tillsammans. Vidare betonar 
hon hur viktigt det är för barnen att få känna att de klarar sådant som 
de inte trodde sig om. För henne var det av stor betydelse att alla 
barnen kunde känna att de klarade av att delta i projektet.

Sett ur det teoretiska perspektiv som föreliggande studie vilar på 
konstrueras identitet i samspel med andra - människor ses alltså inte 
bara som brickor i detta spel utan individen är med och påverkar 
spelreglerna. Samspelet mellan individ, medmänniskor och sociala 
sammanhang formar individen samtidigt som individen formar sina 
medmänniskor och det sociala sammanhanget. Individens identitet och
självbild skapas och förändras i samspel med de kontextuella ramar, 
värderingar och människor som omger oss (Mead 1934/1976). Barnen i 
studien har gått in i olika roller (Goffman 2004) när de i samspel med 
musikläraren (Ferm 2004) och andra viktiga personer i omgivningen 
förhandlat om musikaliska identitetskontrakt (Hundeide 2003/2006).
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Sociokulturella redskap
Att individen är medskapare av musikalisk identitet kan vara både en 
möjlighet och en begränsning - människan har endast tillgång till de 
redskap, verktyg och förhållanden som finns tillgängliga i hennes sociala 
sammanhang. En del av dessa mentala verktyg är de roller och 
positioner som vi tillsammans gör tillgängliga inom en kultur. Läraren 
och viktiga andra blir betydelsefulla och starka i detta samspel. Risken är 
stor att barn ser sig som omusikaliska om musikläraren eller andra 
betydande personer inom musikfältet säger att de är det. I denna 
studies musikprojekt uppmuntrades barnen visa och lära av varandra. 
Den som hade fått instruktioner först ansågs av läraren redan vara 
expert, den eleven fick visa nästa elev, och så vidare. Att ge barnen ett 
sådant förtroende stärker den musikaliska identiteten som ”en som kan 
spela”.
�
Barnen i studien är unika och har i sina skilda sammanhang haft tillgång
till olika sociokulturella verktyg. Exempelvis visar barnen i studien på 
skilda förutsättningar där några har tillgång till musikinstrument eller 
personer som spelar i närmiljön och andra inte. Musicerande inom släkt 
och familj verkar utgöra en avgörande faktor för om ett barn börjar 
musicera - men tillgången på musikinstrument är ännu viktigare. Om 
dessa inte finns tillgängliga i hemmiljön visar studien att skolans 
musikinstrument blir än viktigare. En konsekvens av detta bör vara att 
skolan ska ha instrument tillgängliga. Musikämnet skall vara till för alla 
och ett sätt att utjämna socioekonomiska skillnader är att skolan 
tillhandahåller en mängd instrument där barnen behöver dem. 
Exempelvis har den skola som föreliggande studie gjordes vid ett elpiano 
stående centralt i skolan där alla barn hade möjlighet att prova sig fram.

Musiklyssning
Att kunna lyssna på musik och att ha glädje av detta är musikaliska 
förmågor som kan utvecklas. För barn 10 utgör musiken tydligt en viktig 
del av identiteten. Hon har en relativt stark musikalisk identitet men hon 
ser sig inte som en som spelar musikinstrument utan vill framför allt 
lyssna på musik. Detta stämmer in på ett tydligt sätt på några av de 
personer som Tia DeNora (2000) lyfter fram i Music in everyday life.
Musiklyssning utgör i de fallen en del av musikaliteten och samtidigt en 
del av musikundervisningen. En sak som musiklärare kan göra är att i 
musikundervisningen lyfta fram lyssnandet som en del av den 
musikaliska förmågan, något som har haft en mycket liten roll i svensk 
musikundervisning de senaste åren (Georgii-Hemming & Westvall 2010).
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Potential och The Zone of Proximal Development
Genom arbetet med barnen i studien liksom i andra liknande projekt har 
jag insett att barnen kan mycket mer än vad jag, i rollen som deras 
musiklärare, ibland förväntar mig. När barnet utmanas och under trygga 
förhållanden får befinna sig i sin närmsta utvecklingszon stimuleras 
barnet och resultatet av detta är att barnet lär sig. Vygotskij (1978) 
skriver ”… the only good learning is that which is in advance of 
development” (s. 89).

Konstaterandet att barn utvecklas på ett stimulerande och gynnsamt sätt 
i den närmsta utvecklingszonen harmonierar med tidigare studier - men 
så länge jag ser lärandesituationer där det inte tas hänsyn till detta 
måste det vara relevant att påminna om. För den reflekterande 
praktikern kan det vara minst sagt frustrerande att det händer så lite i 
skolvärlden inom detta område. Forskare, skolledare, pedagoger och 
skolpolitiker har haft tillgång till denna kunskap i årtionden, trots denna 
kunskap finns problematiken kvar i skolan! 

The zone of proximal development (ZPD) är ett kraftfullt mentalt verktyg 
för alla slags pedagoger. Det kan vara ett verktyg för att förstå 
utveckling när det exempelvis handlar om att lära sig spela ett 
musikinstrument. Med ZPD kan vi, som Vygotskij (1978) skriver, ” take 
into account of not only the cycles of process and maturation processes 
that have already been completed but also those processes that are 
currently in a state of formation, that are just beginning to develop” (s. 
87).

Att se barnets närmsta utvecklingszon och låta det befinna sig där under 
trygg handledning blir utifrån detta resonemang en av skolans viktigaste 
uppgifter. Studien visar på att de barn som inte omgavs av musicerande 
i hemmiljön i större grad behövde en bra lärandemiljö i skolan – en 
lärandemiljö som kan erbjuda alternativa positioner. Barnet uppmanar de 
vuxna att – se mig inte bara som den jag är utan även som den jag kan 
bli! Barnen behöver möta musiklärare och en musikundervisning som 
synliggör och lockar fram den dolda potential som finns inom barnens 
egna närmsta utvecklingszon. I skolan behöver eleverna hjälp av vuxna 
att skapa en positiv bild av sina utvecklingsmöjligheter.
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Metoddiskussion 
När jag påbörjade arbetet med denna studie var det många funderingar 
fram och tillbaka gällande vilken eller vilka metoder som skulle 
användas. Tidigt insåg jag komplexiteten i dessa frågor om personlig 
musikalisk identitet vilket ledde till användandet av flera metoder. Jag 
ville fånga detta fenomen ur flera vinklar. Denna multimodala dimension 
ser jag nu som en av styrkorna med denna studie. Med stöd i Silverman 
(2006) skrev jag i metoddelen om hur olika perspektiv och denna 
triangulering av metoder kunde bidra till en bredare, djupare, fylligare, 
komplexare och stabilare förståelse av fenomenet musikalisk identitet.
Sammantaget stärker det validiteten i studien.

En annan styrka är att barnen har fått komma till tals, det är barnens ord 
och barnens bilder som genomsyrar resultatet. Det är en studie som är 
utförd tillsammans med barnen då de fått kommentera sina bilder och 
formulär i intervjuer. I detta sammanhang är det en styrka att jag 
musicerat tillsammans med barnen – därigenom har jag kunnat ta del av 
deras musikaliska identitet i praktiken. 

Självvärderingsformuläret hade en funktionell utformning med sin 
uppdelning i påståenden om barnet självt och påståenden om familjen. 
Barnen i studien hade inte några större problem att förstå ord och 
begrepp. Musikalitetsbegreppet är inte lätt att förstå ens för en vuxen 
forskarstuderande så det är inte rimligt att tänka sig att ett barn ska 
kunna ge en genomlysande förklaring till detta mångtydiga begrepp. 

Det formulär som användes i studien skulle eventuellt ha förbättrats med 
en högre grad av genomarbetning. I efterhand kan det konstateras att 
det kunnat vara något mer omfattande. Ett formulär som används med 
barn bör förvisso inte vara för omfattande men några påståenden till 
hade detta formulär vunnit på. Ouvinen-Birgerstams (1999) formulär 
som jag inspirerats av använder 72 frågor på tonåringar och 36 på yngre 
barn. Hälften så många påståenden kan vara relevant i en kvalitativ 
studie. En möjlighet med ett sådant formulär är att för de viktigaste 
påståendena använda sig av par som samverkar. Det vill säga ett 
påstående som Jag skulle kunna lära mig spela kan understödjas av ett 
annat påstående som ger svar på samma sak men ur en annan vinkel. 
En enkel variant är att vända på påståendet och låta det komma in 
senare i formuläret.
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Ett alternativ vid användandet av barns bilder och intervjuer är att låta 
intervjun komma direkt efter tecknandet. Det finns antagligen både för-
och nackdelar med detta men eftersom vi träffades några veckor efter 
teckningstillfället är det möjligt att de inte minns exakt hur de tänkte. I 
denna studie spelar det ingen större roll eftersom den narrativa 
bildanalys som jag använde behövde en del tid för att genomföras, vilket 
innebar att jag inte hade kunnat intervjua barnet direkt efter ritandet. 

Något som var bra med intervjuerna var att intervjun började med att
barnen ombads att berätta lite om sig själva och sina musikaliska 
förutsättningar. Jag förklarade att jag hade några frågor men att de först 
kunde berätta om sitt och familjens musicerande. Detta gav bra uppslag 
till följdfrågor och det kunde vara så att jag fick den mest intressanta 
informationen i denna öppningsberättelse.

Den första intervjuomgången hade kunnat vara bättre förberedd genom 
att låta göra fler pilotintervjuer. Men som jag skrev i min loggbok under 
denna period, inspirerad av Kvale & Brinkman (2009); ”Det är rutinen 
som ska bidra till bra intervjuer och tyvärr kan man inte ha rutin innan 
man utfört dem, däremot kan man ta med sig lärdomar in i framtida 
projekt och de sista intervjuerna”. Vid utförandet av de första 
intervjuerna insåg jag att jag borde läst på ur min analys av barnets bild 
just innan intervjun med detta barn. Det hade alltså behövts en paus 
mellan varje barn för att läsa på och förbereda nästa intervju, i första 
omgången fanns inga pauser inlagda mellan barnen. 

När det gäller de konstruerade berättelserna var min intention att samla 
de barn som hade liknande upplevelse i kategorier och utifrån deras 
material skapa några narrativ. Här blev de teman jag tog fram ur 
materialet väldigt viktiga för att hitta dessa samband mellan barnen. Det 
blev ett sätt att få distans till materialet och individnivån.

Delar av resultatet visar på svårigheten och fördelarna med att använda 
flera metoder för att ge en multimodal dimension till materialet. Några 
av barnen visade ingen förändring genom den ena metoden medan det 
visade sig en tydlig förändring med en annan metod. Är det så att 
metoderna motsäger varandra så att ingen av dem blir trovärdig? Nej, 
detta visar nog mer på komplexiteten i ett barns berättelse. Barn 5 ritade 
till exempel väldigt smått och knappt men i formulär och intervju 
framträdde berättelsen av ett barn som har påverkats mycket av att ha 
deltagit i projektet och studien. I detta specifika fall är det ingen 



� �/�

motsägelse utan visar mer på hur svårt det kan vara för ett barn att rita 
det den vill – det blir alltså en fråga om kunnande och förmåga vad 
gäller tecknande.

Barn 8 ritade både i första och andra omgången en liknande bild där han 
spelar trummor. Han fick även samma poäng i båda formulären. Utan 
intervjuerna hade jag inte fått ta del av kunskapen att detta barn skaffat 
ett instrument efter musikprojektet. En helt strukturerad intervju hade 
kunnat missa denna viktiga information då det inte framkom särskilt stor 
skillnad i samtalet, han var fortfarande tveksam till musicerande. Trots 
detta visade det sig i praktiken att B8 hade förändrats han som tidigare 
uttryckte att musik inte var något för honom. Efter projektets 
genomförande gjorde han ett aktivt val genom att skaffa sig ett 
instrument och boka in instrumentlektioner.

Denna studie kopplar samman forskning och pedagogiskt 
utvecklingsarbete på ett tydligt sätt då jag som initiativtagare till ett 
projekt i skolan även studerar barnens utveckling av musikalisk identitet i 
detta projekt. Det kan finnas nackdelar med att lärare beforskar sig 
själva och sin egen verksamhet. Trots allt vill jag hävda att detta har 
många fördelar, lärare behöver reflektera över och studera sin praktik. 
Det är lärarna som känner till verksamheten och en betraktare utifrån 
kan förvisso tillföra en utomståendes syn på ett fenomen men lärarnas 
egen forskning har definitivt en viktig funktion. Det finns ett behov av 
aktionsforskning bland lärare. I föreliggande studie hade resultaten med 
stor sannolikhet sett annorlunda ut om den utförts av en extern forskare. 
Denne skulle inte kommit lika nära och haft svårare att göra studien lika 
barncentrerad, vilket är centralt i denna studie. 

Trots min något självkritiska ton i ovanstående stycken anser jag 
tillförlitligheten för denna studie och dess metoder vara relativt hög. Med 
andra metoder och med andra barn hade resultatet troligtvis sett 
annorlunda ut, trots detta ser jag resultaten av denna studie som i viss 
utsträckning generella. Människans biologiska och grundläggande 
mentala förutsättningar skiljer sig inte åt mellan olika sociala 
sammanhang. Det är samma typ av faktorer som konstituerar 
människans utveckling av musikalisk identitet, sen ser dessa faktorer 
olika ut i olika miljöer.
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Pedagogiska implikationer
När denna studie inleddes förväntade jag mig att utveckling skulle se ut 
på ett visst sätt. I resultaten av denna studie kan jag nu se andra typer 
av förändring än den förväntade vilket ger upphov till några frågor. Finns 
det en risk att vi som lärare eller forskare missar att se en utveckling för 
att vi sitter fast i att denna ska se ut på ett visst sätt? Det som initialt 
kan verka vara regression för betraktaren kan vid närmare analys visa 
sig vara utveckling. På samma sätt som att människan inte kan undgå 
att lära kan hon heller inte undgå att utvecklas och förändras, något som 
barnen kan behöva hjälp av andra att se. 

Att medverka i studien och genom de olika metoderna genomgå olika 
lärandeprocesser kan synliggöra ett fenomen samt öppna upp för 
reflektion om detta. Som forskare eller pedagog är det nära till hands att 
gå in i ett projekt med en fixerad uppfattning av vad som är utveckling. 
Det gäller att både forskare och pedagoger kan öppna sina sinnen för 
det oväntade. För musikläraren i största allmänhet innebär det att inte 
låsa fast sig vid en given utvecklingskurva hos barnen. Enligt 
sociokulturella teorier har barns lärande visat sig vara mer komplext än 
så. Den obligatoriska skolan och musik- och kulturskolor måste 
organisera verksamheten utifrån detta konstaterande - människor är inte 
lika. Skolan har ett demokratiskt ansvar att verksamheten skall vara till 
för alla barn. Det handlar om barnens rättighet till estetiska 
uttrycksformer, en rätt som stöds i barnkonventionen (Unicef 1989). 

Varför denna typ av gruppspel med nybörjare? Som jag skrivit tidigare i 
denna uppsats är det betydligt fler som skulle kunna lära sig spela än de 
som faktiskt gör det. Ett flertal faktorer påverkar barnens val men 
resultatet visar på att det i stor utsträckning är uppväxtmiljön, de 
sociokulturella ramarna, som styr. 

Förutsättningarna för musikalitet och kunna lära sig spela musik finns, 
enligt sociokulturella teorier (Brändström 2006), hos de flesta människor 
(Lamont 2002; Sloboda 1985) men det är inte alla som kan/vill lägga ner 
den tid som krävs för att lära sig spela ett instrument. Det är inte heller 
alla som har tillgång till musikundervisning, musikutrustning eller det 
stöd i hemmiljön som behövs för att ta sig igenom den traditionellt sett 
ofta notbundna musikskoleundervisningen (Kempe & West 2010). Därför 
har musikundervisningen i grundskolan en viktig roll i detta sammanhang 
(se exempelvis Ferm-Thorgersen 2009). 
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En möjlighet för de mindre skolorna att organisera musikämnet är 
samarbeten i projektform med kultur- och musikskolorna. Ett viktigt 
resultat och en viktig slutsats i föreliggande studie är att de som hade 
sämst förutsättningar i form av stöd hemifrån verkade utveckla sin 
musikaliska identitet mest märkbart. Det innebär att det är för dessa 
barn som musikundervisningen i grundskolan är allra viktigast när det 
gäller att skapa en relation till musicerande. Skolans uppgift blir att 
tillhandahålla de mentala och fysiska sociokulturella redskap som barnen 
behöver för att utveckla sin musikaliska identitet: musikinstrument, 
musikspelare och musiklärare. Lägg därtill konserter med barn och vuxna 
från skolan men även konserter med andra aktörer.

De mindre skolorna bör även kunna samarbeta skolområdesvis och 
tillsammans skapa attraktiva musiklärartjänster, med syftet att få 
utbildade musiklärare. Detta är ett ansvar för rektorerna att samordna 
men så länge musikämnet behandlas som ett rekreationsämne i skolorna 
måste det även vara ett ansvar för huvudmännen. Ett sätt att samarbeta 
inom ett skolområde är att använda fler projekt av den typ som ingår i 
den aktuella studien. En nackdel med denna projektform skulle kunna 
vara att det blir sämre kontinuitet i undervisningen än med mer 
regelbundna lektioner. Denna typ av kritik riktar Skolinspektionen (2011) 
till de skolor som koncentrerar musikundervisningen till vissa årskurser. 
Om eleverna inte regelbundet har musikundervisning hinner de glömma 
en del. Det vore därför önskvärt att under ett år jobba med flera projekt 
i en klass vilket även skulle ge möjlighet till att möta olika musikaliska 
uttryck och genrer. Popmusik är en viktig del i grundskolans 
musikundervisning och en del av barnens egen kultur men vi behöver 
använda fler genrer i musikämnet.

Formell institutionaliserad musikundervisning har traditionellt sett oftast 
börjat med notspel, något som har fått många barn att sluta spela i 
förtid innan de hittat sin egen musikaliska identitet som ”en som spelar” 
(Hellgren 2003; Kempe & West 2010). Tyvärr kan det nog sägas att
traditionell musikskoleundervisning ibland utesluter fler än den bjuder in. 
Med detta i åtanke kan jag motivera varför man ska jobba med denna 
typ av inkluderande musikundervisning som använts i föreliggande 
studie. En musikundervisning där alla är med och spelar och där man 
inte använder noter i initialskedet. Här håller jag med Kempe & West 
(ibid) som anser att musikundervisning utan noter kan leda till att 
skillnaderna mellan barnens musikaliska prestation inom en grupp 
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minskar. Noter kan föras in efterhand men behöver inte vara en 
förutsättning för samspel.

Att redan inledningsvis basera instrumentalundervisning på samspel 
leder till en ökad förståelse för instrumentens roll i ensemblen. I 
grundskolan med sina stora grupper kan det vara svårt att organisera 
samspel, vilket är obligatoriskt enligt den nya kursplanen i musik. Det 
kan innebära att en klass måste delas i flera mindre grupper, i alla fall på 
högstadiet där det ofta handlar om popmusikensemble. Denna delning 
kan vara ett problem för musikläraren som då behöver finnas till hands i 
flera parallella grupparbeten. Skolinspektionen (2011) påpekade vikten 
av att musikläraren är tillgänglig vilket är svårt när det kan vara flera 
grupper igång samtidigt på en musiklektion i högstadiet. Att jobba i 
mindre grupper i musikundervisning innebär vanligtvis att kvaliteten höjs 
påtagligt. Detta märks i det projekt jag arbetat med; med små grupper 
och bra utrustning kan man se en otrolig progression på bara några 
veckor. Deltagarna lärde sig saker i detta projekt som de kan ha svårt att 
hinna lära sig i den ordinarie musikundervisningen - på dessa mindre 
skolor utan musiksal. Det är troligt att leder det till en ökad 
måluppfyllelse av de delar av läroplanen som handlar om praktiskt 
musicerande på instrument.

Rektor är huvudansvarig för att eleverna uppnår målen i läroplanen men 
Skolinspektionens studie (2011) visar att ansvaret oftast hamnar hos den 
enskilde musikläraren. Detta är särskilt problematiskt för de skolor som 
saknar musiksalar och utbildade lärare. Kontentan blir att ansvaret för 
att barnen uppnår målen till stor del ligger på outbildade lärare utan 
tillgång till musiksalar och adekvat utrustning. Dessa outbildade 
musiklärare ska utan en fullvärdig musikundervisning bedöma om barnen 
når målen.

Genom en inkluderande nybörjarundervisning på instrument, där 
musicerande tillsammans är grunden, kan musikskolorna hitta en 
bredare rekryteringsbas än den traditionella medelklassbasen som länge 
dominerat musikskolornas elevlistor (Brändström & Wiklund 1995; 
Kempe & West 2010). Flera av barnen i föreliggande studie har en stark 
musikalisk identitet, musiken spelar en viktig roll i deras liv. 
Musikskolorna behöver än mer ta till sig detta att många barn har ett 
behov att få prova på spelandet i tidsbegränsad kurs- eller projektform. 
En bred verksamhet där barn kan välja olika kurser innebär att även de 
som undervisar på orkesterinstrument behöver vara förberedda på att 
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många barn spelar en begränsad tid (jfr Hellgren 2003). Jag menar att 
ensembleverksamheten behöver organiseras utifrån denna realitet. 
Förutom denna breddverksamhet behövs även en spetsutbildning för de 
mest motiverade, en spetsverksamhet med inriktning på dels högre 
studier i musik men även inriktat på en högre nivå i konsten att uppträda 
för de barn som ser uppträdandet som det primära. 

Självvärdering
En sak jag tar med mig efter denna studie är att nästa gång arbeta mer 
med barnen för att visa vilka olika delar av målen för deras lärande de 
kan uppnå genom den verksamhet som bedrivs i projektet. Sedan kan 
läraren tillsammans med barnet prata om hur det ska kunna nå till de 
andra målen. Detta är viktigt i all form av projektarbete i skolan. Hur kan 
läraren sammankoppla arbetet med en musikal exempelvis till de mål 
som finns för lärandet? Detta är en viktig fråga för framtida 
musikundervisning.

En viktig aspekt av lärande i olika sammanhang är barns självvärdering. 
I detta arbete behöver barnen hjälp med att synliggöra den egna 
utvecklingen och läroprocessen. Det skulle kunna se ut så här, grovt 
förenklat:

Lärande ›  synliggörande av lärande ›  ökad självkännedom ›  lättare 
att lära ›  stärkt självkänsla › nytt lärande 

Att få syn på sin egen utveckling kan bidra till en stärkt självkänsla som 
underlättar det fortsatta lärandet. Metoderna i föreliggande studie skulle 
kunna modifieras och användas kontinuerligt i formativt 
självvärderingsarbete.

Vad har den här studien med bedömning att göra? Jag är övertygad om 
att den musikaliska läroprocessen går hand i hand med utvecklingen av 
en musikalisk identitet. Vilket innebär att om en musiklärare vill värdera 
utfallet av en läroprocess måste denne även väga in utvecklingen av 
musikalisk identitet. Därtill är metoden i denna studie elevcentrerad, 
barnens röster får komma fram vilket kan vara användbart vid 
bedömning. I den nya läroplanen kommer självvärdering att användas. 
Vilka verktyg ska vi som arbetar i skolan använda för att ledsaga barnen 
i denna värdering? 
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Barnen i skolan har olika bakgrund och individuella förutsättningar vilket 
visar sig i resultaten och barnens berättelser i denna studie. Det ena 
barnet kunde ge sig själv höga poäng i självvärderingsformuläret utan 
att ha spelat ett musikinstrument i särskilt stor utsträckning och ett 
annat barn gav sig själv lägre poäng, fastän detta barn hade relativt stor 
erfarenhet av musicerande. Detta förklarades senare bero på att det ena 
barnet hade större medvetenhet om komplexiteten i musikämnet. Med 
dessa konstateranden som grund anser jag att det bör finnas plats för 
formativ bedömning i skolan. Det finns en risk att summativ bedömning i 
skolan styr undervisningens innehåll när musikläraren arrangerar 
undervisningen för att få något att mäta och bedöma. En summativ 
bedömning som ska leda till utdelning av en betygsgrad hjälper i sig inte 
barnet att förstå sig själv och sin lärandeprocess.

Som beskrivet tidigare i denna uppsats formas barns musikaliska 
identitet av och inom familjen, andra informella grupper och sociala 
institutioner som skolor (Hargreaves et al 2002).  Den tidigare nämnda 
”jag kan”-känslan (Ferm-Thorgersen 2010) är en del av det Lamont 
(2002) benämner positive musical identity. Det viktigaste för att barnen i 
skolan ska öka sin ”jag kan”-känsla, och därmed utveckla en positiv 
musikalisk identitet är en inkluderande musikundervisning (Lamont ibid). 
En undervisning som leder till att barnen i en självvärdering kan säga; 
”jag är en sådan som kan lära mig spela musik, om jag vill”. Ett sätt att 
nå dit är att arbeta med barnen i självbedömning, med syfte att belysa 
den egna lärprocessen. Då kan barnet även säga till sig själv ”jag kan nå 
mina mål för lärande i detta ämne”.

Att konsekvent arbeta med att bedöma sig själv leder till att barnen i 
större utsträckning äger sin läroprocess men de behöver hjälp av de 
vuxna i detta arbete. Det är självklart svårt att sätta ord på sådana 
abstrakta fenomen som lärprocesser och utvecklingen av musikaliska 
identiteter. Självvärdering behöver övas kontinuerligt och kan då bli ett 
verktyg för lärande. Självvärdering för lärande. 

Om verkligheten är socialt konstruerad, vilket denna studie utgår ifrån, 
måste ett av målen med skolan vara att visa unga människor hur de ska 
använda adekvata verktyg för detta bygge. På så sätt kan utbildning och 
skola hjälpa barn att bli bättre arkitekter och konstruktörer av verklighet. 
Självvärdering för lärande kan bli en plattform i detta bygge. Som Bruner 
(2002) uttrycker det, “Verkligheten är något vi skapar, inte något vi 
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upptäcker” (s.37). En relevant fråga är ”Vilka verktyg ger skolan till barn 
och ungdomar idag”? 

Självvärdering börjar med självbilden och i studien har jag använt flera 
metoder för att lyfta fram självbilder. Detta för att ge multimodala 
dimensioner till materialet; olika personligheter behöver olika sätt att 
belysa sina lärprocesser. Det kommer att vara skillnad mellan de tre 
fingerade personerna i berättelserna, Joan, Sandy och Cherie i en 
självvärderingsituation. Användandet av flera metoder kan vara ett sätt 
att värdera och bedöma kontinuerligt, formativt och med målsättningen 
att se vart barnet är på väg i den föränderliga lärprocessen. Dessa olika 
metoder kan användas som medierande verktyg vid utvecklingssamtal 
mellan barn, lärare och föräldrar. Genom detta synliggörande av lärande 
och personlig utveckling kan barnen utveckla en större självkännedom. 
På så sätt kan självvärdering, självbild och självförtroende samverka. 

Skolutveckling
Organisationen av musikundervisningen i grundskolans lägre åldrar 
behöver ses över. Att sitta fast i kravet att det ska vara 
helklassundervisning leder till stagnation i ämnets utveckling. Att som i 
denna studie låta barnen delta i projekt är ett effektivare sätt att 
använda de befintliga resurserna. Studien visar att de barn som deltog 
utvecklade sin musikaliska identitet i någon riktning. Sen utvecklade de 
även rena ämneskunskaper, annars hade de inte kunnat uppträda. Just 
att ha deltagit i uppträdande såg flera av barnen som ett kvitto på att de 
kunde spela. Exempelvis lyfte B8 fram att han kunde spela trummor och 
bas efter konserten. Alltså är uppträdande viktigt för denna bekräftelse 
av att man kan spela. 

Jag ser det som extra intressant att diskutera barns olikheter för musik-
och kulturskolor. Vi lärare behöver särskilt diskutera och ta till oss detta. 
Är verksamheten organiserad för att barn är olika eller riktar man sig 
bara till en grupp av barn. Ser vi bara de som vill utvecklas till duktiga 
instrumentalister som skall uppträda eller kan vi bemöta och värdesätta 
andra förhållningssätt? Tänk om det är så att de flesta barn och 
ungdomar är mer intresserade av att spela för sitt eget välbefinnande, 
för sig själv eller i det lilla sammanhanget.

Alla som arbetar i skolan kan ta till sig att barn har olika sociokulturella 
förutsättningar och egenskaper. Att då lyfta fram det positiva kan vara 
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en avgörande hjälp för barnen. För en pedagog kan det vara viktigt att 
tänka på när denne utformar undervisningen.

Musikundervisningen är alltså viktig i sig själv och har ett egenvärde. Att 
den även är viktig för utvecklingen av barnens identitet är ett faktum 
som vi inte kan bortse ifrån i organisation av musikundervisning. Denna 
fråga om identitet bör även påverka utvecklingen av kursplaner och mål 
för lärandet i ämnet musik. I skolan måste barnet, utifrån sina 
förutsättningar, få utveckla sin musikaliska identitet i rollen som ”en som 
spelar”. Musikundervisningen bör visa att alla besitter en musikalisk 
förmåga som kan växa i samspel med andra. 

Denna studie har mestadels handlat om barnet, individen, i samspel med 
andra. Det vore intressant att utvidga denna studie till att innefatta 
barnens föräldrar och andra viktiga i deras närhet. 
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Epilog

Av en kollega fick jag frågan ”vad är kärnan i resultatet av denna 
studie”? Utifrån min tolkning är det den möjligen triviala insikten att barn 
är olika. Inte något revolutionerande i sig men alla som jobbar med barn 
i skolan behöver olika verktyg som finns tillgängliga för att kunna möta 
individer, barn med en unik bakgrund och sin egen berättelse. Genom 
narrativen berättar barnen att de har olika förutsättningar sociokulturellt 
och att deras förändring kan se olika ut. Utvecklingen kanske inte alltid 
är den som ämnesexperten, läraren, förväntar sig. Studien visar även att 
barns identitet inte är fast utan en process i ständig rörelse.

Studien har visat att om barnet har en självbild som en som spelar musik
så påverkar det barnet positivt i lärandesituationen. Kanhända är barnets 
syn på sin förmåga inom ett visst ämnesområde en nyckel till lärande. 
Om barnet ser sig själv som kompetent i ett visst ämne så bör det 
rimligtvis underlätta lärandet i det ämnet. På så sätt tror jag att frågan 
om identitet, självuppfattning och självbild är angelägnare än vad som 
hittills framgått i debatten om undervisning. Därför är det viktigt att 
beforska och belysa alla aspekter av identitet och självbild i alla slags 
lärandesituationer. 



� ���



� ���

Referenser
�

Ahlner-Malmström, E. (1998) En analys av sexåringars bildspråk- bilder 
av skolan. Lund: Studentlitteratur 
�

Aronsson, K. (1997). Barns världar –barns bilder. Stockholm: Natur och 
Kultur

Bachtin, M. (1991). Det dialogiska ordet. Gråbo: Anthropos

Barrett, M. (2010). Musical Narratives: A study of a young child’s identity 
work in and through music-making. I Psychology of Music 27 October 
2010. Publicerad online:
http://pom.sagepub.com/content/early/2010/10/14/0305735610373054

Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge: Harvard 
university press

Bruner, J. (2002). Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk 
belysning. Göteborg: Daidalos

Borgersen, T. Ellingsen, H. (1992/1994). Bildanalys. Lund: 
Studentlitteratur

Bowman, W. Powell, K. (2007). The body in a state of music. I Bresler, 
L. Ed. (2007). International handbook of research in arts education.
(s.1087-1106) Dordrecht: Springer.

Brändström S, Viklund C (1995): Två musikpedagogiska fält – en studie 
om kommunal musikskola och musiklärarutbildning. Diss. Pedagogiska 
institutionen Umeå Universitet

Brändström, S. (2006). Musikalitet och lärande. I Alerby, E. & Elidottir, J. 
Lärandets konst (2006). Studentlitteratur

Cleaver, D. (2010) Storying the Musical Lifeworld: Illumination Through 
Narrative Case Study. I M.S Barrett, S.L Stauffer (eds). Narrative enquiry 
in Music Education

Davies, B. (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber



� ��"

DeNora, T. (2000). Music in everyday life. Cambridge : Cambridge 
University Press

Dibben, D. (2002). Gender identity and music. I Hargreaves, D.J., och 
Miell, D.E.; MacDonald, R.A.R (Eds). Musical identities. (s.117-133) 
Oxford: Oxford University Press.

Dolloff, L-A. (1999). Imagining ourselves as teachers: the development 
of teacher identity in music education. I Music Education Research Vol. 
1, No. 2, 1999

Dysthe, O.(2003). Om sambandet mellan dialog, samspel och lärande. I 
Dysthe, O. Red. (2003). Dialog, samspel och lärande. (s.7-31) Lund: 
Studentlitteratur

Ferm, C. (2004). Öppenhet och medvetenhet. En fenomenologisk studie 
av musikdidaktisk interaktion. (Diss.). Piteå: Musikhögskolan i Piteå

Ferm-Thorgersen, C. (2009). Ömsesidig nyfikenhet och respekt –
fenomenologisk didaktik som utgångspunkt för musikundervisning i 
grundskolans lägre åldrar. I Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 
11 2009. (Nielsen, F; Holgersen, S-E och Nielsen, S. Red.) (s. 167-185) 
Oslo: NMH-publikationer

Ferm-Thorgersen, C. (2010). Inclusion and involvement: Special needs in 
music education from a life-world phenomenological perspective. I Ferm-
Thorgersen, Karlsen (red). Music, education and innovation: Festschrift 
for Sture Brändström (s.33- 52). Luleå: University Press

Georgii-Hemming, E.(2005). Berättelsen under deras fötter. Fem 
musiklärares livshistorier. Diss. Örebro: Örebro Studies in Music 
Education 1.

Georgii-Hemming, E. (2006). Musikalisk erfarenhet och Estetisk 
verksamhet. NNMPF 2006

Georgii-Hemming, E. Westvall, M. (2010). Music Education - A personal 
matter? Examining the current Discourses of Music Education in Sweden.
I British Journal of Music Education, volume 27, issue 01, s. 21-33. (eds. 
Pamela Burnard & Gary Spruce). Cambridge: University Press



� ��,

Giddens, A. (2002) Modernitet och självidentitet. Göteborg: Daidalos

Goffman, E. (2004). Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets 
dramatik. Stockholm: Norstedts akademiska förlag

Graneheim, L. (1994). Från musikskola till kulturskola: en studie av en 
skolform i förändring: "Den kommunala musikskolans uppgång och fall" -
eller? Stockholm: Centrum för musikpedagogisk forskning, Kgl. 
Musikhögskolan

Gustavsson, B. (2000). Kunskapsfilosofi. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand

Gustafsson, J. (2000). Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska 
fältets framväxt i Sverige 1900-1965. (Diss.). Uppsala: University library

Gustafsson, J. (2001). Det sociala fältet och den musikpedagogiska 
kroppen. I NNMPF-årbok 5 2001 (s.89-101).

Ideland, J. (2011) Spela, leka eller låta bli – Guitar Hero som 
kommunikativ praktik för unga musiker. Lic. Luleå: Luleå tekniska 
Universitet

Igland, M-A; Dysthe, O. (2003). Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori. I
Dysthe, O. Red. (2003). Dialog, samspel och lärande. (s.95-119) Lund: 
Studentlitteratur

Hargreaves, D.J; Miell, D.E. och MacDonald, R.A.R (Eds). (2002). Musical 
identities. Oxford: Oxford University Press.

Hellgren J.(2003): Jag var inte så bra som de andra- en studie av före 
detta musikskoleelevers upplevelse av musikskolan. C-uppsats Luleå: 
Musikhögskolan i Piteå

Hultberg, C. (2006). Spelande lärande. Opublicerat manus, 200 s.

Hundeide, K. (2003/2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling –
barns livsvärldar. Studentlitteratur

Kempe, A-L & West, T. (2010). Design för lärande i musik. Stockholm: 
Norstedt



� ��-

Kalsnes (1984). Hvorfor slutter elevene i musikkskolen? En beskrivelse 
av ulike forhold i og utenfor musikkskolen. Hovedoppgave. Norge: 
Norges Musikkhøgskole

Kvale, S. Brinkmann S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur 

Lamont, A. (2002) Musical identities and the school environment. I 
Hargreaves, D.J., och Miell, D.E.; MacDonald, R.A.R (Eds). Musical 
identities. (s.117-133) Oxford: Oxford University Press.

Leighton; G. (2011). A musician is ……’ – windows into children’s musical 
self-identity. Presentation tillsammans med Lamont av conferencepaper 
under RIME i Exeter 12-16 april 2011 

Lindström, L. (1995). Budskap i barns bilder. I Bild i skolan #2 1995

Mcpherson, G. (2009). The role of parents in childrens musical 
development. I Psychology of music 2009; 37. Publicerad online Oct 15 
2008 av Sage. http://pom.sagepub.com/cgi/content/abstract/37/1/91

Mead, G.H. (1934/1976). Medvetandet, jaget och samhället – från 
socialbehavioristisk ståndpunkt. Lund: Argos

Molander, B. (1996). Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos

Musiklärarnas Riksförening (2001); enkät 
http://www.mrmusik.nu/fackligt/enkat.htm

Myndigheten för skolutveckling (2007) Samtalsguide i musik

Olsson, B. (2007). Social issues in music education. I Bresler, L. Ed. 
(2007). International handbook of research in arts education. (s. 982-
1002) Dordrecht: Springer 

O’Neill, S.A (2002). The self-identity of young musicians. I Hargreaves, 
D.J., och Miell, D.E.; MacDonald, R.A.R (Eds). Musical identities. (s.79-
96) Oxford: Oxford University Press.



� ��.

Ouvinen-Brigerstam, P. (1999). Jag tycker jag är. Manual. (2:a utgåvan). 
Stockholm: Psykologiförlaget

Proposition 1988/89:4   3.2 Kultur i skolan 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1988/89
&bet=4&dok_id=GC034

Ricoeur, P. (1993) Från text till handling: en antologi om hermeneutik.
Stockholm: Symposion

Ruud, E. (1997). Musikk og identitet. Oslo: Universitetsförlaget

Ryner, B. (1999). Skolans musik tolkad genom lärarstuderandes 
minnesbilder. Lic. Stockholm: MPC Kungliga Musikhögskolan

Scheid, M. (2008). Musiken, skolan och livsprojektet. Ämnet musik på 
gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande. Umeå: Umeå 
Universitet

Sloboda, J. (1985). The musical mind: The Cognitive Psychology of 
Music. Oxford: Clarendon Press

Silverman, D. (2006) Interpreting qualitative data. California: Sage

Skolinspektionen (2011). Rapport 2011:5 Musik i Grundskolan.
Stockholm: Skolinspektionen

Stålhammar (1995): Samspel: grundskola - musikskola i samverkan: en 
studie av den pedagogiska och musikaliska interaktionen i en 
klassrumssituation. Diss. Göteborg: Musikvetenskapliga avdelningen 
Universitetet

Svenska kommunförbundet (1976). Den kommunala musikskolan.
Stockholm: Kommunförbundet

Svenska kommunförbundet (1984). Den kommunala musikskolan – en 
resurs. Stockholm: Kommunförbundet

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Stockholm, bokförlaget Prisma



� ��/

Säljö, R. (2005). Lärande & kulturella redskap. Stockholm, bokförlaget 
Norstedts akademiska förlag

Tarrant, M; North, A.C och Hargreaves, D.J (2002). Youth Idntity and 
Music. I Hargreaves, D.J., och Miell, D.E.; MacDonald, R.A.R (Eds). 
Musical identities. (s.134-150) Oxford: Oxford University Press.

Thorgersen K. (2009): "Music from the backyard" : Hagström’s music 
education Doktorsavhandling. Luleå tekniska universitet; Institutionen 
för musik & medier

Unicef (1989): Barnkonventionen.   www.unicef.se/barnkonventionen

Varkøy, Ø. (2003). Musikk – strategi og lykke. Cappelen Akademisk 
Förlag

Vygotskij, L. (1930/1995). Fantasi och kreativitet i barndomen.
Göteborg: Daidalos

Vygotskij, L.S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos

Vygotsky, L.S  (1978). Mind in society: The development of higher 
psychological process. Cambridge, MA: Harvard University Press

Wells, L. E. & Marwell, G. (1976). Self-esteem: It’s conseptualiztions and 
measurements. Beverly Hills: Sage 

Wennergren, A. (2007). Dialogkompetens i skolans vardag: en 
aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö. Diss. Luleå Tekniska 
Universitet Institutionen för Pedagogik och Lärande
�

Wetterholm, H. (1992). Det synliga språket: en lärobok i bild.
Stockholm: Runa�



���������	
�������
�������������
�
���������
	
����
	���
	���� � � � ���������	�
���������


�	���	�
�
�������
	���������	���
�

��������	��
��
�����������
�������
��������������
��������
�
�
������
��������������������������������
�������������
	��������������
�
���	�����
���� ��

�
����!��������
"���
������
���	�
�������� ��"
�� ��

��������	
�������
	���	
��
	��
�	��������
���� 	��!��
�
������
�������������������������	��������������
����������������
����
���
���
��
�
�	�����������
	���
�����������
���
��	�
����������������
	

�����
��
#����	����$��� �
$�
��������������" ����!�%���������������
����
������
��	��
���

���!��
�
&��������

�������������������
���
	����������������������������� ��
�
�����������

����
����
���
��������	�����
!��
�
'��������������
����������������������������������
��	��
��
����
�����
�������� ��
�

�

���� 	��������
�	
�������
��������
������(���	
����!�%������
���	���	
������
��
��
�
$�
���������	

�������
����
	
���$��
�����
	
��
��� ��
�
����������������	������
	��
������
������
	�!�)����
	�����	�
��
�������������

����
���
��	

�������
���	�
�����������
�����	���������!��
�
�
���
���$�	
������ ��� ��
	
���������	���������
	
��������������
��
��
���	���
����
��	
�	����
���������������������
�
	
�
��	�!��
���$�	
������$�����
	
���������
����
��
����������������� ���
���
�
������	
���� ����	�����
��������������!�&������ ��������
�����	
����
�������������

���%�����*��
�
�������������
��+��	�	��'����,������
�
�

������������������	����
���	��������	����!�
�
%���	�
������	
�
�	����������
��	��
�	�����
��
�
����� �	����
����������,��
	
���
�
	���
	���$�

�	���	�
�
�������
	���������	�����
���
����
��������������
�
����
�
�	������

����	�����
����

���������	����	��������	�����

����	����	�
��	����!�
�
'������� ��

���������
�	���������
	��������	
����������� ���������������
�����

�
�����
����
���
��	��!�-��
	��������������
�
	���
�������	�!�
�
��������������	� � � � ��������������	������������

�

���������������� ��������� � � � ��

�!"#$%�

&������	��'����

(	�������	�	�)*��������+���������

�����,��	�����-	�'��������

�

�

.	$����
��
��	���////////////////////////////////////////////////////////�������
��	
������	�
�
$�
�����

�������� ��

���������
�	���������������������
�
����	��	����� �"����������
���!�
�
� � � ���
��
///////////////////////////////////////////�
� � � �

���
��
///////////////////////////////////////////�



�����������



����������	����������


�
%��"���
��������
���
������� �
���
������������
���
��!��



��������������������������������
�����
����
�
.�������/��+������.�������	��)������ .�����������������.��������	��������

�

�����������������������
���
�
.�������/��+������.�������	��)����� .�����������������.��������	��������

� �

 ��������
�����������������
�����
���
�
.�������/��+������.�������	��)����� .�����������������.��������	��������

�

!����������������

���������������������
�����
���
�
.�������/��+������.�������	��)����� .�����������������.��������	��������

�

"��������
����
����
�
.�������/��+������.�������	��)����� .�����������������.��������	��������

�

#���������������

�������������
����
�
.�������/��+������.�������	��)����� .����������������.��������	��������

�

$��������������������
�
.�������/��+������.�������	��)����� .�����������������.��������	��������

�

%��&'��
��(���
����������������������
�
.�������/��+������.�������	��)����� .�����������������.��������	��������

�

)��&'��
��(���
�����������
��������
�
.�������/��+������.�������	��)���� �.�����������������.��������	��������

�

�*��&'��
��(���
�����������
����
���
�
.�������/��+������.�������	��)���� �.�����������������.��������	��������

�

��������+��
�������
���
���������������
����
�
.�������/��+������.�������	��)����� .�����������������.��������	��������

�



������� ��



����������
��



���#�*���������������	
������
��������������	
�����
��
�����
���
�������	

�
��	�
 �����!�
�
���������
���
����
���
���
*�����������������������������������	�0*������������	����$�����������	���$�������
��!1�
*��������
��������
���2�*������3�
.������
�	��
���
2�
*�����2�%����2�
.	����
�	��
�����������������	�����������
�������2�0��
����
��������������1�
4���������

����
�5� ������3�.����������	��� ��2�.�������
�����������
����2�
.�����������	����	
���� ���
4�������������
����	�������
2�*�����������	������������
3�.����������	����
������
��
��
�
�����	��
,������������������
������
�������
	�2�
)���	�����
���2�.	����	

�����
�2�
4���
���������������	��������
	�������������5���
���
2�%�
���2�
�
���	��	��
���� 	�
���
����������
6�
����
�����	

�����
�2�
7������
�
�
�
���
������	

�����
��������������	
������2�
7������
�
�
�
�����
�������	��
�������������
����	
��2�
4��������������
�������
�
��
�������������2�
7������
���������	��������������2�
�
���� 	�
���
����������
4�����������������
�������������2�
��
�������������������
���2�
.	��������	
��
������
	����
%����2�
�
���	��������


.�������������������
�����"����2�6��

�
$������
$����������$��
�������

��!�
4����"���������������������������������
����	����

�
2�
8���
�����	���
��
��
��
�	��2�
0-����������� ������������
�5��������������������


�	���������
����	�������
���1�
�
����������
9�
	
��5��	

�
	
�!�.�����2�4�����


����2�7���������	��������� ��2�
'����������$�����"��	��
��
�5�����3�
�
!	����
)����������
�
"��������
�������2�:��������	������������!��"��������
�	��
�����
����"��	��3�&����
�������
�����;!�
#�	���
�����7������
�������
���������	��	���
���������$
'	


�����
���������
��
�����
�	
������
2










<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


