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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur två Idoldeltagare och två sånglärare upplever TV-

programmet Idol utifrån ett lärandeperspektiv, vilket innefattar frågor kring sång, identitet och 

socialisation. I uppsatsen presenteras vårt resultat från fyra intervjuer, samt litteratur kring musik 

och musikliv, musik och media samt musik och identitet. 

 

Litteraturen beskriver att lärande inte nödvändigtvis behöver skapas i skolan utan också kan ske 

på andra platser. 

 

Studien visar att deltagarna i Idol upplever att de har lärt sig mycket. De anser att de har fått 

musicera tillsammans med andra, träffa människor inom musikbranschen, arbeta med 

sångpedagoger, samt lära sig hur TV. 

 

Också sånglärarna anser att deltagarna i Idol lär sig och att programmet är ett bra tillfälle för dem 

som vill synas och ”komma fram”. De påpekar däremot att lärandet handlar för lite om musiken 

och mer om branschen och TV. Exempelvis säger en av intervjupersonerna att sången blir 

”framkrystat” och oäkta på grund av att Idoldeltagarna tvingas ”leverera” enbart för TV. 

 

Vid analysen av studien lyfts Idols koppling till ett informellt lärande fram. Media tar allt mer 

plats i dagens samhälle och är en stor del av ungdomars identitetsbygge. Här märks skillnader 

mellan sånglärarna och Idoldeltagarna i hur de uppfattar att man lär sig, var man lär sig och vad 

lärande är bra för. I olika situationer, som i musiksalen möts olika erfarenheter från olika former 
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av lärande.
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Inledning  
Vi går vårt sista år på musikhögskolan och har båda sång som huvudinstrument. Vi har erfarenhet 

av musikläraryrket innan studier på musikhögskolan samt inom artist och kör- branschen.  

 

Idol - en TV-succé  

Tv-programmet Idol startade i England 2001 av Simon Fuller. Han är känd inom artistbranschen 

och manager för bland annat 90-talets stora tjejgrupp Spice Girls. Idol har vuxit och finns nu i 

minst 32 länder. I Sverige startades programmet 2004 av TV-kanalen TV4. Idag är Idol en av 

Svensk televisions största publikdragare. Årets final den 7 december 2007 sågs av 1, 9 miljoner 

människor. Flera andra Idolprogram under hösten har haft tittarsiffror på över 1 miljon. 

(Wikipedia) 

 

Ordet Idol kommer från grekiskan eidolon som betyder bild. Ursprungligen användes ordet om 

gudabilder eller andra föremål som dyrkades som gudomligheter. Idag betraktas ofta en mycket 

beundrad person och artister som idoler (NE).  

 

 Idol är en tävling som handlar om att hitta en ny popstjärna och att ge deltagarna möjlighet till 

skivkontrakt. Tusentals människor söker till tävlingen genom att göra audition inför en jury. När 

ett visst antal personer blivit uttagna som tävlande övergår programmet till direktsändning. Varje 

fredag får deltagarna sjunga en låt i ett visst givet tema och sedan är det TV-publiken som röstar. 

Den deltagare som får minst röster åker ”ut” den veckan (Wikipedia). 

 

TV-programmet Idol väcker reaktion hos människor som ser programmet och kvällstidningarna 

rapporterar från tävlingen. Idol har kritiserats för att vara mobbning och förnedrings-TV. En av 

dem som reagerat starkt är skådespelaren Kjell Bergqvist. Han anser att programmet vilseleder 

ungdomar och säger att: ”Alla skolor i detta land lägger ner stor tid och möda på att hindra 

mobbning medan TV4 sanktionerar det och till och med marknadsför det som någon slags ”ball 

attityd” (Aftonbladet 2006-11-01). Även artisten Lars Winnerbäck har starkt kritiserat Idol. Han 

anklagade TV4 för att visa upp en hemsk människosyn och en bristande verklighetssyn. 

Winnerbäck sa i en intervju: ”att musikbranschen skulle fungera på det sättet är förstås ren 
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rappakalja” (Dagens Nyheter 2006- 11-01).  

 

Problemområde - Varför sjunger människor? 
En fredagskväll satt vi och tittade på TV-programmet Idol. Vi började diskutera kring 

Idolkonceptet och upptäckte att våra åsikter och frågor var många. Först och främst: vad är det 

som gör att så många människor vill delta i programmet Idol? Men snart även: varför sjunger 

människor? Vad driver olika människor att framföra musik för publik och stå på scen? Hur 

påverkas de som deltar och hur påverkas de som ser programmet - kan man se Idol utifrån ett 

lärandeperspektiv?   

 

Idol är ett utbrett fenomen som många har åsikter om och förekommer i många länder. Idol är en 

självklar referens för många som är engagerade i musik och diskuteras såväl på skolor som på 

arbetsplatser.  

 

Musikundervisning i skolan är givetvis inte elevers enda möte med musik. I vår framtida 

profession som sånglärare kommer vi att möta barn och ungdomar som upplever Idol som en del 

av sin verklighet. Idol eller andra uppmärksammade musikprogram på TV är en stor del i hur 

elever möter musik i dagens samhälle. Vilket lärande sker för dem som deltar i Idol?  

 

Vi undersöker hur två Idoldeltagare och två sånglärare upplever TV-programmet Idol utifrån ett 

lärandeperspektiv, vilket innefattar frågor kring sång, identitet och socialisation.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att spegla lärande utifrån TV-programmet Idol. 

 

Frågeställningar 

– Hur uppfattar sånglärare och Idoldeltagare det lärande som sker hos dem som deltar i TV- 

programmet Idol? Hur uppfattar de programmets påverkan på sång och identitet? 

– Vilka skillnader och likheter finns i uppfattningen om TV-programmet Idols koppling till 

lärande, sång och identitet, mellan sånglärare och Idoldeltagare? 
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– Vilka likheter finns mellan våra intervjupersoners uppfattning om Idol och forskningen om 

musikliv, identitet, lärande och socialisation? 

 

Definitioner och avgränsningar 

Med begreppet Idol menar vi TV- programmet Idol som har sänts i TV varje höst sedan 2004. Vi 

har avgränsat vårt arbete till att enbart intervjua fyra personer, två Idoldeltagare och två 

sånglärare. Vi har i vår uppsats valt att utgå från musik och lärande som kan ske utanför skolan, 

det vill säga det informella lärandet.  

 

Metod 

 

Vi har i detta arbete använt oss av intervjuer. I våra kvalitativa intervjuer har vi inte bara sökt 

efter raka och tydliga svar. Ambitionen har också varit att få fram tankar och reflektioner hos 

dem vi intervjuat. Samma typ av frågor har ställts till alla intervjupersoner (Patel & Davidsson, 

2003 Forskningsmetodikens grunder 1994). Syftet med detta var att nå en djupare förståelse av 

våra intervjupersoners uppfattningar och värderingar.  

  

Urval 

Vi har intervjuat fyra personer varav två är sånglärare och två har deltagit i Idol. De två 

sånglärarna valdes efter förslag från bekanta. De beskrevs som lärare med stort engagemang och 

lång erfarenhet inom sång och musik. På liknande sätt sökte vi genom kontakter två Idoldeltagare 

som passade för vår undersökning.  

 

Presentation av intervjupersoner 

Vi har valt att ge våra intervjupersoner fiktiva namn. Här följer en kort beskrivning av 

personerna. 

 

Vi har intervjuat fyra personer, två sånglärare och två Idoldeltagare. Den första sångläraren kallar 

vi Lotta. Hon är i 30-årsåldern och arbetar som sånglärare och sångerska. Lotta har lång 

erfarenhet inom sångbranschen. Bland annat har hon ett eget företag som bedriver 
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sångundervisning. Lotta gav under våra samtal intryck av att vara en mycket engagerad person. 

Engagemanget rörde inte bara våra frågor utan var vårt allmänna intryck. Den andra sångläraren, 

Peter är också i 30-årsåldern och arbetar som sånglärare på en kulturskola. Peter jobbar också han 

som sångare vid sidan av sitt läraryrke. Vi upplevde honom som en person med ett stort hjärta för 

sång och musik och betydelsen av detta i dagens samhälle.   

 

Den första Idoldeltagaren kallar vi Malin. Malin är i 20-årsåldern och verkar vara en öppen 

person som gärna ställde upp på att träffa oss för att berätta om hennes erfarenheter.  Hon är aktiv 

i sitt musicerande och skriver mycket egen musik. Den andra Idoldeltagaren Johan, är i 25-

årsåldern och är även han aktiv inom sång och musik och har även ett intresse för musikal och 

showbusiness. När Johan inte sysslar med musik arbetar han extra i affär.  

 

Intervjuernas genomförande 

Den första intervjun spelades in på kassettband och resterande tre på Mp3. Detta gjorde att vi 

kunde lyssna flera gånger för att riktigt kunna förstå våra intervjupersoners beskrivningar. Varje 

intervju tog mellan 30-40 minuter. Tillsammans med våra intervjupersoner bestämde vi en plats 

som skulle kännas avslappnad för dem. Det blev bland annat på café och på en av 

intervjupersonernas arbetsplats. I uppsatsen har vi valt att beskriva våra intervjupersoner, men 

deras riktiga namn är fiktiva på grund av deras rätt att vara anonyma (Vetenskapsrådet 2003). Vi 

anser att genom att använda oss av namn i uppsatsen samt att vi ger en beskrivning av dem vi 

intervjuat gör det mer intressant för läsaren och lättare att få en förståelse för deras svar.   

 

Arbetet med denna studie har medfört långa och många diskussioner, både med varandra och 

med människor runt omkring oss. Ämnen som sång, musik och identitet är stora frågor som 

många engagerar. Under arbetets gång har vi blivit tydligare att fokusera på lärandeperspektivet. I 

efterhand kan den första intervjun uppfattas mer prövande än de övriga. Då Idolprogrammet är 

starkt förknippat med den så kallade ”Idoljuryn” har det varit mycket skriverier kring detta. Vi 

har dock valt att inte lägga fokus på detta då vi inte finner det relevant för vår uppsats.  

 

 

Disposition 
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Uppsatsen inleds med en presentation av den litteratur som ger en bakgrund till vår diskussion 

om Idol ur ett lärandeperspektiv. Där lyfts bland annat forskning om populärkultur, ungdomars 

förhållande till musik, identitetsbygge, musikundervisning och hur lärande sker utanför skolan 

fram. Dessa texter är disponerade under rubrikerna musik och musikliv, musik och media, musik 

och identitet, lärande, samt socialisation. Därefter presenteras de genomförda intervjuerna. 

Intervjuerna sammanställs under ämnena sång och identitet, Idol och lärande. Resultaten av de 

fyra intervjuerna jämförs - skillnader och likheter lyfts fram. Slutligen diskuteras resultaten från 

intervjuerna i relation till litteraturen.   

 

 

Tidigare forskning  
När ”stjärnorna” lyfts fram och musikindustrin växer sig allt starkare 
 

För att förstå vad musik är, är det också viktigt att förstå vad begreppet musik kan innebära för 

människor. Gabrielsson (1983) skriver att musik ofta ses som en viktig källa till upplevelser och 

kunskap. Musik är även ett viktigt uttrycks- och kommunikationsmedel, det vill säga ett sätt att 

beskriva sina tankar och känslor. Vidare menar författaren att det för de allra flesta människor 

nog är otänkbart att leva utan musik, att man då berövas en viktig del i sin tillvaro. Musikalitet 

kan stå för olika saker, till exempel förmåga, attityd, behov, inställning och personlighetsdrag. De 

här företeelserna behöver inte utesluta varandra, utan att de snarare samarbetar – musikalitet kan 

alltså betraktas ur olika perspektiv (ibid.). Nils Wallin (2002) skriver att musik är unik i sin 

förmåga att skapa ett harmoniskt förhållande mellan människans inre och yttre miljö. Han menar 

även att på samma sätt som människor kan läsa en text i vårt alldagliga liv finns också musiken 

som något naturligt i oss människor.  
                      

         Alla människor sjunger, i varje fall vid vissa tillfällen, som är viktiga för deras liv  

           som sociala varelser.  När det verkligen gäller, sjunger vi!    (Wallin, 2002). 

 

Här vidgar Gabrielsson (1983) resonemanget till att innefatta olika kulturer och tider, och genom 

att ta del av andra kulturers musik kan man på så vis bredda sin egen musikalitet. Författaren 
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menar att det nog finns något som är gemensamt och centralt för olika slags musikaliteter, men 

att det inte är så lätt att beskriva vad. En gemensam faktor anses vara att musikalitet alltid 

förutsätter och bygger på upplevelse av musik (ibid.). Varkøy (2003) skriver att musik har en 

djup verkan hos individen och i samhället och menar även att musikundervisning handlar om 

individens utveckling som samhällets kulturella liv. 

 

Musik och musikliv 

Musikuttryck i olika kulturer och musicerande som ett kulturellt fenomen tar Dan Lundberg & 

Gunnar Ternhag (2002) upp i Musiketnologi: en introduktion. De menar att det finns många 

tecken på att musik är något oerhört viktigt i människors liv. Musikens former och stilar 

utvecklas ständigt, så även nya sätt att sprida och använda musiken på. Musiken tar upp en stor 

del av människors vardagsliv och författarna frågar sig hur det kommer sig att musik har en sådan 

stark dragningskraft på människor (ibid). Författarna menar att musik kan beröra – den kan göra 

oss glada eller ledsna utan att vi riktigt vet varför. Musik kan även vara avkopplande eller 

medryckande – vi kan till exempel vilja ha musik som sällskap när vi är ensamma. Lundberg & 

Ternhag (2002) skriver också att musik och musicerande kan handla om något allvarligt, vilket är 

nödvändigt för oss människor som kulturella individer. Utan musik försvåras kontakten med vårt 

känsloliv och personliga identitetsbygge. De anser att förmågan att skapa relationer till människor 

kompliceras utan musik. Författarna skriver att någon har sagt att musiken är ingenting mindre än 

en livsviktighet, att det är en allvarsam lek, att det är omöjligt att försöka förstå musikens väsen, 

och att musiken är en gåta (Lundberg & Ternhag 2002).  

 

Ungdomars syn på musik och musikliv skriver Ralf Sandberg om i en artikel i Avtryck, Intryck, 

Uttryck (2006). Han menar att ungdomar upplever musik som två olika saker, dels musikämnet, 

som de uppfattar som just ett ämne i skolan där motivationsfaktorn handlar om betyg. Den andra 

formen kallar Claes Eriksson (2002) för ”shopping”, en bild för att beskriva hur ungdomar 

tillägnar sig musik. Han menar att musikindustrin är ett exempel på det, där ungdomarna hittar 

sin musiksmak.  

 

I Skolverkets nationella utvärdering (2004) av grundskolan ställs frågan hur 

musikundervisningen bör se ut för att möta ungdomar och deras erfarenheter som är präglade av 
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mångfald. Enligt utvärderingen är skolan styrd av normer och mönster och lever fortfarande kvar 

i en traditionell uppdelning av ämnen. Här beskrivs musikämnet som en tillflykt från övriga 

ämnen och upplevs som ett ämne med mycket frihet. Eleverna upplever glädje i att spela, sjunga, 

lyssna på musik och samtala kring musik och beskriver det som att ”Musiken upplevs då som ett 

glädjeämne” (Skolverket 2004).  

 

När det gäller musikundervisningens mål i grundskolan kan det sammanfattas i att 

undervisningen bör berika elevens liv i och utanför skolan, samt skapa förutsättningar för en 

personlig musikupplevelse – och ses då som verktyg för individens utveckling mer än som ett 

inslag i skolans kulturliv. Här blir då skolans uppgift att stimulera till ett aktivt förhållningssätt 

och kunskapssökande – mer än att avgränsa områden eller arbetssätt (Varkøy, 2003).  

 

Musik och media 

Alltfler människor ägnar sig åt musik menar Dan Lundberg, Krister Malm och Ove Ronström 

(2000). Musikindustrin har växt och fått större makt och inflytande än tidigare och författarna 

anser även att medier har fått allt större plats hos människor. Medier är centrala medel för att 

förmedla information, kunskap och värderingar till unga människor. Musik har förmågan att få 

människor att känna samhörighet genom att musicera tillsammans, utan att de egentligen har 

något annat gemensamt utanför musicerandet (ibid.).  Säljö (2000) menar att i en del länder ser 

barn på tv, lyssnar på musik eller spelar på datorn lika stor del som de går i skolan. 

 

Lundberg m.fl. (2000) ser motstridiga tendenser i dagens musikliv i stora delar av världen. De 

menar att å ena sidan blir musiklivet mer och mer homogent, samma typ av medierad musik och 

framförandeformer finns i de flesta länder, å andra sidan blir antalet stilar och former allt större. 

Å ena sidan betonas det individuella mer och mer, de stora ”stjärnorna” lyfts fram, å andra sidan 

blir fler kollektiv och grupperingar av olika slag synliga kring musik. Dessutom växer 

medieanpassad musik fort medan antalet utövare av levande musik av olika slag ökar. De anser 

att det i musikvärlden finns en samling av makt och kapital, samt en ökande mångfald och ett 

förytligande av livsvärldar.  

 

Musicerandet äger rum i många olika sammanhang och på många olika platser. Internet är ett 
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sådant exempel som har lett till att nya spännande musikarenor skapats. Lundberg m fl. (2000) 

menar att genom Internet öppnas fler möjligheter för tidigare okända aktörer att uttrycka sig 

musikaliskt samt att det är lättare för människor att ”komma fram”.  Spridningen av musik och 

artister kommer att bli större och de menar att nya ”superstjärnor” kommer att bli kända snabbare 

och på fler platser (ibid). Typiskt i dessa sammanhang är att de ses som ett hot av redan 

etablerade artister. Författarna anser att i vårt moderna samhälle, genom ökad migration, friare 

rörlighet på arbetsmarknaden och genom ökad segregation mellan olika etniska grupper tvingas 

fler människor ersätta en trygg och välkänd vardagsverklighet med en ny och okänd. De menar 

att förlusten av det man tidigare sett som självklarhet i livet kan få människor att ge sig ut för att 

pröva nya möjliga utrymmen. Musik är centralt för människans identitetsskapande samt 

människans kulturella och sociala processer (ibid.).  

 

Musik och identitet 

Identitet handlar om hur vi ser oss själva i relation till andra människor (Froelich 2007). Ove 

Sernhede(2006) skriver i Uttryck, Intryck, Avtryck om den nya tidens populärkultur och menar att 

frågor kring mening, tillhörighet och identitet inte längre är något människan automatiskt växer 

in i. Människor övertar inte längre sina föräldrars kultur utan meningen med livet måste skapas 

och omskapas av individen själv. Författaren anser att de vuxna idag är lika sökande som barn 

och ungdomar. 

 

Nu för tiden bygger ungdomars identitet på vilken musiksmak man har och det hänger ihop med 

vem man är eller vill vara enligt Lars Lillestam (2006). Detta är något som har vuxit fram med 

tiden och är inte alls lika vanligt bland den äldre generationen. Ungdomar idag delar gärna in 

människor i kategorier efter vilken musik de lyssnar på och att uttrycket ”visa mig din skivhylla 

och jag ska säga dig vem du är” råder.  Vidare anser författaren att musik kan vara ett starkt 

medel för att bygga identitet, av den anledningen att musik är mångtydig och berör människor på 

ett särskilt sätt. Lilliestam (2000) anser att det finns personer som i sin ungdom prövar flera olika 

musikaliska identiteter och subkulturella tillhörigheter för att hitta vem man är och känna efter 

var man hör hemma. Han menar att på så sätt kan man se en identitet som ett förslag eller en 

hållning under en period för att se vad som händer. Identitetsarbetet har blivit viktigare i dagens 

samhälle som är fullt av budskap och information. Man ska synas och bli sedd, förhålla sig till 
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andra människor och livsstilar, ta ställning till grundläggande livsfrågor och ideologier samtidigt 

som traditioner och normer har försvagats och valmöjligheterna är oändliga.  

 

Idag finns inte en tradition i samhället som talar om hur man ska organisera sitt liv (Skolverket 

2004). Utbudet av val gör att det kan bli besvärligt för individen att få ihop vad som är möjligt 

och vad som faktiskt går att förverkliga. Skolverket (2004) skriver även om kultur och identitet 

och menar att ungdomar idag utvecklar en identitet med påverkan av stor media och 

informationsutveckling. Det beskrivs även att skolan inte längre har ensamrätt som 

kunskapsförmedlare utan att det skett en förflyttning från en samhällscentrerad till en 

individualiserad syn. Detta har gjort att ungdomar idag har större möjlighet att välja själva och 

kräver också valfrihet och möjligheter. Ungdomars upplevelser och kunskaper hämtas numera 

utanför skolan, till exempel genom resor och att uppleva andra kulturer.  

 

Lärande 

Lärande är något som är inbyggt i samhället och människor kan undvika att lära. Lärande sker 

både i det vardagliga samtalet och genom deltagande i praktiska verksamheter där människor får 

erfarenheter. Han menar att utgångspunkten för alla samhällen är att det är uppbyggt av sociala 

praktiker samt att det råder en inbyggd pedagogik (Roger Säljö 2000). 

 

Säljö (2000) beskriver att lärande kan ske genom läroprocesser. Han menar att individer ständigt 

lär sig till att slutligen delta och behärska det man lärt sig. I läroprocessen ingår det att individen 

lär av de erfarna för att sedan bli självständig. Läroprocessen kan innebära en förändring av 

individens identitet samt en förändrad ställning i samhället. Författaren menar att  

lärande idag inte längre enbart handlar om information utan mer om att kunna ta med sig och 

skapa erfarenheter som individen kan använda sig av i samhället och genom livet.  

 

Individer som väljer bort lärandet i skolan ingår ändå i en läroprocess som leder till en annan typ 

av expertis (Säljö 2000). Författaren menar att det finns en tanke om att skolans traditionella 

läroprocesser är det rätta och att andra former av läroprocesser inte är lika givande. Säljö finner 

det intressant att människor har olika sätt att lära och följa olika läroprocesser. Skola och 

utbildning menar han, är en viktig plats för det vi kallar lärande, men att den bara är en del av allt 
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lärande. Skola och utbildning kan inte ses som den enda plattformen för lärande om vi vill förstå 

hur människor lär, menar författaren. En anledning till att det inte går att sätta likhetstecken 

mellan undervisning och lärande är att skolan är relativt ny i människans historia och människor 

utvecklade kunskaper långt innan skolan fanns (ibid.). Det är också tveksamt om skolan ens idag 

är den mest avgörande platsen för lärande trots att många människor utbildar sig. Om lärande såg 

ut så är det som att vi skulle kunna bestämma när, var och hur människor lär och tar intryck av 

sina erfarenheter (ibid.). 

 

Lärande är en del av alla mänskliga handlingar och måste förstås som en integrerad del av sociala 

erfarenheter. Säljö (2000) menar att lärande är lika naturligt för människor som att andas och äta, 

samt att lärande trots sin centrala del i samhället är osynligt eller osynliggjort. SOU 1992:94 

belyser att eleverna inte bara lär sig genom läromedel och undervisning utan deras lärande 

omfattar även att kunna hantera den sociala situation som skolan erbjuder. Säljö (2000) anser att 

människor har en dålig förmåga att beskriva, förstå och förklara hur lärande går till inom olika 

delar, men däremot att vi har starka viljor om hur undervisningen till exempel skolan bör se ut 

och organiseras. En anledning till att lärande är så svårt att förstå och beskriva kan vara att det är 

dolt samt att lärande är en följd av individers agerande men att det inte är lätt att observera och  

iaktta. Lärande är oftast en inre och tyst process som inte syns så väl på utsidan och att lära 

handlar om att tillgodogöra sig delar av samhällets kunskaper och färdigheter, till exempel att 

läsa, skriva och utföra fritidsaktiviteter. Genom att använda sig av sådana färdigheter utvecklas 

individen till att bli en kulturvarelse med dess förmågor och kunskaper (Säljö 2000). 

 

 

Att försöka förstå och förklara lärande är inte lätt. Våra liv skulle se mycket annorlunda ut om vi 

inte hade utvecklade förmågor att ta intryck av det vi är med om. Säljö menar att människor inte 

låter insikter och kunskaper passera oss allt för lätt, utan att vi tar tillvara på det vi upplever 

(Säljö 2000). 

 

I litteraturen förekommer också begreppen formellt och informellt lärande. Gullberg (2000) 

menar att de begreppen står för det öppna och dolda lärande som ingår i lärandemiljöer.  

Med formellt lärande i musik avses den undervisning som bedrivs vid officiella skolor, till 



 

14 
 
 

exempel musikhögskolor, folkhögskolor och kulturskolor. Informellt lärande av musik sker i 

olika miljöer, vid lyssnande och spelande. Även vid konserter och härmning av artisters 

kroppsspråk och attityder sker ett lärande, menar Gullberg (2002). Det formella lärandet i 

institutionella miljöer sker oftast när människor söker sig till den plats som kan erbjuda en 

passande utbildning. Det formella lärandet i skolor baseras på styrdokument och kursplaner. 

Gullberg (2002) menar att det informella lärandet inom till exempel skolor är till stora delar 

processer som kan handla om värderingar gällande musikaliska ideal, samt om identitetsskapande 

normer som bildas inom skolans väggar. Det formella lärandet är oftast planerat och organiserat 

av någon annan än den lärande själv, medan det informella 

lärandet ofta uppstår oreflekterat, och kan ses som ett slags resultat av det individen gör.  

Lärandet av musik sker vanligtvis i andra sammanhang än den vanliga musikundervisningen och 

att musik är betydelsefull i unga människors utveckling har konstaterats i många olika 

sammanhang. Gullberg (2002) menar att en lärandemiljö kan vara det egna hemmet när man 

lyssnar på musik, spelar eller skriver musik. Vidare skriver Gullberg (2002) att det i alla 

sammanhang sker något slags lärande, och anser att det viktiga inte är om, utan vad som lärs i en 

specifik situation. 

 

Begreppen informellt och formellt är dock inte alltid enkla att särskilja därför att det ofta går in i 

varandra (Lilliestam 2006). Ett exempel kan vara att i musikundervisning så förväntas man kunna 

läsa noter och behärska musikteori medan det är mer vanligt att människor lär sig musik på 

gehör, vilket betyder att man lär sig musik utan hjälp av noter. Författaren menar vidare att det är 

en minoritet av alla människor som kan läsa noter, men att många kan spela ett instrument ändå. 

Lilliestam (2006) menar att man förbiser detta faktum i traditionell pedagogik.  Det finns alltså 

problem med både formellt och informellt lärande (Ibid). Det formella lärandet menar han kan 

fastna i mönster och pedagogiska metoder och ignorera det som ligger utanför det formella 

lärandet. Det kan i värsta fall bli så att undervisningen styrs av det som passar pedagogiken bäst.  

Det informella lärandet har också sina problem och Lilliestam (2006) tar upp gehöret som ett 

exempel. Eftersom gehör är en färskvara och bygger på minne så riskerar det som man inte 

använder att glömmas bort. Informellt lärande är ofta oordnat och då kan kunskapsluckor uppstå. 

Om inte skriftliga hjälpmedel används så är man helt utelämnad åt minnet, och dess 

begränsningar. Lilliestam (2006) anser även att många människor inte lär sig det som läroplaner 
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och andra politiska dokument beskriver att vi ska lära, utan anser att undervisning och lärande 

inte måste blandas ihop. Han menar vidare att lärande är ett mer generellt fenomen och måste 

förstås i ett betydligt bredare perspektiv.  

 

Också Froehlich (2007) skriver att lärandet inte bara sker formellt genom skolan utan även 

informellt utanför skolan. Detta informella lärande kan ske till exempel genom radio och TV, när 

man diskuterar skivor eller musikvideor med vänner eller bara genom att få intryck av ljud. Det 

är när händelser och upplevelser kopplas samman känslomässigt som lärande uppstår och vi kan 

förstå varför vi kom i kontakt med dem från första början, det är då vi lär oss (ibid).  

 

Socialisation  

Nationalencyklopedin (1995) beskriver ordet socialisation på följande sätt: ”inom 

sociologin förmedling och inlärning av färdigheter, som medför att individen formas till en 

personlighet”. Genom socialisation internaliserar individen samhällets eller gruppens 

vedertagna beteendemönster, normer, regler, värden och sedvänjor, en process som börjar i 

spädbarnsålder och pågår hela livet”. Froehlich (2007) beskriver socialisation utifrån tre 

faser, dessa är primär, sekundär och tertiär socialisation. Primär socialisation inträffar 

tidigast i livet, oftast genom våra närmaste, till exempel släkt, vänner och bekanta. Sekundär 

socialisation inträffar när vi börjar skolan och pågår oftast genom hela skoltiden ända upp 

till gymnasiet. När vi sedan ska besluta oss för vår utbildning och yrkesframtid inträffar den 

tertiära socialisationen.  

 

Säljö (2000) skriver också han om primär och sekundär socialisation. Han menar att den primära 

socialisationen sker i familjen och bland vänner och präglar oss som individer på djupet. 

Lilliestam (2006) menar att individer lär sig genom att vara en del av kulturen och att lärandet är 

direkt, oreflekterat och inte teoretiskt grundat. Vidare skriver Säljö (2000) att den sekundära 

socialisationen, skola och förskola fått större betydelse för individens lärande och utveckling. 

Han menar att barn och ungdomar tillbringar alltmer av sin tid i skolan men att det är i våra 

familjemiljöer vi lär oss vårt språk, konflikthantering, och uttrycka oss emotionellt. Det är i 

familjen vi lär oss regler för det sociala samspelet som vi sen har användning av för att förstå vårt 

samhälle (ibid.) 
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Historiskt sett har musiken i människors liv varit relativt styrd om man jämför med idag, och förr 

användes musiken exempelvis som ett hjälpmedel till att sprida evangeliet i vår kultur Varkøy 

(1996). Filosofen Aristoteles hade en stark tro på musikens förmåga att skapa inflytande över 

individen vilket gav enligt honom en ytterligare effekt, nämligen att musiken hade en förmåga att 

skapa gemenskap. Under 1900-talet har det skett en förskjutning ifrån att tala om musik i 

samhället till att tala om musik i och för individen, alltså en individualisering (ibid.). 
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Resultatpresentation -  
”Här står jag liksom och dom tycker jag är bra!” 
 

Sång och identitet 

För båda sånglärarna Lotta och Peter, har musik funnits ända sedan barndomen och musiken har 

varit en naturlig del i deras uppväxt. Bland annat berättade de om bilresor där det sjöngs ofta och 

gärna. Idoldeltagarna Malin och Johan började lite senare med musik och gemensamt för de två 

var att det började med dans som senare övergick i musik och sång. På frågan om hur stor del 

deras sång är av deras identitet svarade både Lotta och Peter att de har en yrkesidentitet på grund 

av deras profession och att sången bara är en del av deras identitet men inte hela. Lotta beskriver 

det så här: 

 
Det är inte hela min identitet, det får den ju aldrig vara tycker jag, då är man ju, alltså man är ju 

så mycket mer än musik och sång. Det är ju en del av min yrkesidentitet och det är ju jag 

absolut. Jag tror man ska va noga med att odla sig själv och inte bara sin sång så, så det hjälper 

ju även sången förstås. 

 

Både Malin och Johan beskriver sången som en stor del av deras identitet där Johan förklarar att 

det är något som man bär med sig hela tiden. Malin beskriver hur stor del sången är av hennes 

identitet så här 

 
Sången betyder allt, och jag har funnit min mening med just musiken, sången och om jag  inte     

får sjunga eller uttrycka mig, förmedla någonting, så mår jag inte bra helt enkelt. 

 

Alla våra intervjupersoner beskriver att huvudsyftet med deras sång är att ge publiken en 

upplevelse. Deras förhoppning är att förmedla något. Lotta, Malin och Johan påpekade att ens 

ego ändå styr och känslan av att stå i centrum och ha allt ljus på sig faktiskt betyder mycket. Peter 

skiljde sig en aning kring detta och menade att huvudsyftet är att ge publiken en upplevelse men 

att inte vara den som står i centrum. Peter menade att det kanske lät en aning pretentiöst men 

kände att det var ”sanningen”.   
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I TV-programmet Idol används ofta begreppet ”leverera”. Våra intervjupersoner hade relativt 

svårt att definiera uttrycket. Däremot var alla överens om att det handlar om att ge publiken en 

upplevelse.  Det krävs en förmåga att ”leverera” den rätta känslan till publiken. Johan förklarade 

det så här: 

  
 Man måste först hitta känslan i låten och sen känna och veta vad man sjunger och leverera de 

känslorna så att du känner dem. Känner inte du dem så stannar det ju någonstans på vägen, då har du 

inte levererat färdigt liksom. 

 

 Sångläraren Lotta anser inte att det är ett bra begrepp. Ett skäl är att det då bara handlar om att 

”serva” publiken.  Lotta menar att det också krävs något från publiken.  
 

Idol 

Det visade sig att Malin och Johan tyckte att det var ett bra TV-program och bra underhållning. 

De poängterade ofta att det är viktigt att försöka förstå det när man pratar om Idol. Däremot 

ansåg  Peter att Idol var ”hemskt” och uttryckte sig så här: 

 
 Det allra värsta är att det är TV och att man utgår från att folk tycker om att se människor förnedrade 

och tillintetgjorda.  

 

De båda sånglärarna Lotta och Peter hade gjort ett aktivt val att inte titta på Idol av den 

anledningen att de inte kunde stå för innehållet. Peter menade att han inte ville komma på sig 

själv med att sitta och skratta åt dem som sjunger dåligt eller gör bort sig. Lottas skäl för att inte 

titta var för att det var ett dåligt koncept när det gäller sång och hon menade att det skapar fel bild 

av hur det är att jobba som musiker.  

 

Intervjupersonerna uttrycker både positiva och negativa aspekter med Idol. Peter, Malin och 

Johan anser det positivt för dem som vill komma någonvart med sin sång och musik. Lotta 

upplever att Idol kan ha bidragit till att det är fler killar som vill ta sånglektioner och ser det som 

positivt. Hon tror att det ökar intresset för sång och artisteri överlag i samhället. Peter tycker att 

det var positivt med Idol för att det frambringar tankar och motreaktioner hos människor. 

Negativt med Idol var bland annat att det skapas en mängd artister som Lotta anser inte behövs, 



 

19 
 
 

samt att det inte ansågs vara rättvist mot andra artister, att det hela tiden kommer nya och att 

gamla glöms bort. Malin uttrycker sig så här om Idol: ”Jag tror det kan bli uttjatat, det kan bli för 

mycket liksom.” Lotta tror att Idol skapar ett ideal om att man inte är någon om man inte är bra 

på någonting eller får synas: 
 

Man kämpar så i tonåren att hitta sin identitet och då behöver man bekräftelsen från folk runt omkring 

och får man då inte det då letar man och det blir mycket ångest för många, och för en del så tar det sig 

i uttryck i att få bekräftelsen på scenen. Och det här påverkar också hela varför vi har ett program som 

Idol. 

 

Idol skapar ideal hos ungdomar, anser intervjupersonerna. Malin anser att Idol ger en bild av att 

artistlivet är en aning glamoröst och att det handlar om att leva ”lyxliv”, och menar att så är det 

inte. Malin menar att media bidrar mycket till det och gör att människor blir besatta av 

kändisvärlden och tycker det verkar som att folk gör vad som helst idag för att synas. Medias 

makt växer och blir större och större och information finns överallt, anser Malin. 

 

Peter tycker att Idol ger bilden att, bara man får vara med i tv och är tillräckligt snygg, då finns 

man. Han menade också att hela världen ”snurrar fortare och fortare” och Idol är en anledning till 

detta. Deltar man låter man sådan media som Idol bestämma över sitt liv, men det är ”ok” för 

man får då stå och glänsa i rampljuset. Han menade att tyvärr räcker det nog bara ett år och sedan 

är det över. Lotta ansåg att Idol kan ge synen av att det är lite för lätt, att vem som helst kan söka 

och även om man kanske inte sjungit eller är särskilt tonsäker så har man ändå chansen att bli en 

Idol. Lotta ställer sig väldigt frågande till detta:  

 
 Ibland kan jag tycka att, tittar man på artister som Charlotte Perelli, henne kan man ju tycka vad 

man vill om men hon är ju en artist, hon är en stor sångare också men, hon är ju i första hand artist 

med allt löshår och lösögonfransar. Hon har ju klarat sig så här länge för hon har ju jobbat 

stenhårt. Hon jobbar ju hårt utan dess like. Spelning efter spelning och de är ut och harva i bushen 

på företagsjobb och sånt där. Men det ser man inte hemma i tv-soffan, utan man ser det glittriga 

bara. Också tänker ungdomar att: det där kan bli jag. Men man förstår inte hur mycket jobb det är 

bakom. 

 

Lotta ansåg att ungdomarna får en sned bild av vad det faktiskt innebär att vara artist . Det är då 
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lätt att bli utnyttjad av människor runt omkring, de som vill tjäna pengar på en.   

 

Vi tog upp frågan om Idol påverkar sånglärarnas sångundervisning. Lotta uttryckte det så här: 

 
  Jag har ju haft sångelever som kommit hit som vill ta sånglektioner för att bli artister, inte för att 

bli bättre sångare. För mig är det så förvånande för, man vill bli känd, sen kanske man söker 

“bonde söker fru” eller något annat tv-program, eller idol. Alltså idag ska vi synas, syns man så 

finns man! Tyvärr! Om man inte känner att man finns i vanliga fall så söker man bekräftelse, och 

det här är ju en form av det, kan jag tycka. 

 

Peter tycker att eleverna är fulla av intryck när det kommer till lektionen och att det kan vara 

svårt att hitta fokus just för lektionstillfället och hitta sin egen sång och stil, när man kommer 

direkt utifrån ett samhälle fullt med intryck till exempel från media. Peter ansåg att det är svårt att 

vara den person som ska finnas där för ungdomarna när de kommer och ska sjunga.  ”det är svårt 

att vara den man vill vara”.  

 

Malin och Johan berättade varför de sökte till programmet. Båda två sa att det var kompisar som 

påverkade eller på något sätt fick dem att söka. Johan tyckte det var en spännande ”grej” men 

erkänner ändå att det någonstans är ens ego som får sig en kick och uttryckte det såhär: ”Här står 

jag liksom och dom tycker jag är bra!” 
            

När vi sedan frågade sånglärarna om varför de tror att människor söker Idol  anser båda två att 

det centrala är att synas, man vill synas för att känna att man är någon. Lotta tycker också att det 

är för enkelt idag, och i stort sett vem som helst skulle kunna släppa en skiva för att mycket går 

att göra rent tekniskt. Lotta fortsatte att berätta att det inte behöver innebära att man är en stor 

sångare eller artist, tyvärr. Många ungdomar är idag vilsna och vet inte riktigt vilka de är och 

söker då bekräftelse och 
 

 … någonstans har vi ju missat under uppväxtåren och det är ju därför dom behöver bekräftelse när dom 

blir större, tyvärr, och det tror jag vi kommer se mer och mer av. Det är ett samhällsproblem men, det 

tar ju sig i uttryck på sådana här sätt. 
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Lärande 

Tror intervjupersoner att man lär sig något genom att delta i Idol och i så fall vad? Svaren blev 

relativt spridda där Johan tycker att han lärde sig hur ett TV-program görs från början till klar 

produktion. Malin anser att hon lärde sig mycket genom att träffa människor inom 

musikbranschen och uttryckte det så här 

 
    Det är ju gratis, de ger dig det i handen, stajling, sånglektioner, danslektioner och träffa producenter . 

    Man lär sig jättemycket! 

 

Johan tog också upp att han lärde sig att vara mer förberedd och att det är viktigt att ha sin mål 

bild klar för sig, veta vad man vill och hitta sin egen stil. Han tycker att han tvingades komma på 

vad det är han ville göra, hur han ska vara och framställas i media om han skulle hamna där. 

 

Malin berättade att innan hon var med i Idol hade hon dåligt självförtroende och folk fick 

verkligen tvinga henne att sjunga offentligt, men säger att efter det att hon deltagit i programmet 

är det inga problem överhuvudtaget: ”Jag har fått mycket bättre självförtroende och man känner 

liksom att man är duktig på någonting”. Lotta tror att de som deltar i Idol lär sig sina styrkor och 

svagheter och menar att: ”de lär känna sig själva som sångare och människor helt enkelt”. Lotta 

tror också att man lär känna musikbranschen och får rutin på att snabbt lära sig låtar och framföra 

de inför livepublik och i TV-rutan. Lotta anser att det även kan ske ett negativt lärande som hon 

tar upp så här: 
 

. Dock finns nog en fara i lärandet om det egna uttrycket, som också är en  lärdom deltagarna får, och  

           den faran består av att det musikaliska kan bli en aning framkrystat, och inget som det egentligen ska, 

kommer inifrån det äkta skaparglädjen och sånglusten. 

 

Hon anser också att det finns en risk att det bara handlar om att ”leverera” och gå igenom tv-rutan 

och vinna, musicerandet ligger inte i fokus, men hon menar att: ”även det är en lärdom, även om 

den inte är så positiv”. 
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Resultatanalys 
 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att sång och musik har en stor plats i deras liv. Det är 

även en naturlig del av den egna identiteten. De har en positiv syn på sitt eget musicerande och 

självförtroende finns hos dem allihop efter hur det beskrivs. Det finns likheter och skillnader hos 

dem alla fyra och här redovisas en del av dem.  

 

Sång och identitet 

Här ser vi en tydlig skillnad på sånglärarna och Idoldeltagarnas svar på hur de ser på sin identitet  

utifrån sången. De båda sånglärarna ser sången som en del av deras identitet medan 

Idoldeltagarna menar att deras identitet finns i sången, sången betyder allt. Malin menade att hon 

funnit mening i livet genom sången och utan att få sjunga mår hon inte bra. Sånglärarna hade 

kanske på grund av sitt yrke en mer distanserad inställning till sången i sitt liv. En likhet mellan 

sånglärarna var att de haft med sig sången redan från barndomen och berättade att de sjungit 

mycket tillsammans med syskon och föräldrar medan Idoldeltagarna upptäckt sången senare i 

tonåren.  

 

Däremot var syftet med deras sång relativt lika för intervjupersonerna. Alla var överens om att 

det handlar om att ge publiken en upplevelse och förmedla något när man uppträder, att förmedla 

en känsla. Här berättade tre av dem att de gärna vill stå i rampljuset och synas och få 

uppskattning medan sångläraren Peter endast såg att publiken fick en upplevelse och inte alls var 

intresserad av att vara ”artisten” som är i centrum. Peter skiljer sig också från de övriga i att han 

inte uttrycker att det är ens ego som styr när man står på scen och en längtan om att synas. Hans 

syfte är att förmedla en känsla till människor.  

 

Alla fyra verkade enade om att begreppet ”leverera” är svårt att definiera. Lotta berättade att hon 

inte tyckte om att använda begreppet ”leverera” på grund av att det faktiskt krävs något från 

publiken också, att de som man sjunger för också ska vara mottagliga för att känna något. 

Idoldeltagarna menade att det viktigaste som artist är just att kunna ”leverera”. Och det innebär 

att ge publiken en upplevelse och att känna det man själv sjunger om.  Peter däremot tyckte det 
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var bra att begreppet ”leverera” används för att det är bra att man visar Idoldeltagarna att det är 

viktigt att kunna ”leverera” och inte bara se bra ut.  Det råder en likhet hos Idoldeltagarna och 

Peter när det handlar om att förmedla en känsla och veta vad man sjunger om även om motivet 

bakom tycks verka olika.  

 

TV - programmets värde 

På frågan om TV- programmets värde uttryckte Peter att det var ett ”hemskt” program och hade 

gjort valet att inte titta på det. Lotta poängterade att Idol är underhållning, men att hon inte kan 

stå för innehållet i programmet. Idoldeltagarna tyckte att programmet är bra tv-underhållning. 

Idoldeltagarna och Peter ansåg att Idol kan vara positivt för dem som vill komma någonvart med 

sin sång och musik. Båda sånglärarna tycker att Idol skapar tankar och motreaktioner hos 

människor samt att intresset för sång och musik ökar i samhället. Alla intervjupersoner menade 

att negativt med Idol är att det ”skapas” för många artister och att de lätt glöms bort när det 

ständigt skapas nya. Malin och Lotta uttryckte att Idol skapar ett ideal om att man känner att man 

inte är någon om man inte är bra på något eller får synas. Här ser vi liknande mönster hos Peter 

som uttryckte detta i att Idol ger bilden av att bara man får vara med i tv så finns man och att 

media är en stor bidragande faktor till det. Sånglärarna gav exempel på elever som kommit till 

dem med en längtan att bli känd och enbart lära sig sjunga på grund av det, inte för att just 

utveckla sin sång för sångens skull. Det fanns hos sånglärarna en åsikt om att största anledningen 

till att söka Idol handlar om att synas medan Idoldeltagarna gav svaret att det var kompisar som 

påverkade dem att söka. De uppmuntrades av kompisar att de var bra och att de borde söka till 

Idol.   

 

Lärande 

Samtliga intervjupersoner är överens om att det sker ett lärande genom deltagande i Idol. Malin 

och Johan lärde sig att till exempel vara mer förberedda och att hitta sin egen stil. Lotta menar att 

de lär känna sina styrkor och svagheter som sångare och människor. Även att framföra musik 

inför live- publik och i tv- rutan, bidrar till att självförtroendet blir bättre och Johan berättar 

specifikt om hur han lärde sig hur tv- produktion går till, både framför och bakom kameran. 

Lottas uppfattning skiljer sig från övrigas. Hon menar att det finns en fara i lärandet och det 

ligger i att det musikaliska uttrycket inte kommer inifrån utan verkar oäkta.  
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6. Diskussion -  
”Hela världen snurrar fortare och fortare och Idol är en del av det” 
 

Studiens syfte är att undersöka hur två Idoldeltagare och två sånglärare upplever TV-programmet 

Idol utifrån ett lärandeperspektiv. I följande avsnitt diskuteras resultatet av denna undersökning i 

förhållande till dess syfte. 

 

Alla våra intervjupersoner verkar vara eniga om att människor idag är präglade av att hitta en 

plats i samhället och att vi söker den på olika sätt. Valmöjligheterna till vad vi kan göra i livet är 

stora, vilket kan göra det ännu svårare att välja. Lilliestam (2006) visar att media har fått allt 

större plats och överför information och värderingar till unga människor - det blir avgörande för 

valen och används i det allt viktigare identitetsbyggandet.  

 

Skolverket (2004) beskriver att ungdomar ser musikämnet som en tillflykt från övriga skolmiljön. 

I skolmiljön finns ungdomar som är fyllda av alla intryck och information från media. Här ser 

ungdomarna musiken som ett ”break” från allt annat i skolan. Samtidigt uttryckte en av våra 

lärare att det kan vara svårt att hitta rätt fokus på musiklektionen. Musik tycks för många elever 

vara någonting annat än det som uttrycks i läroplanen. Musik har en stark koppling till identitet 

och identiteten byggs, om vi följer litteraturen, av media. Musiksalen blir en tumlare där mediala 

intryck, identitetsskapande, musiklärarens planer och elevernas drömmar om att vara eller bli 

något möts.    

 

Ove Sernhede (2006) skriver om att ungdomar idag inte övertar sina föräldrars kultur automatiskt 

och att man själv måste ta ansvar för att skapa sin identitet. I förhållande till vårt tidigare 

resonemang är det idag svårare för ungdomar att skapa sin identitet. I vår undersökning uttrycks 

att det är ”svårt att vara den man vill vara”. Koncept som Idol tycks uppfattas som en möjlighet 

att hitta en del av sin identitet. En av våra Idoldeltagare uttryckte det som att hon kände att hon 

var ”bra på något” genom att vara med i Idol. Den andra Idoldeltagaren som vi intervjuat tyckte 

att Idol gav möjlighet att hitta den egna stilen och det egna uttryckssättet.  
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Det finns en uppfattning bland våra intervjupersoner att det är många ungdomar i vårt samhälle 

som söker bekräftelse, och att Idol är ett sätt att få bekräftelse. En av sånglärarna uttrycker detta 

som starkt negativt, som en del av ett samhällsproblem. Deltagarna använder istället ofta orden 

att man vill synas, att känslan att stå i rampljuset är viktig, att ens ego får en kick - men även att 

det är någon som uttrycker att ” …jag är bra”. Idolkonceptet ger stora möjligheter till bekräftelse. 

Dels genom att programmet är TV-sänt, dels genom att det sker en omröstning - men kanske 

tydligast med att det finns en jury som tydligt anger och är smakdomare för vad som är ”rätt” och 

”fel”, På vardagsspråk vem som är ”ute” eller ”inne”, eller hårddraget vem som ska vara populär 

eller inte.  

  

Idoldeltagare upplevde att de lärt sig mycket genom att vara med i Idol. Gullberg menar att det 

viktigaste inte är ”om man lär sig” utan ”vad man lär sig” i en specifik situation. Säljö (2000) 

menar att det är oundvikligt att lära, och att lärande är inbyggt i samhället, samt att det är svårt att 

förklara hur lärande ser ut och att det ses som en ständigt pågående tyst process. En läroprocess 

innebär förändring av individens identitet och identitet ses då alltså inte som något absolut. Det 

verkar handla om att ta med sig och skapa erfarenheter genom livet och när människor hittar 

mening och innehåll i det de gör kan vi förstå att vi lär oss. Alltså när vi tar tillvara på upplevelser 

och kan sätta in det i ett sammanhang utvecklas vi i oss själva och ihop med andra människor.  

Lilliestam (2000) skriver att lärande inte enbart pågår i skolan utan även utanför skolan. Säljö 

(2000) tar upp att de individer som ”väljer bort” lärandet i skolan ändå utvecklas och ingår i en 

läroprocess som leder fram till en annan typ av expertis.  

 

Våra intervjupersoner bekräftar att det sker ett lärande genom Idol - för alla är det inget lärande 

som väljs, utan de menar att det sker omedvetet. Vi tolkar Gullbergs resonemang som att lärandet 

ofta är positivt eftersom det viktiga är vad man lär sig och inte om man lär sig. I vår 

undersökning visade det sig att deltagarna också trodde det kan vara en fara i lärande och ger 

exempel på ett musikaliskt lärande som kan bli en aning framkrystat.  

 

Idol skulle kunna vara en sådan typ av expertis, som Säljö skriver om, där individen utvecklar ett 

lärande inom artistbranschen. En av intervjupersonerna menade att vara med i Idol kan göra att 

man förstår om det är det man vill göra eller inte.   
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Sånglärarna i vår undersökning är inte särskilt positiva till Idol men menar ändå att man lär sig av 

det, bland annat om sina svagheter och styrkor som artist. En sånglärare pekar på att Idol ökar 

intresset för sång och artisteri överlag. Ur ett artistperspektiv verkar det vara så att det som 

Idoldeltagarna beskriver att de har lärt sig, är det som de uppfattar krävs för att bli en artist. Det 

innebär för deltagarna att snabbt kunna lära sig nya låtar och få rutin på det man gör, framträda 

inför publik och stå på scen.  

 

Det tycks finnas en skillnad i synen på varför man sjunger, mellan våra två intervjugrupper. 

Sånglärarna tycks anse att Idol frångår sångens syfte som är att sången ska vara personlig för den 

som sjunger och komma inifrån. Syftet med sång handlar inte främst om att bli känd, utan att 

utvecklas. Samtidigt säger en av våra intervjupersoner som deltagit i Idol att hon inte mår bra utan 

att få musicera.  

 

För alla intervjuade verkar således musik viktigt och personligt. Det är, som Lundberg m fl (2000) 

skriver, för de allra flesta människor otänkbart att leva utan musik. Men det tycks finnas en 

skillnad var intrycken kommer ifrån. Sånglärarna beskriver att de haft med sig sång och musik 

från barndomen på ett naturligt sätt. Säljö (2000) har visat att den primära socialisationen, som 

sker i familjen, präglar oss individer på djupet. Musiken kan ha varit en del av musiklärarnas 

identitetsskapande, på ett sätt som betytt att sång och musik handlar om mer än att bli ”upptäckt” 

och ”känd”. 

 

Idoldeltagarna har inte på samma tydliga sätt ”växt upp” med musik. De har under flera år följt 

Idol och programmet har starkt influerat deras musicerande. Det skapas nya sätt att sprida musik 

på och media får allt större plats i vårt samhälle (Lundberg m fl 2000).   

 

För alla intervjupersoner är musik ett viktigt uttrycks- och kommunikationsmedel som uttrycker 

tankar och känslor. Med en syn på att sång handlar om att utvecklas är det dock lätt att uttrycka 

som en av våra intervjupersoner: att Idol ”skapar” artister som inte behövs. Men sång handlar 

också om att möta en publik, något som uttrycks tydligare bland Idoldeltagarna än bland 

sånglärarna. Scenerna för det mötet är flera. Musik förekommer och används på ett naturligt sätt i 
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olika sammanhang till exempel dop, begravningar olika högtider som betyder något för oss 

människor. Musik skapar samhörighet mellan människor. (Lundberg m.fl. 2000). Den mediala 

scenen blir allt viktigare som sätt att uttrycka sin musik och möta sin publik.  

 

Avslutning 

I vår uppsats har vi utifrån TV-programmet Idol speglat lärandet och identiteten. Man kan lära sig 

i många olika sammanhang. Och många olika sammanhang påverkar lärandet. Idol, med sin 

mångmiljonpublik varje vecka, påverkar TV-tittarnas syn på sång och musik. Men Idol påverkar 

även dem som medverkar i programmet, som genom programmet lär sig utveckla sina styrkor och 

svagheter, arbeta med sångpedagog, skaffar sig scenvana och får möjlighet att träffa branschfolk. I 

en värld där många får sammanhang genom media behöver de flesta som ägnar sig åt sång och 

musik förhålla sig till Idol. Programmet påverkar inte bara sättet att se på sång för människor, utan 

för en del av dem som medverkar även deras identitet och självbild.   

  

Intressant för fortsatta studier vore att intervjua Idoldeltagare som kommit etta, tvåa eller trea i 

tävlingen och följa dessa personers väg från tävlingen in i artistvärlden. En annan skulle vara att 

intervjua med liknande frågeställning med annat urval av intervjupersoner till exempel redan 

etablerade artister.  Ett tredje förslag på fortsatta studier skulle kunna vara att intervjua juryn, hur 

de uppfattar Idolkonceptet och vad de har fått sina ideal och värderingar ifrån.  
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