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ABSTRACT  

Den här studien undersöker vilka musikrelaterade informationsmaterial som instrumental-

lärare inom den kommunala musikskolan använder sig av i sin undervisning, var och hur 

de hittar detta material samt vilka situationer som leder till att de söker efter material.  

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med fem instrumentallärare.  

Resultatet visar att informanterna främst använder sig av noter, spelböcker, sångtexter, 

ljudfiler och det egna gehöret. De kriterier som ofta efterfrågas för materialet är att det har 

rätt svårighetsnivå, innebär en viss teknisk utmaning, omfattar en viss genre, artist eller typ 

av melodi, att det liknar något som eleven spelat tidigare, att det fungerar för en viss 

instrumentuppsättning samt att det är "roligt och bra". Materialet hittar de på den egna 

arbetsplatsen, på internet samt via gehör.  

Strategier för att hitta material är förmågan att transponera låtar efter gehör, den egna 

erfarenheten och kunskapen om låtar, tips från kollegor och forum för musiklärare samt 

"browsing" (planlöst sökande).  

Behov av material uppstår i huvudsak då eleven är i behov av viss teknikutveckling, vid 

önskemål från elever samt vid tristess.  

Studien bekräftar tidigare forskning om komplexiteten i musikmaterial och visar även att 

denna komplexitet kräver en stor domänkunskap hos instrumentallärarna samt att 

kollegialt utbyte, trots internets intåg, ännu är av stor vikt.  

  

Nyckelord: instrumentallärare, informationsbehov, informationsbeteende, musikmaterial 
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1 INTRODUKTION   

Detta avsnitt ger en kortfattad bakgrund till föreliggande studie. Bakgrunden omfattar 

identifierade problem och syftet med studien, relationen till biblioteks- och informations-

vetenskapen som forskningsfält samt en kort presentation av den kommunala musik-

skolan. Avslutningsvis redovisas uppsatsens disposition.   

1.1 Bakgrund 

Design och utveckling av verktyg och informationssystem såsom t.ex. databaser är ett stort 

forskningsområde inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Att skapa system för 

effektiv och kvalitativ informationsåtervinning är en självklar del av forskningen och många 

studier har gjorts av detta ‒ studier som fokuserat på den tekniska aspekten. Få är dock de 

studier som fokuserat på det bakomliggande informationsbehovet hos användarna, d.v.s. 

den mänskliga aspekten (Cunningham, Reeves & Britland 2003, s.5), trots att en förståelse 

för det underliggande behovet av information (istället för att utgå från antaganden) är 

nödvändig för hur vi arbetar med information (utformning av system för god informations-

återvinning, organisation av information, undervisning i informationssökning, kommun-

ikation av information m.m.) (Ford 2015, s.8).    

Denna uppsats vill bidra till att fylla igen denna kunskapslucka genom att studera inform-

ationsbeteendet och informationsbehovet hos en specifik användargrupp, nämligen instru-

mentallärare inom den kommunala musikskolan.   

1.2 Den kommunala musikskolan 

Den kommunala musikskolan uppstod i Sverige på 40-talet och växte till sig under 60-talet. 

Syftet var, och är än idag, att erbjuda ungdomar möjligheten att lära sig ett instrument eller 

sång, oavsett ungdomens ekonomiska, kulturella eller sociala bakgrund. Idag ligger 

musikskolan i många fall under en "kulturskola" som även omfattar dans, teater, bild och 

annan estetisk verksamhet. Den svenska musikskolan drivs helt på kommunal nivå vilket 

innebär att mål, syfte och inriktning kan se olika ut i olika delar av landet. Till skillnad mot 

grundskolan saknar musikskolan någon regelrätt läroplan vilket innebär att undervisningen 

kan utformas mycket fritt. Idag aktiverar musikskolan över 360 000 elever, både i enskild 

undervisning och i ensemblespel och körer (Kulturskolerådet 2016).  

Det finns ett flertal studier av musikskolan som institution och den positiva påverkan som 

den har på samhället, bland annat för kulturell utveckling och livslångt lärande (Lindgren 

2014, s.2) ‒ två aspekter som även biblioteket, enligt Bibliotekslagens § 2, förväntas hålla 

högt (SFS 2013:801). Studier av instrumentallärare inom musikskolan är däremot en grupp 
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som studerats mycket litet men vars informationsbehov förväntas sträcka sig över många 

olika materialformat och kriterier (genrer, tonarter, instrumentuppsättningar m.m.). Det 

faktum att dessa lärare inte styrs av någon läroplan gör det särskilt intressant att undersöka 

deras informationsbeteende samt vilka behov de, trots sin frihet, ändå upplever sig ha. En 

förståelse för informationsbeteendet kan i sin tur bidra till att utforma verktyg och system 

som underlättar informationsarbetet, inte bara för denna specifika grupp utan även för 

närliggande grupper såsom musiker och musiklärarstudenter.  

1.3 Disposition av uppsatsen  

Uppsatsen inleds med ett avsnitt som presenterar studiens Syfte & Frågeställningar, vilket 

består av en huvudfråga som i sin tur är indelad i fem underfrågor. Därefter kommer Metod 

som bl.a. presenterar den metod som används (semi-strukturerade intervjuer) samt urvalet 

av informanter. Tidigare forskning presenterar tidigare studier inom forskningsfältet på tre 

olika nivåer, den första delen berör informationsbeteende i allmänhet varpå de två följande 

delarna fokuserar mer specifikt på musikrelaterat informationsmaterial respektive 

instrumentallärare. Uppsatsens andra halva består inledningsvis av avsnittet Resultat, i 

vilket data från intervjuerna presenteras under fyra teman som bygger på studiens fråge-

ställningar. Därefter kommer en Analys av presenterade resultat som bl.a. knyter an till 

tidigare forskning. Avslutningsvis finns avsnittet Diskussion & Slutsatser i vilket studiens 

resultat sammanfattas och sätts i relation till forskningsfältet, här finns även reflektioner 

kring studiens begränsningar samt förslag på framtida forskning.  

Längst bak återfinns Begrepp & Definitioner, Referenser samt Appendix. Begrepp & 

Definitioner innehåller en lista med dels begrepp som är centrala för studien och dels 

begrepp som inte är av lika stor vikt men som relaterar till ämnesområdena informations-

vetenskap respektive musik och vars definitioner därför underlättar förståelsen för studien. 

De källor som använts i studien anges enligt Harvardsystemet under Referenser och i 

Appendix återfinns den intervjuguide som använts samt den information som studiens 

informanter fått (d.v.s. de som deltagit i intervjuerna). 

Varje kapitel inleds med en presentation av kapitlets innehåll. 
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2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR   

Detta avsnitt beskriver syftet med studien samt de frågeställningar som studien förväntas 

besvara. Frågeställningen består av en huvudfråga som delas upp i fem delfrågor.  

Syftet med föreliggande studie är att kartlägga instrumentallärares informationsbeteende 

och informationsbehov. Detta innebär dels att identifiera typen av musikmaterial som 

instrumentallärare använder sig i sin undervisning, dels att se var och hur de får tag på detta 

material och slutligen undersöka vilka situationer som gör att behov av material uppstår. 

Genom att förstå instrumentallärares informationsbeteende och informationsbehov kan 

system och tjänster utformas som underlättar deras sökande efter material.   

Huvudfråga:    

 Hur ser informationsbeteende och informationsbehov gällande musikmaterial ut 

för instrumentallärare?   

Delfrågor:   

 Vilka typer av musikmaterial använder sig instrumentallärare av i sin 

undervisning?  

 Vilka kriterier är viktiga för det sökta musikmaterialet?  

 Var får de tillgång till sitt musikmaterial?  

 Vilka metoder och strategier har de för att hitta musikmaterial?  

 Vilka situationer leder till att ett behov av musikmaterial uppstår?  
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3 TIDIGARE FORSKNING    

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning inom områden som är relevanta och intressanta 

för den aktuella studien. Inledningsvis presenteras forskning kring informationsbeteende 

på ett brett och generellt plan, därefter presenteras den mer avgränsade forskningen som 

berör informationsbeteende kopplat till musikmaterial, slutligen presenteras forskning som 

gjorts kring instrumentallärare.       

3.1 Tidigare forskning om informationsbeteende     

I Case's bok Looking for information redogör Case för forskningen kring informations-

beteende. Case berättar att forskningsfältet har funnits sedan början av 1900-talet, men att 

det först var efter andra världskriget som antalet studier inom området började öka (Case 

2012, s.272). Forskningen under 60- och 70-tal hade ett starkt fokus på att undersöka 

informationsbeteende inom teknik och naturvetenskap (ibid., s.273) men med tiden 

inkluderades även andra grupper, såsom samhällsvetare och humanister (ibid., ss.285-

287). Två grupper som studerats särskilt mycket är studenter och personer inom hälso- och 

sjukvård (patienter, personal, anhöriga) (ibid., s.322). Sökningar i databaser bekräftar den 

bild som Case målar upp av vilka grupper som dominerar forskningsfältet.  

Sedan forskningen om informationsbeteende drog igång har fokus gått från att i huvudsak 

studera specifika kanaler och källor till att numera även studera individers relation till 

information (deras sökning, tolkning och användning av information). Forskningen har på 

så sätt börjat gå från ett system- till ett användarorienterat perspektiv, även om antalet 

studier av specifika system är fortsatt stort (Case 2012, ss.279-281).      

Ett informationsbeteende uppstår aldrig i ett vakuum, utan det finns flera olika parametrar 

som påverkar hur individer interagerar med information (Case 2012, s.279). Nedan redo-

visas ett antal studier som pekar på några av dessa parametrar. 

3.1.1 Informationsbeteende och informationsbehovs komplexitet   

I en artikel från 1995 presenterar Byström och Järvelin en studie av relationen mellan 

uppgifters komplexitet, typer av information, informationskanaler samt informationskällor 

(Byström & Järvelin 1995, s.191). Byström och Järvelin visar att i och med att en uppgifts 

komplexitet ökar, ökar även komplexiteten hos informationsbehovet. En ökad komplexitet 

ökar även kravet på domänkunskap, d.v.s. kunskap om det ämne som ett informations-

behov handlar om, hos den person som söker informationen samt att behovet av antalet 

informationskällor blir fler. Ju komplexare uppgift, desto mindre blir därmed sanno-

likheten för framgång. Svårare uppgifter kräver alltså att personen ifråga har en god 
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förståelse och en korrekt tolkning av sitt informationsbehov samt har förmågan att använda 

en större mångfald av källor och strategier (Byström & Järvelin 1995, s.211). Utifrån detta 

kan en förståelse av komplexiteten hos instrumentallärares uppgifter ge en bild av de krav 

som ställs både på individernas domänkunskap och på de informationssystem och källor 

som de använder sig av för att fylla sina informationsbehov. 

3.1.2 Informationsbeteende och domänkunskap  

Domänkunskap är en parameter som har studerats av andra än Byström och Järvelin. 

Wildemuth genomförde 2003 en studie för att undersöka huruvida biologistudenters 

domänkunskaper påverkade hur väl studenterna lyckades med informationssökning inom 

biologiämnet. Studien visade att en högre domänkunskap ledde till färre steg i 

sökprocessen, vilket innebär att personer med lägre domänkunskaper tar längre tid på sig 

att utföra en uppgift. Resultaten pekar på att domänkunskap visserligen påverkar 

studenternas sökbeteende men att det är svårt att isolera domänkunskapens inverkan från 

den inverkan som en individs kunskap i sökteknik har (Wildemuth 2004, s.255). I sin artikel 

redovisar Wildemuth även ett antal tidigare studier kring domänkunskapens inverkan 

mellan vilka resultaten varierat, vissa studier pekar på en positiv relation mellan 

domänkunskap och goda sökresultat medan andra studier inte finner någon relation alls 

mellan dessa (ibid., s.248). Wildemuth anser vidare att studiernas storlek gör resultaten 

svåra att generalisera (ibid., s.247) samt att skillnaderna kan bero på domänen i sig, d.v.s. 

att vikten av domänkunskap för framgångsrika sökningar ser olika ut beroende på 

ämnesområde (ibid., s.257), något som talar för att varje domän behöver studeras för sig. 

Någon studie av relationen mellan domänkunskap och sökframgång inom ämnesområdet 

musik har inte hittats.  

3.1.3 Informationsbeteende och bekvämlighet   

I en artikel från 2011 presenterar Connaway, Dickey och Radford en studie över vad som får 

personer att välja en källa framför en annan med hänsyn till att samhället idag är snabbare 

än tidigare, bl.a. i och med tillgången till webbaserade söktjänster (Connaway, Dickey & 

Radford 2011, s.179). Studiens resultat, vilka samlats in via enkäter och intervjuer med 

studenter och fakultetsanställda vid högskolor och universitet i USA under en treårsperiod, 

pekar på att bekvämlighet är en viktig faktor i dessa personers informationsbeteende. I det 

här fallet handlar bekvämlighet om tillgängligheten till en viss källa, hur enkel den uppfattas 

vara att använda samt hur van användaren är vid den (ibid., s.180). Tillgänglighet och 

tidseffektivitet är viktiga aspekter vilket innebär att källor som är "tillräckligt bra", 

lättillgängliga samt tidseffektiva premieras (ibid., s.188). Tidsaspekten leder bl.a. till att 
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användarna undviker att lära sig nya informationssystem utan håller sig till de sökmotorer 

och kanaler som de är vana vid. Även om relevansen och innehållet på det funna materialet 

är viktigt finns det situationer då kvaliteten offras p.g.a. bekvämlighet (Connaway, Dickey 

& Radford 2011, s.188). Detta gällde informationsrelaterade aktiviteter både i professionella 

och vardagliga situationer (ibid., s.186). Connaway, Dickey och Radford påpekar dock att 

det sätt på vilket personer väljer att hitta information beror till stor del på hur situationen 

för informationsbehovet ser ut (ibid., s.179). Studien visar även att webbaserade inform-

ationskällor (sökmotorer och databaser), såsom Google, används flitigt hos informanterna 

men att kollegor och det egna kontoret också är viktiga informationskällor eftersom dessa 

ligger nära till hands (ibid., s.182).    

Generalisering över olika grupper är vanskligt och forskningsområden inom informations-

vetenskapen bör därför studeras domänspecifikt (Hjörland 2000, s.517). Huruvida ovan-

stående parametrar är relevanta även för instrumentallärare är dock oklart eftersom få 

studier omfattar musikmaterial eller grupper med musikalisk anknytning. I nästa avsnitt 

redovisas forskning inom informationsvetenskapen som fokuserat på ämnesområdet 

musik.   

3.2 Musikmaterial och informationsbeteende     

MIR (Music Information Retrieval) är ett forskningsfält inom biblioteks- och informations-

vetenskapen som hanterar musikmaterial och som vuxit sig större i och med möjligheten 

att arbeta med digitala former av musik. MIR kan beskrivas som ett sätt att skapa funktioner 

som möjliggör bevarande, tillgång och forskning av och kring musikmaterial (Futrelle & 

Downie 2003, s.121). MIR är unikt inom informationsåtervinning på så sätt att de objekt 

som hanteras består av många olika materialformat (text, noter, ljud, video etc.) med en 

stor och komplex metadata (Lavranos, Kostagiolas, Korfiatis & Papadatos 2016, s.2106). 

Komplexiteten består i att musikmaterials metadata har en stor mångfald ‒ ett musikaliskt 

verk kan inkludera flera olika språk, kompletterande titlar, tonarter, verknummer och i 

många fall flera upphovspersoner (kompositörer, dirigenter, solister etc.) (Dougan 2015, 

s.61). Den här komplexiteten innebär en stor utmaning i utvecklandet av effektiva 

informationssystem för musikmaterial (Futrelle & Downie 2003, s.122). Konsekvent biblio-

grafisk information är essentiellt för MIR (Lee, Cho & Kim 2016, s.1315), vilket försvåras av 

att viktiga musikaliska parametrar såsom harmoni och klangfärg är svåra att både 

identifiera och presentera (Futrelle & Downie 2003, s.122), i jämförelse med information 

om upphovsperson och titel vilket är de kategorier som användare främst söker inom när 

det gäller musikaliska verk (Bainbridge, Cunningham & Downie 2003).  
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Internationellt sett har ett antal studier inom MIR utförts, ofta kring specifika verktyg. 

Futrelle & Downie menar att det finns tre huvudsakliga kunskapsluckor inom MIR som 

behöver fyllas, en av dessa luckor gäller att studera användares egentliga behov (Futrelle & 

Downie 2003, s.125). De menar att utan denna förståelse riskerar nya informationssystem 

inom MIR misslyckas med att uppfylla användarnas önskemål (ibid., s.126) och att det 

därför är viktigt att identifiera specifika användargrupper och att undersöka deras behov 

samt vilka funktioner som de efterfrågar hos informationssystem (ibid., s.127). Vikten av 

studier av användares behov påtalas även bl.a. av Cunningham, Reeves och Britland (2003, 

s.5) samt Lee och Cunningham (2013, s.499).  

Bland de studier som ändå gjorts av det bakomliggande behovet fokuserar många på 

musikstudenters informationsbehov, två av dessa är Jennifer Mayers "Serving the Needs of 

Performing Arts Students: A Case Study." och Kirstin Dougans "Finding the Right Notes: 

An Observational Study of Score and Recording Seeking Behaviors of Music Students", båda 

från år 2015.   

Mayers studie visar att musikmaterial i ljudformat och i form av noter är viktiga för 

musikstudenterna (Mayer 2015, s.412), men att musikstudenterna har ouppfyllda inform-

ationsbehov och svårigheter med att hitta just dessa musikmaterial (ibid., s.416), särskilt då 

studenterna inte har en titel eller upphovsperson att utgå ifrån utan söker något som 

uppfyller andra kriterier (ibid., s.413). Enligt Mayer börjar studenterna ofta sin sökning 

med webbaserade söktjänster men att Discoverytjänster (webbaserade tjänster som gör det 

möjligt för en användare att via en enda sökruta, i likhet med Google, söka i flera databaser 

och samlingar samtidigt) orsakar problem eftersom de helt enkelt omfattar för mycket, 

vilket ger resultatlistor som studenterna "drunknar i" (ibid., ss.413-414). Mayer menar att 

svårigheterna dels pekar på ett behov av bättre manualer och undervisning i söktekniker för 

studenterna men att detta inte är tillräckligt (ibid., s.424). Informationssystemen behöver 

bli användarvänligare och det krävs ett samarbete med systemutvecklare för att göra 

material sökbara utifrån flera kriterier (ibid., s.427).   

Även i Dougans studie nämns informationssystemens brister när det gäller musikmaterial, 

bl.a. Discoverytjänster oförmåga att kunna presentera olika manifestationer av ett verk 

(Dougan 2015, s.62). Med manifestationer menas i detta sammanhang olika tolkningar och 

uttryck av ett visst musikaliskt verk, t.ex. olika inspelningar av 1800-talskompositören Clara 

Schumanns pianotrio i g-moll (opus 17) eller olika arrangemang av Céline Dions "My heart 

will go on". Medan Mayer pekade på hur studenternas kunskaper i sökteknik påverkar deras 

framgångar pekar Dougan däremot på vikten av studentens kännedom och kunskap om ett 
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visst verk (d.v.s. domänkunskap) för att göra studenten mer framgångsrik i sin sökning, 

både i att välja källa och för att värdera resultatens relevans (Dougan 2015, s.66).    

Både Dougan och Mayer visar på att problemen för musikstudenter i mångt och mycket 

beror på musikmaterialens komplexitet och informationssystemens oförmåga att hantera 

denna. Det är av intresse att undersöka om de svårigheter som Dougan och Mayer redovisat 

även förekommer hos instrumentallärare, samt om även de förflyttat sig ut på internet för 

att hitta material. När det kommer till att välja källor för musikaliskt material har nämligen 

internets framväxt inneburit att användandet och intresset för webbaserade tjänster inom 

MIR ökat under 2000-talet (Lee & Cunningham 2013, s.501). Personers informations-

beteende när det kommer till musikmaterial har på så sätt förändrats och idag vänder sig 

personer i första hand till streamingtjänster såsom Spotify och iTunes, särskilt när de vill få 

tag i ljudfiler (Lee, Cho & Kim 2016, s.1319).   

3.3 Instrumentallärare    

Antalet studier av instrumentallärare är magert. De studier som finns handlar främst om 

lärarrollen och olika pedagogiska metoder. I ett svenskt perspektiv finns det ett antal 

uppsatser om musikskolan men då antingen ur ett historiskt perspektiv eller för att få 

evidens till att musikskolan fyller en viktig roll i samhället. Inga specifika studier om 

instrumentallärares informationsbehov har återfunnits, men ämnet berörs delvis i två 

studentuppsatser där författarna i båda fallen använt sig av kvalitativa intervjuer med 

instrumentallärare.   

I Stina Spets studentuppsats "Fiolläraren och materialet: En undersökning av några 

fiollärares syn på nybörjarundervisning och val av studiematerial." finns en del om vilket 

musikmaterial fiollärare använder och efterfrågar, bland annat att de kontinuerligt 

förändrar sitt material samt i vissa fall skapar eget (Spets 2010, s.30). Informanterna 

nämner även att det är svårt att hitta bra material för mellannivå samt orkestrar där 

medlemmarna är på olika nivåer (ibid., s.21). Uppsatsen fokuserar dock på nybörjar-

undervisning för fiol samt berör inte var och hur de hittar materialet.  

Även i studentuppsatsen "Frivillig musikundervisning: En jämförande lärarstudie av 

kulturskola och studieförbund." av Lovisa Hellström finns ett kortare stycke om vilket mate-

rial informanterna använder sig av. Spelböcker och noter är de material som nämns, samt 

att informanterna tycker att det är viktigt att eleverna har inflytande över det material som 

används, men inte heller här finns något om var och hur lärarna hittar sitt material 

(Hellström 2011, s.42).  
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Ytterligare en studentuppsats som är av intresse är Karin Mas Janssons "Var finns 

musiken?: Musiklärarstudenter söker information i form av musikalier.". Janssons 

intervjuer med ett antal musiklärarstudenter berättar att internet och streamingtjänster 

såsom Spotify och Youtube betyder mycket för studenterna men att även mänskliga källor, 

såsom lärare, musikerkollegor och andra personer inom det privata nätverket har stor 

betydelse när det kommer till att hitta relevant musikmaterial (Jansson 2015, s.20). Studien 

bekräftar på så vis tidigare forskning i ämnet.  

Bristen på studier av instrumentallärares informationsbeteende och informationsbehov är 

till synes outforskat, trots att en förståelse för dessa är nödvändig för att kunna skapa 

fungerande tjänster och system som kan underlätta åtkomst och återfinnande av lämpliga 

musikmaterial. Detta visar på ett behov av föreliggande studie. 
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4 METOD    

Detta avsnitt inleds med att motivera den metod som använts för datainsamlingen i studien 

– den semistrukturerade intervjun, samt redovisa hur intervjuerna gått till. Därefter 

kommer en redovisning av hur urvalet av informanter gått till, följt av en presentation av 

deltagande informanter.   

I slutet av avsnittet diskuteras ett antal alternativa metoder som övervägts men som har 

valts bort. Inskip, Butterworth och MacFarlane menar nämligen att en kombination av olika 

metoder för datainsamling förbättrar studiens tillförlitlighet och precision (Inskip, 

Butterworth & MacFarlane 2008, ss.651-652). Denna studie använde sig dock endast av 

intervjuer eftersom användande av ytterligare metoder inte ansågs vara rimligt att göra 

under studiens tidsperiod.   

4.1 Vald metod – den semi-strukturerade intervjun   

Val av metod bör utgå från vilken metod som har flest fördelar och minst antal nackdelar i 

relation till forskningsfrågan. Datainsamling för studien sker därför genom intervjuer 

eftersom intervjuer anses särskilt lämpligt för att studera personers erfarenheter (Ahrne & 

Svensson 2015, s.34; Case 2012, s.246; Wildemuth 2009, s. 222). Intervjuer är dessutom 

särskilt lämpliga för induktiv forskning, d.v.s. då forskaren samlar in information från ett 

antal individer i en grupp för att genom analys kunna generalisera och kunna säga något 

om gruppen i sig (Kvale & Brinkman 2014, s.238). Metoden har också förmågan att hantera 

komplexa sammanhang och vara öppen för "överraskningar" (Ford 2015, s.175).     

Intervjuer kan konstrueras antingen som ostrukturerade, strukturerade eller semi-

strukturerade. En semi-strukturerad intervju innebär i det här fallet en intervju som bygger 

på öppna frågor som tillåts att formuleras om under intervjun, samt att den ordning i vilken 

frågorna ställs är flexibel (Wildemuth 2009, s.233). Detta är en av anledningarna till att den 

semi-strukturerade intervjun har valts som metod ‒ strukturerade intervjuer bedöms 

nämligen vara alldeles för kontrollerande för studiens syfte och ostrukturerade intervjuer 

har valts bort då denna typ av intervju kräver en större erfarenhet av att genomföra 

intervjuer samt att de tar mer tid, både att planera, genomföra och att analysera (ibid., 

s.226). Analys av semi-strukturerade intervjuer däremot underlättas av den struktur som 

ändå finns (ibid., ss.228-229).   

Arbetet med intervjun som metod bestod av fem delar; planering, genomförande, 

transkribering, analys och slutligen redovisning.  
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4.1.1 Planering  

Planeringen bestod i att få tag i informanter samt att skapa en intervjuguide. Intervjuguiden 

bestod av ett antal centrala frågor med tillhörande underfrågor (se Appendix 1). Intervju-

guiden fungerade som ett stöd under intervjun, frågorna kunde omformuleras i stunden och 

komma i en annan ordning än angiven utifrån hur intervjun fortskred. Möjligheten att 

kunna formulera om frågorna var viktig eftersom informanterna kunde tolka samma fråga 

på olika sätt.   

Vid konstruktion av frågorna var målet att skapa frågor som var lätta att förstå, inte kunde 

feltolkas samt inte var ledande. Frågorna i intervjuguiden handlade om vilka musikmaterial 

som informanten använder sig av i sin undervisning, vilka kriterier hen har för materialet, 

var och hur hen finner detta material samt vilka situationer som gör att hen känner ett 

behov av material.     

4.1.1.1 Urval av informanter   

Antalet informanter valdes till 3-5 stycken. Ahrne och Svensson anger att 6-8 stycken 

informanter är ett antal som ger material som inte är alltför färgade av enskilda individers 

utsagor, ett mindre antal valdes ändå eftersom det bedömdes rimligare att få till tidsmässigt 

samtidigt som det förväntades ge tillräckligt med dataunderlag. Inom kvalitativa studier 

talar man om att materialinsamlingen vid ett visst antal når en "mättnad", d.v.s. då 

ytterligare intervjuer inte ger någon ny information (Ahrne & Svensson 2015, s.43). Något 

behov av att under datainsamlingen utöka eller minska antalet informanter utifrån mängd-

en insamlat material visade sig inte vara nödvändigt.    

Urvalet av informanter gjordes kvalitativt och medvetet eftersom det är viktigt att välja 

individer som har värdefull kunskap om den fråga som ska besvaras (Wildemuth 2009, 

s.129). Kriterier för informanterna var därför att de skulle vara yrkesverksamma 

instrumentallärare (instrument och/eller sång) inom någon form av frivillig musikunder-

visning (t.ex. kommunala musikskolan). Musiklärare inom grundskola och gymnasium 

valdes bort eftersom en intressant aspekt med den frivilliga undervisningen är att lärarna 

inte har någon läroplan att följa.   

Efterfrågan gjordes via utskick av mail till instrumentallärare inom kommunala musik-

skolor (mailet omfattade ca 40 mottagare), annonsering i en Facebook-grupp för musik-

lärare (med ca 3500 medlemmar) samt via kontakter inom det egna nätverket. I mail och 

annons presenterades bl.a. studiens syfte, vad som förväntades av informanterna samt hur 

det insamlade materialet skulle hanteras (se Appendix 2). Mailutskicket resulterade i 4 

stycken informanter. En informant hittades inom det egna nätverket. Annonseringen i 
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Facebook-gruppen gav inga gensvar. Tid och plats för intervjuer bestämdes via mail och 

telefon, intervjuer genomfördes utspridda över två veckor under november och december 

2016. Intervjuerna utfördes av uppsatsens författare, vilken inte hade någon tidigare nära 

relation till någon av informanterna. 

Då antalet frivilliga informanter inte översteg planerat antal skedde inget ytterligare urval. 

Med hänsyn till det lilla antalet deltagare, samt studiens syfte, bedömdes en fördelning 

mellan könsidentiteter mindre viktig. Samtliga informanter har någon form av musiklärar-

examen från musikhögskola och samtliga undervisar elever både enskilt och i olika typer av 

grupper (såsom orkestrar och körer). Vilka instrument som lärare undervisar i skiljer sig åt 

men eftersom detta inte är en aspekt som behandlas i analysen bedömdes detta inte vara 

relevant att ange. Att inte ange instrument bidrar dessutom till informanternas anonymitet.  

4.1.1.2 Presentation av informanterna  

Informanternas namn har fingerats, att använda alias på detta sätt istället för att ge 

informanterna nummer ("Lärare 1" o.s.v.) bedömdes göra texten läsvänligare.    

Gruppen med informanter bestod av:  

Sara, ca 5 år i yrket. Intervjun ägde rum i en undervisningslokal på informantens 

arbetsplats.   

Lars, ca 40 år i yrket. Intervjun ägde rum i ett grupprum på ett bibliotek.   

Mikael, ca 30 år i yrket. Intervjun ägde rum i en korridor på informantens arbetsplats.   

Klara, ca 15 år i yrket. Intervjun ägde rum i informantens hem.    

Maria, ca 25 år i yrket. Intervjun ägde rum i en undervisningslokal på informantens 

arbetsplats.  

4.1.2 Genomförande  

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon för att sedan transkriberas, inspelningen 

gjordes under medgivande från informanterna. Under intervjuerna gjordes även 

stödanteckningar som komplement till inspelningen i fall denna skulle krångla (Wildemuth 

2009, s.236) samt för att minska risken för att missa viktig information, med hänsyn till att 

människan av naturen är en dålig observatör (Case 2012, s.202). Intervjuerna tog mellan 

30 och 60 minuter och ägde rum på olika platser utifrån vad som passade bäst för inform-

anten. Vid intervjun informerades informanterna återigen om studiens syfte samt deras 

medverkan (se Appendix 3).     
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4.1.3 Transkribering   

Transkriberingen gjordes på så sätt att materialet lyssnades igenom samtidigt som det som 

sades skrevs ner. Detta gjordes 3-4 gånger utan att uppspelningen pausades, vid en 

avslutande genomlyssning gjordes pauser för att möjliggöra att allt skrevs ner. De många 

genomlyssningarna innebar att författaren blev bekant med materialet och kunde påbörja 

en identifiera teman och mönster i det insamlade intervjumaterialet redan i detta skede.    

4.1.4. Analysmetod  

Tematisk textanalys användes för att identifiera centrala teman. Detta innebar tre 

huvudsakliga steg; kodning av data, tematisering av kodningen samt analys. Kodningen 

innebar att identifiera nyckeltermer och formuleringar i insamlad data. Datamaterialet 

lästes igenom ett antal gånger för att inte missa viktig data. Koderna gavs i klartext och 

speglade på så vis direkt de ord som använts, exempel på koder var ”spelbok”, ”kollegor”, 

”pärmar”, ”roligt” och ”Google”. Dessa koder sorterades sedan in i teman som i detta fall 

innebar en gruppering av koderna utifrån vad de handlade om. Valda teman utgick från 

studiens frågeställningar: 

- Vad för material som informanterna använder sig av i sin undervisning, d.v.s. 

materialformat och typer. 

- Vilka kriterier för detta de har, d.v.s. egenskaper för materialet. 

- Var och hur de hittar detta material, d.v.s. olika källor och kanaler. 

- Vilka situationer som leder till att de söker material, d.v.s. orsaker och händelser.  

Varje tema analyserades för sig och ställdes i relation till det som tidigare forskning visat. 

Detta innebar att dels identifiera sådan information som överensstämde med den tidigare 

forskningen och dels att identifiera information som på något sätt stred mot denna. Analys-

en inkluderade även ett sökande av mönster och relationer mellan olika teman för att 

identifiera eventuella samband, såsom orsak och verkan. 

Det material som ansågs irrelevant i relation till forskningsfrågorna rensades bort i det 

första skedet. Analysen behandlade därmed inte all data som samlats in. Material som inte 

hanterades bestod av data som inte berörde någon av frågeställningarna, såsom t.ex. 

utsagor om musikskolan i allmänhet, musiklärarutbildningar samt specifik pedagogik. 
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4.2 Forskningsetiska frågor  

Arbetet med informanterna har byggt på fyra krav;   

 informationskravet (att informanter informeras om studiens syfte och vad som 

förväntas av dem samt att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att dra sig 

ur studien om de önskar),   

 samtyckeskravet (att informanterna samtycker till att delta i studien),  

 konfidentialitetskravet (att information om informanterna hanteras konfidentiellt 

och att personuppgifter förvaras så att de inte är tillgängliga för obehöriga)   

 och nyttjandekravet (att materialet som samlas in endast används i forskningssyfte) 

(Bryman 2011, ss.131-132).   

Med hänsyn till det lilla antalet instrumentallärare som ingår i studien är anonymiteten för 

dessa bristfällig även om namn och ålder inte redovisas. Då studien inte anses beröra några 

känsliga ämnen bedöms risken för skador dock vara försumbar. Bedömningen är att 

studiens syfte överväger den lilla risk för skada som informanterna utsätts för.     

4.3 Alternativa metoder som valts bort 

Alternativa metoder som övervägdes för att identifiera informationsbehovet är observa-

tionsstudier, enkäter samt deltagarloggar.   

Observationsstudier skulle i detta fall innebära att "skugga" instrumentallärare i deras 

arbete för att se vilka material de använder sig av och hur dessa hittas. Fördelen med 

observationer är att de ger information om vad informanterna faktiskt gör istället för vad 

informanterna säger att de gör. Metoden bedömdes dock mindre lämplig med hänsyn till 

kandidatuppsatsens tidsramar.  

Enkäter valdes bort eftersom syftet med studien var att få en djupare förståelse för 

instrumentallärares informationsbehov. Enkäter möjliggör visserligen att en större grupp 

av deltagare deltar vilket kan skapa en bättre grund för en generalisering av resultat men 

eftersom studien har ett kvalitativt fokus i motsats till kvantitativt valdes metoden bort.    

Deltagarloggar, d.v.s. att låta deltagarna föra dagbok över de aktiviteter som är relaterade 

till informationsbehov bedömdes, liksom observationsstudier, vara lämpligare för längre 

studier. Det bedömdes även vara svårare att hitta frivilliga informanter för deltagarloggar 

eftersom denna metod kräver en stor insats av deltagarna (Wildemuth 2009, s.213).   
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5 RESULTAT  

Detta avsnitt presenterar resultaten från det material som samlats in genom intervjuer med 

informanterna. Resultaten presenteras under fyra olika teman:  

 VAD? Vilka typer av musikmaterial som informanterna använder sig av i sin 

undervisning. Detta omfattar materialformat samt övriga kriterier.  

 VAR? Vilka källor de har för att få tillgång till detta musikmaterial.  

 HUR? Vilka sätt de använder sig av för att hitta musikmaterial. Detta tema omfattar 

även hur mycket tid som läggs ner på att hitta musikmaterial.  

 VARFÖR? Vilka situationer som leder till att ett behov av musikmaterial uppstår.   

 

Ett ord som ofta nämns i intervjuerna är progression. Progression handlar om utvecklingen 

av förmågan att hantera instrument eller sång, bl.a. i vilken följd något lärs ut och in. 

5.1 VAD? ‒ Vilka musikmaterial använder instrumentallärare?  

I detta stycke redovisas vilka typer av musikmaterial som informanterna använder sig av i 

sin undervisning. Detta omfattar inledningsvis materialformat följt av kriterier, utöver 

materialformat, som informanterna har för materialet.  

5.1.1 Materialformat  

Samtliga informanter använder sig av noter och av spelböcker. Sara och Maria anger att de 

sätter ihop egna häften med blandade låtar. Alla förutom Maria nämner spelböcker men det 

är ingen av informanterna som följer spelboken från pärm till pärm. Mikael och Lars tycker 

att spelböckernas struktur och progression ofta är bra och går att följa men att de även 

kompletterar med annat material, Lars säger att han använder spelböckerna "rätt strikt" för 

nybörjarna men att det allteftersom blir mer av att hoppa och plocka mellan låtar. Sara och 

Klara följer aldrig spelböckerna pärm till pärm utan hoppar och plockar låtar ur böckerna 

samt kompletterar med annat.   

Material på gehör, där läraren spelar och förebildar utan noter, nämns som viktigt material 

av Sara, Lars, Mikael och Klara.   

Så använder jag bara mig själv. Det är mitt viktigaste verktyg. (Mikael)  

Allt som jag kan på gehör men som jag inte har noter på, som jag lärde mig som 

barn [...]. Det sitter bara i huvudet, de har jag ingen aning om var noterna finns. 

(Sara)  

För Maria, som har sångundervisning och körer, är sångtexterna det viktigaste materialet.    
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Samtliga informanter, förutom Sara, nämner att de använder sig av ljudfiler. Ljudfilerna 

används dels för att låta eleven höra olika tolkningar av en låt och dels som komp vid sång 

eller improvisation.  

Det är ju noternas nackdel, de talar inte om all information, man måste ha 

lyssnat på musiken också. (Lars)  

Vi har ju bara pianon i rummet, men att det är ett komp som absolut inte passar 

till piano, utan då finns det ju bakgrunder som man kan leta upp, så att de 

sjunger till färdiga bakgrunder så att säga, och det tycker jag är helt otroligt bra. 

(Maria)  

Att "Här har vi en [musiker] som spelar den här jättebra, titta på den, lyssna på 

den. Jag tycker att det är en fantastisk tolkning, vad tycker du?"(Klara)  

Framförallt att lyssna på olika artister som gör samma låt. Olika genrer. Olika 

sätt att tolka musik. (Lars)  

Videoklipp, som inte bara används för ljudet, är det bara Lars som nämner att han använder 

i undervisningen. Han använder videoklipp dels för att visa "artisten in action" men även 

för att visa och tipsa elever om ackord- och teknikövningar (t.ex. fingersättningar). Mikael 

och Klara nämner att de använt videoklipp på internet för att få utbildningstips.  

Sammanfattningsvis använder sig informanterna av följande material:  

 noter  

 spelböcker 

 eget gehör och erfarenhet 

 sångtexter 

 ljudfiler/videoklipp.  

5.1.2 Övriga kriterier utöver materialformat  

Kriterier för det material som informanterna använder är av många olika slag. Förutom att 

ha önskemål om en specifik låttitel eller artist, d.v.s. då informanten har ett visst material i 

åtanke, finns det ett antal andra kriterier som informanterna utgår ifrån i sitt sökande.  

Att materialet ska vara på "rätt nivå" och ha rätt svårighetsgrad nämns av samtliga 

informanter på ett eller annat sätt. Svårighetsgraderna kan t.ex. handla om att öva på olika 

tekniker, samt att följa en viss progression.   

Det måste ju liksom vara på rätt nivå. (Mikael)  
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Så det blir ju väldigt individuellt, många kan man sjunga ungefär samma saker 

med men sen finns det de där som sticker ut, antingen att de är jättejätte-

nybörjare eller att man har kommit ganska långt, och då får man ju tänka till 

kring repertoaren. (Maria)  

Sen kan det ju vara instrumentspecifikt, att du måste lära dig viss teknik för ett 

instrument och det begränsar låturvalet i starten. (Lars)  

En annan elev kanske behöver öva på att hålla rytm, så då kanske jag tar fram 

en gånglåt som man ska ha en stadig gångpuls i och kanske gå omkring 

samtidigt som man spelar. (Sara)  

Lars och Klara ger båda exempel på hur de kan frångå en planerad progression till förmån 

för "bra låtar".  

Jag tar de låtar som verkar intressantast i boken. Det är inte alltid man följer 

progressionen. (Lars)  

Ibland plockar jag bara för att det här är en rolig låt och så får det fylla ett syfte. 

Att gå den vägen. Jag har gått ifrån att i början så tänkte jag att okej vad är det 

de ska lära sig och så försökte jag leta låtar där de kunde lära sig det här och det 

kunde bli jättetråkiga låtar, det var jättesvårt att hitta bra låtar och roliga grejer 

och jag hade skittråkigt och var jättestressad över att de skulle lära sig rätta 

sakerna. Men nu efter sexton år i yrket så kan det vara så här att jag hittar en fin 

låt och tänker "Vad kan de lära sig nu, av den här låten?". Och så får jag låta det 

styra litegrann. Och kanske inte vara så rädd att ta saker i fel ordning. (Klara)  

Samtliga informanter talar om att söka efter olika typer av låter, såsom olika genrer, eller 

olika melodier.   

Olika genrer, det kan man säga. Eller olika typer av röster kanske, och det 

behöver inte vara genrebundet heller, utan jag kanske, har en elev som jag inser, 

"hmm hon skulle nog passa att sjunga [artistnamn]-låtar" [...] för att hon har 

just den speciella klangen, så det kan vara på det viset också men oftast är det 

nog genrer man letar in sig på. (Maria)  

Dels kan det vara melodier eller genrer som vissa elever är intresserade av. Att 

man märker att aha hon gillade det här då kan man leta efter en sån låt. 

(Mikael)  
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Via en mix av genrer vill både Maria och Lars erbjuda eleverna en bredd i sitt musicerande.  

Framförallt att lyssna på olika artister som gör samma låt. Olika genrer. Olika 

sätt att tolka musik. De lyssnar ju ganska enahanda på Spotify. De har inte 

upptäckt att det finns miljoner sätt att jobba. (Lars)  

Och då känner jag också att det är i mitt uppdrag, eller vad ska jag säga, jag vill 

i alla fall att de ska bli lite mer allmänbildade när de kommer hit, och det handlar 

inte om att göra det jättekonstigt, jag tvingar dem inte att sjunga opera eller 

väldigt annorlunda musik men jag brukar beta av svenska visor, musikaler, jazz, 

kanske något litet klassiskt, och pop för den delen. (…) och det brukar vara 

jättekul därför att då kan de komma på att nämen oj jazz, det har jag aldrig 

lyssnat på men tycker är jättekul att sjunga, så jag känner att jag måste få dem 

att prova ganska mycket olika men också att jag lyssnar på vad de tycker om för 

musik och vad de är sugna på att sjunga. (Maria)  

Sara kan leta efter låtar som är nya för eleven men som liknar något som eleven använt sig 

av tidigare.  

Jag hade en elev som gillade [låttitel] jättemycket, (…). Okej men då ska man 

hitta något liknande, vad ska man ta för nåt (…) så något mer i samma stil, men 

hur ska man få [eleven] att spela någonting snabbt, nu har [hen] bara spelat 

långsamma sega saker. Så då får man hitta något i samma stil men som går 

snabbt och vad ska det vara, något smörigt, så får man tänka vidare på, i de 

banorna hela tiden. (Sara)  

Att låtarna låter bra eller är roliga och intressanta för eleverna att spela är ett annat angivet 

kriterium.   

Och ibland får man låta det gå ett tag och låta dem spela exakt vad de vill för att 

det är roligt även om de inte kommer framåt under den tiden. För att det bara 

ska få vara en kul grej ett tag. Man får försöka lyssna till vad varje elev vill göra. 

(Sara)  

Den ska ju alltså vara melodiskt intressant, harmoniskt intressant, rytmiskt 

intressant. Sen får en jämka vad barnen tycker om låtarna, men ofta tycker de 

om det mesta om man paketerat ihop det färdigt. Det här tycker jag är en skitbra 

låt, lyssna på det här. (Lars)  

Och så kan jag tänka vad sjutton ska vi göra nu och så hittar jag någon låt som 

jag verkligen tycker är bra och rolig och hoppas att många ska tycka det. (Klara)  
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Så jag känner att jag måste få dem att prova ganska mycket olika men också att 

jag lyssnar på vad de tycker om för musik och vad de är sugna på att sjunga. 

(Maria)  

Att materialet överensstämmer med instrumentuppsättning eller tonart är ytterligare 

kriterier som informanterna angivit.  

Sen får man kolla tonarter, om det passar för instrumentet eller om de ska 

sjunga. (Lars)  

För Maria, som bl.a. undervisar i körsång, handlar det om att hitta material i flera stämmor. 

Eftersom vi i grupp oftast sjunger i stämmor. Och då finns det ju, [...] alltså det 

finns ju böcker som heter två- och trestämt, med enkla stämmor. (Maria)  

Vid flera tillfällen nämns kriterier i kombination med varandra.  

Om man dels ska lyckas tillgodose vad de gärna vill spela och också tänka nån 

slags progression och att de ska framåt på något sätt samtidigt i vad de vill spela. 

Så det kan vara en balansgång ibland. (Sara)  

Men där har jag också blivit bättre och bättre på att hitta själv och se vad som 

kan fungera, men det är ju en svår ålder också, för mellanstadierepertoaren, då 

går de ju i mellanstadiet, och då ska man hitta något som tilltalar dem, som 

personer, de sväljer inte vad som helst, inte för svårt och inte för tråkigt. (Klara)  

Sammanfattningsvis är de olika kriterier som informanterna ofta har vid sökande efter och 

urval av material:  

 att det har rätt nivå/svårighet 

 en viss teknisk utmaning 

 en specifik titel eller artist  

 en viss genre eller typ av låt 

 att det liknar något som eleven spelat tidigare och tyckt om eller spelat bra  

 en viss instrumentuppsättning/ett visst antal stämmor eller tonart 

 att det är bra, intressant och roligt för eleven att spela.  

5.2 VAR? ‒ Varifrån får instrumentallärare sitt material?  

I detta stycke redovisas vilka källor som informanterna använder för att få tillgång till det 

material som de använder sig av i sin undervisning. Med källor menas här de platser och 

tjänster som tillhandahåller materialet. I nästa avsnitt – Hur? ‒ redovisar de kanaler och 

sätt som informanterna använder sig av för att hitta och välja rätt källa och material.  
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Samtliga informanter använder sig av den egna kunskapen och erfarenheten för att få 

tillgång till material, antingen att de skriver ner sådant som de kan på gehör, gör nya 

arrangemang av en låt eller att de skapar helt nytt material. Mer om detta finns i nästa 

avsnitt – "Hur?".  

Förutom den egna erfarenheten används internet av samtliga informanter. Spotify och 

Youtube nämns av samtliga varav Maria och Lars använder dessa kanaler särskilt mycket.  

Youtube och Spotify använder jag i princip varje dag, i undervisningen. (Maria)  

Vi använder mycket Youtube, vi använder mycket Spotify. (Lars)  

I övrigt nämns ett fåtal specifika hemsidor bland informanterna, bl.a. IMSLP, Notposten, 

Notpoolen, Gehrmans, Ichigu och folkwiki. Ingen av dessa nämns av fler än tre och många 

nämns enbart av en enskild informant.  

Den egna arbetsplatsen är en viktig källa för material. Samtliga informanter berättar om 

"pärmar och mappar" som finns antingen i det egna arbetsrummet eller hos någon kollega.  

Men det är väldigt mycket att man har pärmar och mappar. (Sara)  

Jag har ju mappar, färdigarrangerat. (Lars)  

Så har jag sparat på mig högar under åren eftersom jag har jobbat ganska länge. 

(Maria)  

Mikael, Klara och Maria nämner även det notbibliotek som musikskolan, där de arbetar, 

tillhandahåller.  

Så finns det ett notbibliotek här som är jättebra, som musikskolan har. (Mikael)  

Det är bara Sara som nämner bibliotek utanför den egna arbetsplatsen.   

Där kan man låna en del. Men det är lite omständligt, då ska man ha någon som 

är där och hämtar ut åt en. Det digitala, det har jag tyvärr inte använt, det har 

jag ingen koll på. Det kanske man ska kolla på. Bibliotek är ju fantastiskt bra, 

framförallt om man bara vill pröva ut noter och kolla vad man skulle vilja 

fortsätta med. (Sara)  

Maria nämner även att hon har en kollega som i sin tjänst har i uppdrag att skapa 

arrangemang åt de andra på musikskolan.   

Och så har vi ju [en person som] är anställd för att arrangera musik, [som] har 

det i sin tjänst, och det är ju också en helt otrolig tillgång. Så det kan ju vara att, 
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om jag inte kan få tag i en låt ber jag [hen] att göra ett litet enkelt arr, kanske 

med nån stämma, så kan [hen] skriva ner det. (Maria)   

Samtliga informanter nämner notförlag för inköp av noter, men Sara, Lars och Mikael 

påtalar att antalet svenska förlag är mycket litet. Lars och Mikael berättar att de även 

använder sig av amerikanska notförlag. Samtliga notförlag som nämns nås via internet.   

Det finns inte så många notaffärer. Det är svårt att veta via internet om det 

kommer vara bra eller inte eftersom man inte kan titta så noga på det, och dels 

är det ganska dyrt. (Sara)  

Nästan alla nothandlare har ju upphört. Det finns ju bara Notposten och 

Musikskolan.se. Alla andra är uppköpta eller nedlagda. Så finns det ju mycket 

utomlands, framförallt i USA och England. Och det är ju tillgängligt dygnet runt. 

(Lars)  

Sammanfattningsvis finns det fyra huvudsakliga källor som informanterna använder sig av 

för att få tillgång till material:  

 den egna kunskapen/erfarenheten (gehör)  

 arbetsplatsen (pärmar, mappar, kollegor, musikskolans musikbibliotek) 

 internet (Youtube, Spotify, diverse andra databaser) 

 notförlag (även dessa via internet).   

5.3 HUR? ‒ Hur hittar instrumentallärare material?   

I detta avsnitt redovisas resultat som relaterar till vilka kanaler och sätt som informanterna 

använder sig av för att hitta material. Detta avsnitt omfattar även hur mycket tid som läggs 

ner på att hitta material.  

För att hitta lämpligt material för undervisningen nämns den egna erfarenheten hos 

samtliga informanter. Den egna kunskapen gör det möjligt både att hitta lämpliga låtar för 

olika situationer men också att transponera från gehör (d.v.s. skriva ner noter på något man 

hört).  

Mycket skriver man ner själv i notprogram för att man kan det på gehör. (Sara)  

Då gör jag så här. Jag kan ju den här övningen och då skriver jag ner den och då 

vet jag att den finns någonstans i något notbibliotek eller på nätet men om jag 

hittar en övning som jag inte direkt hittar i någon bok som jag har hemma då 

skriver jag ner den. Så brukar jag göra. För det går fortare, än att gå ut på nätet 

eller fråga någon kollega. (Mikael)  
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En del av materialet som återfinns ute på nätet är sådant som andra har "plankat", d.v.s. 

utifrån att ha lyssnat på en låt själva skrivit ner den på noter. Både Sara och Lars hade 

kommentarer kring arbetet med sådant material.  

Om man söker på Youtube […] och så ligger det en länkkommentar med noter. 

Och de noterna kan ju se ut lite hur som helst. De är inte så teoretiskt korrekta, 

men om man tar dem och så städar man lite i dem så har man något att utgå 

ifrån. (Sara)  

Så finns det ju de som plankar direkt på Youtube, det är ju inte alltid rätt 

arrangerat men man får ju alltid en grund, så kan man fixa till det. (Lars)  

Informanterna nämner även egen komponering av material.  

Ibland skriver någon av oss något nytt när vi känner att det saknas någon lucka 

någonstans. (Sara)  

Alla arrar nog lite till mans så där, på högre eller lägre nivå. (Maria)  

Klara och Maria "bläddrar runt" bland noter på arbetsplatsen eller på musikskolans 

bibliotek för att hitta saker.   

Men ibland lite annat som jag har hört eller sett eller bläddrat igenom på 

biblioteket. (Klara)  

Då kan det vara att man dels tittar i gamla högar. (Maria)  

Samtliga informanter använder sig av internet för att söka material.  

Då är det fenomenalt att ha Google, att få fram sångtexter, bara tjoff!(Maria)  

Google är ju fantastiskt. Det gäller bara att hitta rätt sökord. (Lars)  

Och man sitter och googlar och surfar och letar. (Klara)  

Sökningarna, oavsett om de sker på internet eller bland "pärmar och mappar", är ofta inte 

specifika utan en form av "browsing", ett planlöst sökande.  

Om jag letar efter en låt som jag inte har någon inspelning på eller noter på så 

söker jag liksom ganska brett på nätet. (Mikael)  

Och så sparar man det antingen för att bara ha till senare eller så letar jag efter 

något åt en elev och så "det här, som jag hittar bredvid det kan jag ha till den 

här eleven" och så får man något till någon annan på köpet. (Sara)   
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Det händer ju ibland, att, men vad var det där för låt. Ofta via Spotify. Jaha, han 

har gjort den där låten också. Den är ju ännu bättre. Så då får man input själv 

också. Så då kan man hitta ett spår. (Lars)  

Det blir ju mycket att jag kollar att "inte den här, inte den här, inte den här". Så 

det kan ju vara, av tolv så kanske du hittar ett som är intressant. (Klara)  

Det är egentligen kanske inte något speciellt utan det kan vara allmänna 

sökningar och så får man inspiration eller tips medan man letar. (Maria)  

Sara och Lars nämner att de även använder internet till att delta i olika communitys3 såsom 

särskilda grupper för musiklärare på Facebook.   

Där är ju Facebook-grupper och så väldigt bra för där kan man fråga väldigt 

många om man letar efter en låt. (Sara)  

Så får vi lite tips via nätet. Via community-kanaler. Det är ganska bra nätverk 

lärare emellan. Mycket Facebook. Och så finns det speciella intressesidor […] 

"Nördsidor". (Lars)  

Tips från personer som informanterna har i sin närhet nämner samtliga informanter att de 

använder sig av. Dessa personer består främst av kollegor, d.v.s. andra instrumentallärare. 

Sara nämner att hon kan få hjälp av gamla studiekamrater.    

Ibland träffas vi i hela [länet] [...] och då får man ju massa nya idéer. Och kanske 

någon ny bok som man aldrig tänkt på att titta i eller inte visste fanns [...] men 

det är ju ett jättebra sätt att få nytt material. Och då vet man också att det här är 

bra saker som brukar funka för att de har använt det i sin undervisning [...] man 

får lite kvalitetssäkring. (Sara)  

Det är mina kollegor ofta. Vi kan ju prata ihop oss. Någon kommer på en smart 

idé och så "det kan vi ju prova". (Lars)  

Men återigen det där att man har kollegor som får upp ögonen för nånting och 

så tipsar man varann, det är ett jättebra sätt, det är så mycket, det är omöjligt 

att hålla koll på allt själv. Men är man flera som gör det. Så det tycker jag är ett 

bra sätt. (Maria)   

Maria och Klara nämner även att de får tips från sina elever.  

Man får ju också jättebra tips från mina elever, de kan komma med ett 

sångförslag och så kan jag inse att det här är ju en jättebra låt, och så kan jag 
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använda den till andra elever, det är kul faktiskt att jag lär mig massor av dem 

också. (Maria)  

Sammanfattningsvis finns det huvudsakligen fyra metoder som informanterna använder 

sig av för att hitta lämpligt material;  

 egen erfarenhet och kunskap om låtar och var de finns  

 förmågan att transponera låtar efter gehör 

 tips från kollegor och via forum för musiklärare 

 planlösa sökningar ("browsing"), både på internet och i fysiska samlingar.  

5.4 VARFÖR? ‒ När uppstår behov av material?   

I detta stycke redovisas vilka situationer som informanterna menar leder till att ett behov 

av material uppstår. Här redovisas också hur mycket tid de lägger ner på att söka efter 

material samt vad som får dem att avsluta sin sökning.  

En orsak till att hitta material är lärarnas idé om elevens utveckling, då handlar det om att 

hitta material för att öva på olika tekniker eller på olika sätt att spela.  

Oftast så tänker jag ju ut vad en elev behöver öva på. Vad vill jag att du ska göra. 

Så om det är någon som behöver öva på att hålla ut långa toner, spela långa 

vackra toner, då hittar jag någon låt på den nivån eleven är där det finns mycket 

långa toner. (Sara)  

Eller så kan det vara något tekniskt som jag vill att de ska lära sig. (Klara)  

Jag bestämmer, framförallt i början av terminen, så brukar jag ha en plan för 

vad jag tycker att de ska börja lära sig, och det beror ju helt på vilken nivå som 

de är på. (Maria)  

Det är vanligare att informanterna behöver leta nytt material för de elever som har kommit 

en bit i sin utveckling eftersom det ofta redan finns bra material för nybörjarna.  

Sen är det de här eleverna som har kommit en bit på väg, som har knäckt 

notläsningskoden, de kan i princip alla toner på instrumentet, där kan jag ibland 

behöva gå ut och leta efter material som jag själv inte har. (Mikael)    

Det är mest de äldre eleverna där jag lägger ner tid, för nybörjare då har jag dels 

en metod, och saker som jag kan utantill och ofta finns det ett bra 

nybörjarmaterial så där är det inte så ofta som jag behöver tänka nytt eller 

hämta nytt. (Lars)  
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Samtliga informanter förutom Klara anger att elevers önskemål kan leda till att de behöver 

leta efter material.  

Vissa vill spela allt, och är bara jätteglada vad de än får, och vissa av dem har 

väldigt specifika önskemål. Jag vill bara spela det här och det här och det här. 

Och då får man leta på ett annat sätt. (Sara)  

Ibland har de önskemål. Ibland är de för avancerade [...] Man får ju önska, visst, 

och så får man kolla. Ibland kan det ju vara möjligt. (Lars)  

Men sen ger jag dem alltid utrymme då de har en önskeperiod, då de får önska 

helt fritt. (Maria)  

Tristess och viljan att hitta nytt är också en orsak till att leta efter material.  

Men det blir ofta att man tar saker som man känner till tills man är less på det 

och känner att nu måste jag förnya mig med något och då letar men något nytt. 

(Sara)  

Många gånger handlar det faktiskt om att jag tröttnar, på att hålla på med en 

viss grej med just den här eleven, och när jag tröttnar på det med den eleven då 

hittar jag nåt nytt för den eleven och då kan det spilla över på de andra. (Klara)  

När det kommer till den tid som informanterna lägger ner på att hitta material ser det lite 

olika ut. För Sara, Lars och Mikael är sökandet efter material ett kontinuerligt arbete medan 

Klara och Maria har ett mer koncentrerat sökande under vissa perioder, såsom inför 

terminsstarter.  

Det är väldigt kontinuerligt, det är varje vecka som jag letar efter något. Vissa 

veckor letar jag massor av tid, många timmar, och vissa veckor letar jag bara 

upp en låt och det tar 4 minuter. Men det är alltid nåt. (Sara)  

Och då kan jag åtminstone inför varje lektion behöva lägga tid på att hitta något 

nytt eller skapa något nytt. (Mikael)  

Inte så mycket på en vecka. Men när jag gör det så kan det ju vara under några 

dagar. Men det är kanske några dagar per termin. (Klara)  

Ofta gör man ju det i början av terminerna, just när man startar upp ett läsår. 

(Maria)  

Orsaken till att informanterna avslutar sitt letande, förutom då de hittat exakt vad de letat 

efter, är främst tid.  
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Ja men det är nog egentligen bara tiden i såna fall för att det är ju också det 

luriga när man själv sitter på nätet man kan ju sitta hur länge som helst just om 

man blir så där ja men den där grejen och så kollar man lite på den också. Det 

är verkligen en konst att nä nu är det liksom. Men ofta är det tiden. Att nu får 

det räcka. (Mikael)  

Tid. Tidsåtgång alltså. Att jag inte hittar det jag söker slash hittat det jag sökte. 

Eller att behoven plötsligt ser annorlunda ut, det kan faktiskt förändras från en 

dag till en annan, att jag håller på att leta efter ett något med ett visst syfte 

kanske och sen så kommer det en bunt med orkesternoter från orkestern som 

jag ska träna med mina elever. Tjopp. (Klara)  

Sammanfattningsvis finns det tre situationer som leder till att informanterna känner av ett 

informationsbehov:  

 särskild teknikutveckling och progression  

 elevönskemål  

 "tristess".  

 Orsakerna till att de avbryter sitt sökande är främst två:  

 tidsbrist  

 att de hittat material som uppfyller behovet.   
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6 ANALYS   

Det här avsnittet innehåller en analys av de resultat som redovisades i föregående avsnitt. 

Analysen följer de teman som användes i resultatdelen (Vad?, Var?, Hur? och Varför?) samt 

för in tidigare forskning.  

6.1 VAD? ‒ Om komplexiteten i musikmaterial  

Den komplexitet som tidigare forskning talat om gällande musikmaterial (Dougan 2015; 

Lavranos, Kostagiolas, Korfiatis & Papadatos 2016) bekräftas av studiens resultat. 

Komplexiteten är dock inget som informanterna uttrycker direkt utan som framgår i hur de 

beskriver det material de använder. Informanterna nämner både olika materialformat (not-

er, text, ljudfiler) samt en mängd olika kriterier som dessutom ska samverka med varandra. 

Instrumentallärarna har dessutom nämnt två kriterier, svårighetsgrad samt "bra och rolig", 

vilka inte berörts i tidigare forskning.   

Ur resultaten kan två grundläggande kriterier för undervisningsmaterialet identifieras – 

dels att materialet ska vara anpassat för det instrument som eleven spelar och dels att 

material ska ligga på rätt svårighetsnivå. Att söka utifrån instrument tycks inte skapa några 

större problem, och informanterna tycks alla ha metoder för att skriva om noter mellan 

olika instrument, att hitta rätt svårighetsnivå tycks däremot vara mer komplext. Problemet 

kan ha flera orsaker, för det första finns det inget standardiserat system över hur man 

graderar svårighetsnivåer och för det andra är det en egenskap som inte tycks finnas med i 

beskrivningen över ett material. Slutligen finns inget metadatafält för denna egenskap i de 

musikdatabaser som informanterna använder sig av.  

Utöver dessa två kriterier kommer sedan ytterligare kriterier för de olika informations-

behoven, det kan handla om en viss teknik som ska övas, en viss genre som vill prövas eller 

en viss tonart som spelas. Dessutom bör materialet vara "roligt att spela" för eleven ifråga. 

Ett önskemål om material förväntas därmed alltid uppfylla ett flertal kriterier, och för varje 

kriterium som läggs på smalnar utbudet av lämpligt material av, vilket försvårar sökningen.  

I informanternas strategier för att lösa detta blir betydelsen av deras erfarenhet och 

kunskap tydlig, vilket både Byström och Järvelin (1995) samt Dougan (2015) påtalat i 

tidigare studier. De komplexa kriterierna är en följd av informanternas komplexa uppgift, i 

vilken de vill främja en viss teknisk utveckling av elevens bemästrande i ett visst instrument 

och samtidigt skapa spelglädje hos eleven.   
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6.2 VAR? ‒ Mångfald och bekvämlighet  

Informanternas användande av flera olika källor för att få tillgång till sitt material är något 

som ytterligare stämmer överens med Byström och Järvelins (1995) utsaga om inform-

ationsbehovets komplexitet – ju komplexare desto större mångfald av informationskällor 

behövs. Det är dock intressant att se hur informanterna använder sig av fysiska samlingar, 

deras egen inneboende låtbank (gehöret) och webbaserade tjänster utifrån olika behov. 

Ingen av dessa tre källor tycks bedömas som allomfattande och universal utan väljs utifrån 

kontexten, i vissa fall är det enklare att skriva ner en låt på gehör, i andra fall vet infor-

manten precis vilken nothög en viss låt ligger i och i ett tredje fall snubblar informanten 

över en låt på internet som hen inte ens visste att hen letade efter men som passar perfekt i 

situationen. Val av källa kan motiveras med vilken grad av bekvämlighet som de olika 

alternativen erbjuder, enligt Connaway, Dickey och Radford (2011) skulle det handla om 

tillgänglighet/närhet, enkelhet samt tidsåtgång, vilket ovanstående exempel påvisar 

stämma för informanterna.  

Användandet av flera källor gäller även för ljud. Informanterna använder visserligen Spotify 

och Youtube, vilket tidigare studier visat vara den främsta källan för ljudfiler idag (Lee, Cho 

& Kim 2016), men även här har instrumentallärarna alternativ i form av det egna gehöret 

och genom att förebilda och spela själva så att eleven får höra hur det ska, eller kan, låta.  

6.3 HUR? ‒ Kollegialt utbyte, egna erfarenheter och planlöst sökande  

Samtliga informanter hänvisar till sina kollegor som viktiga informationskällor, både då de 

frågas direkt om specifika källor och indirekt i den löpande intervjun. Flera av infor-

manterna påpekar också sitt eget bidrag till den gemensamma kunskapsbanken. Behovet 

av kollegialt utbyte, i en tid då allt sägs finnas tillgängligt och sökbart på internet, kan peka 

på flera saker. För det första kan det vara smidigare att fråga en kollega som sitter i samma 

rum om något (d.v.s. större bekvämlighet), och det är enkelt att ställa följdfrågor om en inte 

förstått. Det är på så sätt ett snabbt och effektivt sätt. För det andra anses kollegan vara 

tillförlitlig då denna arbetar med samma typer av uppgifter, och därmed kan även det 

material som kollegan hänvisar till anses vara kvalitativt. Här sammanfaller alltså bekväm-

lighet med hög kvalitet.   

Informanternas strävan efter kvalitet syns också i de exempel då informanterna hittar 

material som andra "plankat". Plankningen innebär ett smidigt sätt att få tillgång till 

materialet utan att själv behöva sitta och lyssna och skriva ner en hel låt i noter eller ackord, 

men detta innebär inte att informanterna hänger sig helt och hållet åt den bekvämlighet 

som erbjuds. Informanterna går alltid igenom materialet och gör de korrigeringar som 
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behövs för att göra det musikteoretiskt korrekt. Så även om de arbetar utifrån en större 

bekvämlighet innebär detta inte att de tummar på kvalitén.  

I informanternas strategier för att hitta material blir materialens komplexitet återigen 

tydlig, eller snarare informationssystemens oförmåga att hantera denna komplexitet. I och 

med att flera av de kriterier som informanterna eftersöker (t.ex. svårighetsnivå) inte är 

sökbara på ett lättillgängligt sätt förpassas informanterna till "browsing" ‒ det planlösa 

sökandet.  

Men även om det planlösa sökandet kan tyckas sakna kompass och karta så utför inform-

anterna sitt utforskande utifrån erfarenheter och kunskaper i musikämnet som har stor 

betydelse för att utföra framgångsrika sökningar. Deras domänkunskap gör att de vet var 

de ska leta och de har den kännedom om musikmaterialet som behövs för att välja rätt 

material. En kännedom som informationssystemen däremot, på det sätt de är uppbyggda 

idag, inte klarar av att överträffa. Detta visar på att det inom musikämnet som domän finns 

en stark relation mellan användares domänkunskaper och deras framgångar i att hitta 

lämpligt material. 

Informanterna nämner inte direkt bristerna i informationssystems förmåga att hantera och 

återfinna musikmaterial men dessa brister syns indirekt på de sätt informanterna använder 

sig av. Det planlösa sökandet är tecken på att specifika kriterier av andra slag än titel och 

upphovsman är svåra att söka på, även om svårighetsgrad och olika typer av spelteknik 

nämnts som önskvärda kriterier. Detta kan även vara en orsak till att just titel och 

upphovsperson är de kategorier som används mest – kanske inte för att de är de mest 

efterfrågade utan för att de helt enkelt är bland de få sökbara kriterier som finns. 

Titel och upphovsperson är dock relevant när informanterna vill se olika manifestationer av 

ett musikaliskt verk, Dougans (2015) upptäckt av informationssystems oförmåga att hant-

era olika manifestationer innebär därmed en förlust även för instrumentallärare, eftersom 

de visat på ett intresse av att hitta sådana. Återigen löser informanterna detta genom att 

söka brett och att använda flera olika källor. Ytterligare en lösning, om materialet i fråga 

inte hittas, har informanterna i sin förmåga att själva, utifrån gehör, skriva ner det de söker. 

Något som av informanterna i vissa fall kan bedömas vara smidigare än att leta upp något 

färdigt.  
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6.4 VARFÖR? ‒ Progression, önskemål och tristess  

Trots att musikskolan saknar läroplan, och med det inte har några regelrätta krav för 

elevernas undervisning, sker en ständig utveckling och ett ständigt sökande efter material 

hos informanterna. Visserligen kan val ändras då ett visst material inte finns tillgängligt vid 

ett visst tillfälle men det finns alltid en önskan om att komma vidare och att inte stagnera. 

Detta går delvis emot Connaway, Dickey och Radfords (2011) idé om att bekvämligheten 

styr informationsbeteendet, eftersom informanterna lägger ner sin tid och sina resurser på 

att hitta nytt material även om de sedan tidigare har något som fungerar. Liksom 

informanterna i Hellströms (2011) studentuppsats är instrumentallärarna i den här studien 

måna om att lyssna på elevernas önskemål. Studien visar att denna vilja att tillgodose 

eleverna innebär att musikmaterial i många fall behöver anpassas efter elev och situation, 

vilket kräver erfarenheter och kunskap hos instrumentallärarna. Så även här blir vikten av 

instrumentallärares domänkunskap tydlig. Något annat som blir tydligt är att det finns en 

vilja hos informanterna att skapa en progression hos eleven (utveckla teknik och 

spelförmåga) men även att få eleven att älska musik och att få den kärleken att leda till ett 

livslångt lärande.   
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7 SLUTSATSER & DISKUSSION  

I det här avsnittet sätts studiens resultat i ett större sammanhang. Här ges även en 

genomgång av studiens begränsningar samt en diskussion kring studiens tillförlitlighet och 

möjliga generaliseringar. Avslutningsvis ges några förslag på framtida forskningsfrågor.  

7.1 Studien och forskningsfältet  

Instrumentallärares behov av musikrelaterat informationsmaterial till sin undervisning 

sträcker sig över flera olika materialformat och kriterier. Musikmaterialens komplexitet 

som tidigare forskning berättat om visar sig vara ett problem även för instrumentallärare. 

Instrumentallärare brottas även med bekymmer relaterade till sin specifika yrkesgrupp då 

de ständigt behöver ha en elevs progression i åtanke samt arbetar med vaga kriterier såsom 

”bra och roligt”, vilket är särskilt svårt att definiera och standardisera på en skala då det 

alltid är relativt en viss elev och dennes färdigheter och preferenser.  

De informationssystem som idag erbjuds saknar tyvärr förmågan att hantera komplexiteten 

i de material som instrumentallärarna eftersöker. Även om titel och upphovsperson är de 

vanligaste kriterierna som personer i allmänhet söker på (Bainbridge, Cunningham & 

Downie 2003) behöver det inte betyda att det är vad de egentligen letar efter. Det stora 

antalet sökningar på titel och upphovsperson kan snarare vara ett resultat av att det främst 

är dessa kriterier som är möjliga att söka på, med hänsyn till utformningen av dagens 

informationssystem.  

Som konsekvens av att många, för instrumentallärarna, viktiga kriterier är svåra att söka 

specifikt på blir det planlösa sökandet den vanligaste metoden för att hitta material. En 

metod som skulle kunna liknas vid att leta efter en nål i en höstack om instrumentallärarna 

inte hade den stora erfarenhet av musik och musikmaterial som de har. Domänkunskapen 

är av stor betydelse och innebär dels att de vet ungefär var de ska leta efter ett material samt 

att de själva kan analysera ett musikmaterial för att bedöma dess lämplighet. Men en 

enskild persons domänkunskap är inte alltid tillräcklig vilket leder till att material söks efter 

i flera olika källor, både fysiska och webbaserade, och att samtal med kollegor är viktiga 

informationskanaler.  

Att de kriterier som instrumentallärarna anser viktiga och som de eftersöker i det material 

de använder lyser med sin frånvaro i dagens informationssystem visar på ett behov av att 

utveckla informationssystem som omfattar fler kriterier än de som idag inkluderas.  

Problemet med de kriterier som efterfrågas av instrumentallärare är att vissa av dem är 

relativa (t.ex. ”bra och roligt”), saknar standardisering (t.ex. svårighetsnivå) eller är svåra 
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att identifiera (t.ex. klangfärg). Dessa problem gör kriterierna svåra att översätta till lämplig 

data i metadatafält.  

Det kan dock finnas andra lösningar, såsom att skapa interaktiva informationssystem där 

användarna tillåts sätta egna nyckelord som beskriver materialet. Detta är dock något som 

behöver studeras närmare och som bygger på att användarna är aktiva i att ”tagga” 

musikmaterial. Här uppstår även en fråga kring tillgänglighet av material med hänsyn till 

upphovsrätt. Ett interaktivt informationssystem utan rätt till materialet i sig kan i bästa fall 

ge den som söker efter vissa kriterier en titel på ett lämpligt verk, men hen får sedan söka 

efter titeln i källor som kan tillgängliggöra materialet. 

7.2 Studiens begränsningar  

I och med att informationsbeteende beror mycket på sammanhang och situation är det svårt 

att göra generaliseringar inom och mellan grupper (Case 2012, ss.279-280) och studiens 

lilla skala talar för att en generalisering av resultatet är mindre lämplig. Tillsammans med 

övriga studier inom fältet kan denna studie ändå bidra till en större förståelse av behov och 

beteenden inom musikområdet. Genom att ge en inblick i informationsbehovet hos 

instrumentallärare ger studien ändå en indikation på hur det kan te sig inom denna grupp.  

Ytterligare en begränsning gäller den kulturella kontexten som studien utförts i. Trots att 

musikskolan strävar efter en mångfald visar de genrer som informanterna nämnt (klassisk 

musik, folkmusik, pop, rock, jazz etc.) att det material och de musikstilar som de arbetar 

med domineras starkt av den västerländska kulturen. Studiens begränsning till denna 

västerländska musikkontext innebär därmed ytterligare ett bidrag till den övervikt av 

forskning på västerländsk kultur som råder inom MIR (Futrelle & Downie 2003, s.127; Lee 

& Cunningham 2013, s.516). Studien omfattar på så vis inte musikformer som följer andra 

system och är uppbyggda på andra sätt. Något som troligen skulle ge ytterligare komplexitet 

till situationen.  

7.3 Kritik  

Möjligheten till generalisering är större om en studie har en hög validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om huruvida undersökningen verkligen mäter det som den ska mäta och 

reliabilitet handlar om huruvida undersökningen är pålitlig, d.v.s. om studien ger samma 

resultat om den återupprepas (Kvale & Brinkmann 2014, ss.295-296).  

Validiteten hotas, i det här fallet, dels av hur intervjufrågorna formulerats och tolkats av 

informanterna samt av hur resultaten valts ut och analyserats. Bristande ämneskunskaper 

hos forskaren kan leda till irrelevanta frågor (Kvale & Brinkman 2014, s.149) och forskarens 
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tolkning spelar stor roll för studiens slutsatser (Ford 2015, s.212). Även om intentionen är 

att studera ett fenomen med öppet sinne finns det alltid en risk att analysen blir snedvriden 

p.g.a. förutfattade idéer och antaganden eller att data som stöder en viss åsikt lyfts fram 

medan data som motsäger den ignoreras (Case 2012, s.203).  

Gällande reliabiliteten kan studiens lilla antal informanter innebära att den försvagas. Ett 

litet antal informanter ökar risken att resultat som avviker från gruppen som helhet får 

större genomslagskraft. Reliabiliteten påverkas även av hur sanningsenligt informanterna 

besvarar de frågor som ställts. Resultaten kan på så sätt bli missvisande eller endast omfatta 

en begränsad grupp. Det faktum att informanterna har ställt upp frivilligt, utan större 

påtryckningar, kan vara ett tecken på ett stort engagemang och intresse för sitt 

yrkesutövande och sin roll, vilket kan göra att resultaten blir vinklade. Någon hänsyn har 

inte heller tagits till informanternas ålder, könstillhörighet, fokusinstrument samt andra 

relevanta egenskaper. 

Som tidigare nämnts kan dessa brister undgås genom att komplettera studien med andra 

metoder men med hänsyn till studiens tidsperiod gjordes detta inte.   

7.4 Förslag på framtida forskning  

Musikmaterialens mångfald samt instrumentallärarnas komplexa arbetsuppgifter ger upp-

hov till många ännu obesvarade forskningsfrågor. Nedan ges ett antal förslag på framtida 

forskningsfrågor;  

 Finns det variationer i informationsbeteende som kan härledas till specifika egen-

skaper hos instrumentalläraren (såsom ålder, yrkeserfarenhet, fokusinstrument, 

genrefokus, könsidentitet, geografisk placering)? Vad kan dessa variationer i så fall 

bero på?  

 Hur bör ett system för informationsåtervinning vara uppbyggt för att tillfredsställa 

de komplexa informationsbehov som instrumentallärare har? Vilken typ av meta-

data är lämplig och hur hanterar man kriterier som saknar standarder (såsom 

svårighetsnivå)? Är taggning/folksonomi en möjlig lösning?    

 Hur hanterar instrumentallärare som arbetar med instrument och musik utanför 

den västerländska musikkulturen sina informationsbehov?   
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BEGREPP & DEFINITIONER  

Definitioner av begrepp är essentiell för kommunikationen av forskning, med en 

konsekvent och precis definition blir det möjligt för en läsare att få en tydlig förståelse för 

det som författaren diskuterar (Ford 2015, s.27). Detta stycke innehåller en lista på begrepp 

som används i studien samt en förklaring till hur de definieras för just den här studien. 

Några avsikter att slå fast universella definitioner för dessa begrepp är inte syftet.      

 

Arrangemang    Omarbetning av ett musikaliskt verk för en annan 

instrumentuppsättning än den ursprungliga 

(Nationalencyklopedin, u.å.).  

Bibliografisk information   Data som används för att identifiera ett visst 

informationsmaterial (Reitz, u.å.). Se även metadata.  

Browsing    Planlöst sökande. Gå från en plats till en annan utan 

specifikt mål.  

Community   Mötesplats på internet där användarna kan 

kommunicera med varandra med t.ex. text och bilder. 

Ofta en grupp av individer som delar ett gemensamt 

intresse.   

Data     Fakta eller tecken i en form som kan förstås och tolkas 

av en person eller hanteras av en dator (Reitz u.å.).    

Databas    En samlad mängd data som organiseras för att 

möjliggöra informationsåtervinning av databasens 

innehåll (Reitz u.å.).  

Discoverytjänst    En webbaserad bibliotekstjänst som gör det möjligt 

för en användare att via en enda sökruta (i likhet med 

Google) söka i flera databaser och samlingar samtidigt 

(Reitz u.å.).   

Domän    Ämnesområde, såsom biologi, musik etc.  

Domänkunskap    Kunskap om ett visst ämnesområde, t.ex. musik.   
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Folksonomi   Informationssystem där användarna bl.a. har 

möjligheten att ge material egna "taggar" (beskrivande 

ord) utifrån vad de anser att materialet innehåller 

(Reitz, u.å.).   

Gehör    Förmågan hos en person att uppfatta musik på så sätt 

att hen sedan kan återskapa musiken på ett korrekt 

sätt (Nationalencyklopedin, u.å.).  

Generalisering    Att utifrån ett mindre antal exempel dra allmänna 

slutsatser. D.v.s. säga något om hel grupp utifrån att 

ha studerat några av individerna inom gruppen.   

Genre    En konstnärlig stil med särskilda karaktärsdrag 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Exempel på genrer inom 

musiken är jazz, punk, pop och folkmusik.   

IMSLP (International Music 

Score Library Project)  

Databas som tillhandahåller noter. Databasen 

skapades 2006 med syfte att samla alla allmänt 

tillgängliga noter (d.v.s. utan upphovsrätt) samt de 

noter som upphovspersoner gett tillstånd att dela med 

sig av. Det är möjligt att söka utifrån kompositör, "all 

persons", tidsperiod (västerländsk indelning), 

nationalitet samt ensemble/instrument/genre.   

Induktiv forskning   Då forskaren samlar in information från ett antal 

individer i en grupp för att genom analys kunna 

generalisera och kunna säga något om gruppen i sig 

(Kvale & Brinkman 2014, s.238).   

Informant   Person från vilken information tas, t.ex. via en 

intervju.   

Information    Data som tolkas av en person och därmed får ett 

meningsfullt innehåll.  
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Informationsaktivitet    Aktivitet som är knutet till någon form av information, 

såsom skapande, sökande, organisering, tolkning och 

användande av information.  

Informationsbehov     Den information som en person saknar för att kunna 

utföra en uppgift (Case 2012, s.5)  

Informationsbeteende    Informationsbeteende omfattar informationssökning 

samt annat beteende som har att göra med 

hanterandet av information (Case 2012, s.5). 

Informationskanal  Person eller tjänst som vägleder användaren till en 

informationskälla som tillhandahåller visst 

informationsmaterial.  

Informationskälla    Plats, verktyg/tjänst eller person/institution som 

förmedlar och tillgängliggör informationsmaterial.    

Informationssystem    System som hanterar information, såsom t.ex. 

databaser.  

Informationsåtervinning   Sökandet och återfinnandet av specifik information 

bland lagrad data. D.v.s. att informationen har lagrats 

på ett sätt som gör den sökbar.   

Instrumentallärare     Lärare som undervisar i instrument eller sång.    

Instrumentuppsättning    Hur en grupp är sammansatt med hänsyn till typen av 

instrument/röster och antalet av dessa, t.ex. en 

stråkkvartett, piano + cello eller trestämmig kör.  

Kanal    se Informationskanal.  

Komp    Förkortning av ackompanjemang. Musik som skapar 

en bakgrund till solostämmor (sång eller instrument) 

(Nationalencyklopedin, u.å.).  

Komplexitet    Att bestå av ett stort antal delar som hänger ihop på 

ett sätt som är svårt att få ett grepp om.  
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Komponera    Att skapa ett musikstycke.    

Källa    se Informationskälla  

Läroplan    Riktlinjer för undervisningen inom främst grundskola 

och gymnasium. Läroplanen omfattar kursplaner som 

bl.a. anger syfte och kunskapsmål för eleverna 

(Nationalencyklopedin, u.å.).  

Manifestation    En särskild utgåva av ett verk, t.ex. en inspelning av en 

viss symfoni av en viss orkester under ledning av en 

viss dirigent. Manifestation kan även vara en tolkning 

av ett verk, t.ex. då en artist sjunger andras låtar på 

sitt eget sätt.   

Materialformat    Formen på vilket ett visst informationsmaterial 

presenteras, t.ex. i form av text, CD-skiva, ljudfil, bild 

eller video.  

Metadata    Data som beskriver ett informationsmaterial. 

Metadata kan ge information om t.ex. författare, titel 

och år. Vilka metadata som anges skiljer sig åt mellan 

olika informationssystem och beror delvis på vilket 

materialformat informationen har.  

Metadatafält    Fält i en databas där specifik metadata skrivs in för att 

göras sökbar. Varje metadatafält är reserverat för en 

viss typ av information om objektet, det kan t.ex. 

finnas ett fält för titel, ett fält för författare o.s.v. Vilka 

metadatafält som erbjuds skiljer sig åt mellan olika 

informationssystem.   

Music Information 

Retrieval (MIR)    

Informationsåtervinning (bevarande, tillgång och 

forskning av och kring) av musikmaterial (Futrelle & 

Downie 2003, s.121).   
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Musikmaterial     Material som i någon form representerar musik, 

såsom handskrifter eller tryck av musikaliskt material 

(t.ex. text och noter) samt ljud, video, gehör m.m.    

Planka    Att kopiera en låt genom att lyssna på låten och skriva 

ner låtens noter, ackord eller text utifrån gehör.  

Progression    Utveckling av förmåga.   

Repertoar    En samling musikstycken som övas in och spelas.   

Spelbok    Bok som är särskilt utformad för inlärning av spel 

med ett visst instrument. Kan, förutom låtar, 

innehålla musikteori och teknikövningar. Spelböcker 

ges vanligtvis ut i olika svårighetsnivåer och ingår ofta 

i serier.   

Spotify   Streamingtjänst för musik där användaren kan söka 

efter låtar och album utifrån bl.a. artist och låttitel.   

Streamingtjänst    Tjänst inom datornätverk, t.ex. internet, som erbjuder 

direkt uppspelning av datafiler med ljud, musik, bild 

och/eller video (Nationalencyklopedin, u.å.).   

Stämma    Särskild melodi i ett musikverk för sång eller 

instrument, såsom cellostämma eller sopranstämma 

(Nationalencyklopedin, u.å.).  

Sökmotor    Program som söker efter information som finns lagrad 

i databaser (Nationalencyklopedin, u.å.). Se även 

webbaserade söktjänster.  

Taggning   se Folksonomi   

Tonart    En grupp av toner där en av tonerna är grundton, 

exempel på tonarter är C-dur och d-moll 

(Nationalencyklopedin, u.å.).  
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Transkribera    Överföra ord från tal till skrift, t.ex. skriva ner en 

inspelad intervju i text.   

Transponera    Skriva om ett musikstycke till en annan tonart, t.ex. 

för att anpassa en låt till ett annat instrument än 

musikstyckets ursprungliga (Nationalencyklopedin, 

u.å.).  

Verknummer  Kod som ges till vissa musikkompositioner. Koden 

består av en eller flera bokstäver som representerar 

kompositören samt ett nummer som ges utifrån en 

kronologisk ordning av kompositörens verk. Mozarts 

verk ges koder med bokstaven K, såsom K551 för 

Jupitersymfonin.  

Webbaserade söktjänster    Tjänst på internet som erbjuder användaren att söka 

efter information som är lagrad på internet. Vilka 

databaser och vilka delar av internet som söktjänsten 

omfattar skiljer sig åt mellan olika söktjänster.   

Youtube   Plattform på internet där användarna kan titta och 

lägga ut videoklipp.   
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1 Intervjuguide   

 

Vilka material använder du i din undervisning?   

Vilka material använder du inte i din undervisning?   

Vilka kriterier har du för materialet du söker?  

Är det möjligt för dig att söka utifrån alla dessa kriterier?  

  

Var hittar du olika material?  

Finns det någon central person, grupp, institution eller kanal när det gäller ditt sökande 

efter material?   

Använder du samma material som du själv hade som elev?   

Vilka källor använder du inte (även om du skulle vilja)?   

  

Vilka situationer gör att du behöver leta efter material?   

Kommer dina elever med önskemål?/Hur hanterar du dessa önskemål?   

  

Är ditt samlande av material alltid medvetet?   

Vet du alltid vad det är du söker?   

Finns det material som du har särskilt svårt att hitta?   

Hur mycket tid lägger du ner på att hitta material?/Hur ofta uppdaterar du ditt material?   

Vad får dig att sluta leta?    

Har du byggt upp en egen samling av material?   

  

Vad betyder materialen för undervisningen?   

Påverkar materialet som du har tillgång till undervisningen?   

   

Tack för dina svar, har du några frågor?   

Är det något du vill förtydliga eller tillägga?   

Om jag får frågor under arbetets gång, kan jag kontakta dig då?   
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2 Informationsmail till presumtiva informanter   

Följande mail sändes ut till ca 40 st instrumentallärare för att hitta informanter.   

Hej!  

Jag heter Lillemor Boschek och studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå 

Universitet. Just nu skriver jag på mitt examensarbete som handlar om musiklärares behov av olika 

typer av musikmaterial. Syftet med arbetet är att förstå musiklärares informationsbehov och hur 

de får tag i olika material.   För att undersöka detta vill jag intervjua ett antal musiklärare. Jag hittade 

dina kontaktuppgifter på hemsidan för [namn på musikskola].  Frågorna i intervjun kommer att 

handla om ditt behov av olika musikmaterial och hur du får tag i dessa. Intervjun kommer att ta 

max 30 minuter. Inspelningsutrustning av ljud kommer att användas om du tillåter.    

  Ditt namn kommer inte att redovisas i arbetet.    

  Allt material kommer att behandlas konfidentiellt så att obehöriga inte får tag i 

uppgifterna.    

  Du har rätt att dra dig ur studien.    

  Det insamlade materialet kommer enbart att användas för forskningsändamål.    

  Resultatet kommer att publiceras som examensarbete vid Umeå Universitet.    

Jag förstår om du har fullt upp inför julkonserter och liknande men jag vore oerhört glad om du har 

möjlighet att ställa upp någon gång de kommande tre veckorna (21/11 - 11/12). Jag är mycket 

flexibel när det gäller tid och plats för intervjun. Jag träffas helst IRL men intervju via telefon eller 

Skype fungerar också. Har du funderingar så tveka inte att höra av dig!   

Med vänliga hälsningar,     

Lillemor Boschek    

Mail: lillemor.boschek@gmail.com    

Telefon: 07x-xxx xx xx    

  

Handledare vid Umeå Universitet:   

Rickard Danell, professor vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet   

Mail: rickard.danell@umu.se   

Telefon: 090-xxx xx xx    
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3 Informationsblad till deltagande informanter  

Följande informationsblad delades ut till informanterna innan intervjun påbörjades.  

INFORMATION OM STUDIEN   

Studien handlar om musiklärares behov av informations-/musikmaterial i sin undervisning (sång 

och/eller instrument). Syftet med arbetet är att förstå musiklärares informationsbehov och hur de 

får tag i olika material.     

Frågorna i intervjun kommer att handla om ditt behov av olika informations-/musikmaterial, 

när/hur behovet uppstår och hur du får tag i material som motsvarar behovet.    

Intervjun kommer att ta max 30 minuter. Inspelningsutrustning av ljud kommer att användas om 

du tillåter.    

  Ditt namn kommer inte att redovisas i arbetet.    

  Allt material kommer att behandlas konfidentiellt så att obehöriga inte får tag i 

uppgifterna.    

  Du har rätt att dra dig ur studien.    

  Det insamlade materialet kommer enbart att användas för forskningsändamål.    

  Resultatet kommer att publiceras som examensarbete (kandidat) vid Umeå Universitet.    

Kontaktuppgifter   

Lillemor Boschek    

Mail: lillemor.boschek@gmail.com    

Telefon: 07x-xxx xx xx    

  

Handledare vid Umeå Universitet:   

Rickard Danell, professor vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet   

Mail: rickard.danell@umu.se   

Telefon: 090-xxx xx xx 


