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SAMMANFATTNING 
 
Författare: Ulrika Johansson & Rikard Thornberg 
 
Titel: Inget liv utan musik - ungdomars tankar om musik på fritiden och i skolan 
 
Title in English: No life without music - youths thoughts about music in their spare time and 
in school 
 
Syftet med denna studie är att undersöka nio gymnasieelevers tankar kring musik och 
musikämnet i grundskolan. Samtliga informanter bor i en medelstor stad i Sverige och har 
gemensamt att de inte går någon musikinriktad utbildning. Vi har valt att göra en kvalitativ 
studie och har använt oss av fokusgrupper som intervjumetod, vilket innebär att man i grupp 
diskuterar kring ett ämne. Resultatet visar att ungdomarna använde musik dagligen i olika 
former och att den hade stor betydelse för dem. De visade sig att ungdomarna gjorde skillnad 
på musiken på fritiden och musiken som användes i musikundervisningen i grundskolan. Vi 
jämför detta med Börje Stålhammars undersökning om ungdomars syn på musik- erfarenheter 
och kunskaper. Våra informanter upplevde att deras musik inte representerades under 
lektionerna och önskade större inflytande. Här kan vi se tydliga skillnader på deras 
erfarenheter och vad Lpo94 säger om demokratiuppdraget. Vi diskuterar problematiken kring 
elevinflytande och hur läraren kan fårhålla sig till de bestämmelser som finns i kursplanen för 
musik och Lpo94. Den största delen av bakgrunden vi har valt bygger på liknande 
undersökningar och har gett oss en djupare förståelse för ämnet. Den övriga litteraturen går 
utanför människors musikerfarenheter, ger ett vidare perspektiv på ämnet såsom datorns 
inverkan på musiklyssnande och även vad skolverket har att säga om demokrati och 
musikämnet.  
 
Nyckelord: musik, ungdomar, elevinflytande, skolan, funktioner.  
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INLEDNING 
 
Vi är två studenter som snart avslutar våra studier på Musikhögskolan i Örebro och ska inom 
en snar framtid ut i arbetslivet som musiklärare. Då vi till stor del kommer att undervisa 
ungdomar i musik kände vi oss nyfikna på att få veta mer om elevers tankar kring musik och 
deras tidigare upplevelser från musikundervisningen i grundskolan. Vi har i detta arbete valt 
att inte inrikta oss på musiker (som aktivt spelar något instrument) i första hand. Istället har vi 
valt att intervjua gymnasieelever som inte går någon musikinriktning för att få fram en så 
allmän syn på ämnet som möjligt. Vi har valt att fråga gymnasieelever i årskurs tre då vi tror 
att de hunnit få lite distans till musikämnet i grundskolan och att de dessutom kommit upp i 
en ålder där de i högre utsträckning kan reflektera över egna erfarenheter. Vi valde denna 
inriktning med icke musicerande elever delvis utifrån egna erfarenheter av att ha praktiserat 
på bland annat högstadiet. Vi märkte då att inte alla elever var intresserade av musikämnet 
och har nu börjat fundera kring hur man kan göra musikämnet mer intressant för alla elever. 
För att göra det tror vi att det underlättar för läraren att veta hur elever kan uppleva musik, 
både på deras fritid och även hur de upplevt musikämnet i skolan. Vi vill alltså få en djupare 
förståelse för ungdomars musikupplevelser.  
 
Problemformulering och syfte 
 
Vi som blivande musiklärare vill ha en så djup förståelse om elevers musikupplevelser som 
möjligt, för att på så sätt underlätta och göra musikundervisningen mer intressant för elever. 
Vi vill dessutom undersöka elevernas förhållande mellan deras musikanvändande på fritiden 
och musikämnet i skolan. Vårt syfte är att: 
 
- undersöka nio gymnasieelevers syn på musik och deras tankar kring musikämnet i 
grundskolan. 
 
Frågeställningar 
Vad betyder musik för eleverna och vilken roll har den i deras liv? 
Vad har de för erfarenheter av musikämnet i grundskolan? 
Har eleverna haft möjlighet att påverka innehållet i musikundervisningen i grundskolan? 
Ser de någon koppling mellan deras musik1 och skolmusiken2? 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Med	  ”deras	  musik”	  menar	  vi	  den	  musiken	  som	  eleverna	  själva	  gillar	  och	  använder.	  Vi	  syftar	  inte	  till	  
egenkomponerad	  musik.	  
2	  Med	  ”skolmusiken”	  menar	  vi	  den	  musik	  som	  används	  i	  musikundervisningen.	  
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BAKGRUND 
 
Musikalitet 
Det finns en föreställning om att man måste vara musikalisk för att musicera, men inte nog 
med det så anses även musikaliska människor vara bättre på att lyssna: ”musikalitet” är med 
Lars Lilliestams ord ”ett laddat begrepp och omgärdat av myter och föreställningar” 
(Lilliestam 2009, s. 189).  
 
Musikalitet ses som en speciell begåvning ute i samhället och skulle man fråga människor 
ifall de är musikaliska skulle många svara nej, eller rentav tveka innan de säger ja. Man vill 
inte förhäva sig och i värsta fall få demonstrera sin musikalitet genom att få sjunga något. 
Istället skryter många nästan om sin musikaliska okunskap eller att man är omusikalisk, som 
man inte skulle göra på samma sätt ifall man inte kunde läsa eller skriva. Börje Stålhammar 
(2001) berättar även han att många människor på frågan om de sjunger eller spelar, ofta svarar 
på ett ursäktande sätt. Ofta är värderingar kopplat till sång och musik. Stålhammar menar att 
det inte är ovanligt att folk svarar något i stil med: ”jag spelar när ingen hör”, jag sjunger bara 
för mig själv” eller ”jag är bara amatör, men det är roligt”. Stålhammar tycker sig se att 
musiken i jämförelse med andra aktiviteter i högre grad ofta utsätts för värderande omdömen. 
Musikalitet är ofta något väldigt känsligt. Många människor stämplas tidigt för att vara 
omusikaliska eller har upplevt förnedring i samband med musicerande (Lilliestam 2009).   	  
 
Men vad är då musikalitet? Enligt Lilliestam (2009) finns det två olika synsätt att se på det, en 
absolut och en relativistisk syn. ”Enligt ett absolut synsätt är musikalitet en egenskap eller en 
förmåga som man besitter, sannolikt medfödd” (Lilliestam 2009, s. 189). Musikalisk är helt 
enkelt något man är eller inte är. Enligt en relativistisk syn ser man musikalitet som en 
mänsklig grundkompetens ”som innebär att man kan läsa av, skapa och imitera olika ljud, 
som röster, tonhöjder, klanger, rytmer, dialekt” (Ibid). I en relativistisk syn ser man inte bara 
musikalitet som att man kan utföra musik utan även att man kan tolka och förstå musikaliska 
innebörder. Alla ses som musikaliska och det är en färdighet som man kan träna upp och 
utveckla, man kan bli musikalisk. ”Musikalitet i denna bemärkelse förutsätter inte 
nödvändigtvis att man själv musicerar, och den är heller inte möjlig att testa, mäta och 
kvantifiera på samma sätt som om man tänker sig musikalitet som en absolut egenskap” 
(Ibid). 
 
Musik och känslor 
Att musik kan påverka sinnesstämningen och humöret är något flera musikforskare nämner, 
detta bekräftas av intervjuer och observationer de gjort.  
 
Enligt Gabrielsson (2008) är musik starkt förknippat med känslor. Musiken kan uttrycka 
känslor som glädje, sorg, ilska, rädsla, trygghet, tacksamhet, kärlek, storhetskänsla och 
spänning mm. De musikberättelser som finns i Gabrielssons Starka musikupplevelser (2008) 
vittnar om exempel där musiken inte kan beskrivas eller förklaras. Berättarna menar att det 
inte funnits ord som kan beskriva känslan av musiken de upplevt. Känslan är obeskrivlig och 
känslan kan endast förstås genom att lyssna direkt till musiken. Lilliestam (2009) redogör för 
varför det är så svårt att beskriva upplevelser och emotioner i samband med musik. Han 
menar att ”en grundorsak är att vi kan förnimma mycket finare nyanser av sinnesintryck än 
vad vi har för ord” (Lilliestam 2009, s. 225).  
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Gabrielsson (2008) tar upp fyra huvudkategorier av känslor: Starka/intensiva känslor, positiva 
känslor, negativa känslor och blandade känslor. Utifrån deltagarnas berättelser beskrivs över 
70% som positiva. Alltså känslor som glädje, lycka, njutning, upphetsning, berusning, 
välbehag och skönhet m.fl. 
 
Negativa känslor kopplat till musik kan vara, sorg, depression, vemod, melankoli och oro. Det 
är inte alltid det är musiken i sig som skapar de negativa känslorna, det kan bero på andra 
omständigheter runt omkring menar Gabrielsson (2008). Musiken kan väcka obehag på grund 
av att den är förknippad med en negativ händelse. Det kan alltså vara en fråga om 
associationer till musiken. Detta gäller även för positiva upplevelser av musik. Musik är i hög 
grad kopplat till minnen och händelser där man hört en viss musik. I ett exempel från 
Gabrielssons bok Starka musikupplevelser (2008) berättar en kvinna om när hon var en liten 
flicka. Hon brukade öva piano hemma och spelade låtar som hon tyckte om. En dag skällde 
hennes mamma ut henne för att hon inte spelade tillräckligt fin musik enligt mamman. 
Mamman spelade själv piano och var betydligt duktigare och mer erfaren. Flickan tog det så 
hårt att hon helt slutade lyssna på musik efter den dagen. Detta är ett extremt exempel men det 
visar hur musik för flickan blev starkt förknippat med en negativ händelse.  
 
Musikens påverkan och dess användningsområde 
Många berättar om att musiken kunnat vända något negativt till att bli något positivt 
(Gabrielsson 2008). En man berättar om sin musikupplevelse när han lyssnat till en symfoni; 
 

Före upplevelsen var jag deprimerad. Efteråt kändes det som jag i något avseende hade genomgått 
ett koncentrerat sorgearbete, en levande sorg som uppnått försoning. Katharsis. Ren harmoni och 
medkänsla (Ibid, s. 185). 

 
Begreppet katharsis återkommer i flera berättelser. En kvinna berättar att hon ofta förstärker 
känslan som hon redan bär på genom att spela musik med liknande känslor och uttryck. Detta 
genom att lyssna på ”en riktigt förbannad hårdrocklåt” eller sätta sig vid pianot och ”hamra” 
på pianot. 

 
Jag uppnår då en katharsiseffekt genom att ”leva igenom” min ilska för att sedan känna mig 
lugnare efteråt (Ibid, s. 190). 
 

Katharsis betyder enligt den grekiske filosofen Aristoteles ”rening” (Lilliestam 2009). Han 
menar att om man lever sig in i känslorna som man får av viss musik eller drama som han 
själv uttrycker det, kan man renas och man kommer ut på andra sidan med nya krafter. Han 
tar som ett exempel att ifall man sjunger sig igenom en begravning skulle det kunna ge 
människor styrka för att gå vidare i sorgarbetet. Många berättar om hur man bearbetar saknad, 
livsleda, kärlekssmärta, depression och vemod med hjälp av musik. Lillestam säger att ”musik 
fungerar både som tröst och som en bekräftelse på att man inte är ensam om sina svåra 
känslor” (Lilliestam 2009, s. 143).  
 

Musiken kan gråta med mig, den kan skratta med mig, den kan göra mig glad, den kan göra mig 
ledsen, den kan trösta mig om jag är ledsen (Gabrielsson 2008, s 186). 

 
Detta citat kommer från en berättelse om en kvinna som sett på en film där Bedřich Smetanas 
musikstycke Moldau spelats. Exemplet visar hur stor påverkan musiken kan ha på en 
människas känslor och sinnesstämning. Enligt Gabrielsson (2008) är det ganska vanligt 
utifrån flera undersökningar att många använder musiken för att påverka sin sinnesstämning. I 
vissa fall är det en fråga om att bekräfta eller förstärka sin sinnesstämning medan det i andra 
fall handlar om att förändra den. En man berättar: 
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Man söker musik som antingen passar för ens egen sinnesstämning eller någonting som kan 
åstadkomma en förändring i humöret. Jag lyssnar t.ex. gärna till lugn och sorgsen musik, när jag är 
ledsen (Ibid, s. 187). 

 
Samma person förklarar också att han ibland ”tvångslyssnar” på en riktigt glad låt då han ska 
komma i rätt stämning till en fest eller liknande. En annan person (Gabrielsson 2008) menar 
att vi alla nog har upplevt hur musiken kunnat hjälpa oss att leva ut olika känslor. Hon 
förklarar även att musiken för henne kan vara ett hjälpmedel att skapa psykisk balans. En 
annan kvinna berättar hur stor roll musiken spelar i hennes liv: 
 

För mig har musiken varit en utökad del av verkligheten, en förlängning. Genom musiken hittar 
jag mig själv, min identitet, min styrka, min själ. Den stärker mig alltid, gör mig uppfylld, större än 
mig själv. Ger mig lugn, frid, harmoni och balans. Utan musik är jag halv, för mig är musik lika 
viktigt som maten jag stoppar i mig (Ibid, s. 239). 
 

Även Lilliestam (2009) menar att musik är ett redskap för att påverka och reglera humör och 
sinnesstämning. Han säger att ”forskare brukar tala om känslo- eller humörskontroll (mood 
control, mood management, mood enchancement)” (Lilliestam 2009, s. 142). Som exempel 
nämner han att det är bra för att ”peppa upp sig”, slappna av, gå ned i varv för att få tröst eller 
få utlopp för aggressioner. Många använder musik medvetet och aktivt för att påverka sig 
själva och bibehålla eller förändra humöret, genom att man har sin personliga ”må-bra-musik” 
eller depparmusik. 
 
Musik kan upplevas olika beroende på om man som lyssnare är själv eller i ett sammanhang 
med andra personer (Gabrielsson 2008). En person berättar att han undviker levande musik 
tillsammans med andra människor. Enligt honom kan han bara nå musiken och det egna inre i 
absolut ensamhet. Han störs i sitt musiklyssnande av andra då han inte vet om de känner 
likadant eller förstår musiken som han gör. Han förklarar att då han lyssnar på musik själv 
målas bilder upp och att han kan förflyttas till andra världar. En annan person beskriver det 
motsatta förhållandet. Han berättar om en rockkonsert han varit på och vilken enorm känsla 
det var att vara på en välbesökt arena med flera tusen andra människor som var där av samma 
anledning, att lyssna och ”ge järnet” till den musiken de gillade (Gabrielsson 2008). 
 
Musiken kan, menar Gabrielsson (2008) ge bekräftelse åt människor. Musiken kan förstå ens 
tankar och känslor och kan fungera som en slags medmänniska. Man känner igen sig i 
musiken och kan identifiera sig med den. En annan form av bekräftelse är att vara den som 
framför musiken och få uppskattning genom åhörarna. Det kan fungera som en drivkraft att 
framföra musik och på så sett bli sedd och uppmärksammad. 
 
Flera berättelser talar om musik som terapi (Gabrielsson 2008). De menar då inte att det finns 
en terapeut i traditionell mening, utan istället att musiken fungerar som en ”terapeut”. En 
person nämner att musiken kan vända ett negativt tillstånd i positiv riktning. I ett annat 
exempel berättar personen att musiken fått henne att glömma, förtränga eller döva smärtor. 
Musiken i detta fall avleder alltså uppmärksamheten från smärtan.  
 
Ungdomar och Musik 
Trygghet och musik är ofta förknippat med varandra i tidiga levnadsår. Trygghetskänslan 
kommer av att mamma, pappa eller närstående finns i närheten. När de två faktorerna musik 
och trygghet förenas blir det en stark upplevelse. När man senare i livet får höra musiken som 
spelats i detta sammanhang kommer dessa minnen att väckas till liv igen och ses som något 
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positivt. Inställningen av musik blir kvar i minnet och påverkar hur man upplever musik i 
fortsättningen (Gabrielsson 2008).  
 
Tonåren är en kritisk tid där man formar sin identitet och kan vara extra känslig och sårbar.   
Enligt Gabrielsson (2008) är det vanligt att man är särskilt mottaglig och känslig för nya 
intryck under tonåren. Musiken kan under denna period fungera som en tröst, vara ett stöd och 
ge bekräftelse. Den musik man möter i tonåren kan ha en stor påverkan på ens fortsatta 
förhållande till musik. Lilliestam (2009) redogör även han för att många under ungdomsåren 
utvecklar ett starkt musikintresse, ofta starkare än någon gång under resten av livet. Det är 
även vanligt att man som ung får djupa upplevelser av musiken som gör att många blir 
präglade av ungdomens musik resten av livet. 
 
Att musikintresset i Sverige är stort visar samstämmiga undersökningar. Förutom idrott, 
datorer och tv-tittande finns musik med som ett dominerande fritidsintresse ibland ungdomar. 
Musikintresset är generellt större som intresse än andra konstarter så som litteratur, bildkonst 
och teater (Lilliestam 2009). ”Många är bara lyssnare och hyser ett starkt musikintresse utan 
att man kan spela något instrument”(Lilliestam 2009, s. 156). Han talar även om att ungdomar 
idag ofta har musik på i bakgrunden när de gör andra aktiviteter, och att det finns en 
generationsskillnad i detta beteende. Äldre människor som inte vuxit upp med musik på 
samma sätt som dagens ungdomar är ofta främmande för att ha musik på i bakgrunden. Han 
menar att yngre idag har övat upp sin simultankapacitet och har en vana som äldre människor 
inte har i detta sammanhang (Lilliestam 2009).  
 
Tonårstjejers relation till musik 
Då vår undersökning resulterade i enbart kvinnliga informanter har vi valt att ta med detta 
stycke i bakgrunden till dig som läsare så att du själv ska kunna tolka huruvida detta påverkat 
resultatet. Vi har själva valt att inte belysa genusaspekten då vi anser att den inte ryms inom 
vårt syfte och skulle kräva ytterligare tid. 
 
Ann Werner (2009) har gjort en studie av musikbruk bland tonårstjejer och hon diskuterar, 
precis som Gabrielsson, relationen mellan musik och känsla, humör, och sinnesstämning.  En 
av de största skillnaderna mellan böckerna är att Werner endast tar upp detta fenomen bland 
”tjejer” som hon själv kallar dem. Musiken kunde enligt tjejerna göra dem glada, vara kul, bra 
att dansa till eller göra dem sorgsna och lugna. Musiken var både kopplad till njutning men 
även obehag. Tjejerna betonade även hur viktigt de upplevde att kärlekstemat och de 
romantiska (ofta sorgsna) känslorna var. ”I deras kärlekssorg och glädjefyllda dans 
aktualiserades föreställningar om genus och sexualitet” (Werner 2009, s. 129). Boken består 
av intervjuer och upplevelser precis som Gabrielssons bok (2008) och en tjej berättar om hur 
hon med hjälp av musiken i en bärbar mp3-spelare kunde skärma av sig i en skolmiljö från 
allt runtomkring. Om man längtade bort från skolmiljön kunde musiken vara en tillflyktsort 
istället för att skolka. ”Glädjen hon kände när hon lyssnade på musiken berodde alltså på att 
hon kopplade samman musiken med en fantasi som var mer behaglig än vardagen” (Werner 
2009, s. 131). Flera av tjejerna använde musiken som en njutningsfull tillflykt i offentliga 
miljöer, exempelvis när de reste med buss eller tåg, på samma sätt som den var en tillflyktsort 
i skolan. De dansade även till musiken och sjöng med i de låtar som gjorde dem glada, med 
andra ord hade de även ett kroppsligt förhållningssätt till musiken som visade glädjefyllda 
känslor. Kroppsliga rörelser till musik var viktigt för alla tjejer i studien. Det kunde då handla 
om många olika typer av dans och rörelser såsom magdans, dans på ungdomsgårdens disco, 
dans hemma på sitt rum, dans längs promenaden till skolan, eller bara allmänt hoppande och 
springande till musik. Något som är värt att nämna är att dansen hemma var glädjefylld men 
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på offentliga platser kunde det likaväl vara skamligt så som i skolan eller på ungdomsgården. 
”Platsernas symboliska och sociala betydelse gjorde då att dansen inte längre kändes 
glädjefylld och avslappnad för tjejerna ”(Werner 2009, s. 134).  
 
Sorg var något tjejerna oftast upplevde när de var ensamma, och de relaterade alltid till andra 
människor eller nära relationer. ”Sorgen var ofta bitterljuv bland tjejerna, en känsla att vältra 
sig i som var både obehaglig och skön. Detta skedde dels genom att tjejerna relaterade vissa 
texter och teman till händelser i deras egna liv och dels genom att de mindes närstående 
personer som de förknippade musiken med”(Werner 2009, s. 151). Tjejer som tidigare haft ett 
förhållande som tagit slut kände många gånger igen sig i texter och sörjde ofta till ”sorgsen” 
musik. ”Hemmet var det fysiska rum som tjejerna ansåg vara bäst lämpat för starka känslor 
och kroppslig upplevelse som gråt och dans” (Werner 2009, s. 157). Enligt ungdomsforskning 
spenderar tjejer mer tid i det egna hemmet medan pojkar mer i det offentliga rummet (Werner 
2009).     
 
IT och musiklyssnande 
Med hjälp av internet kan man idag påverka sin musiksamling betydligt lättare än tidigare. 
Trots att man med cd-skivan kan välja vad man själv vill lyssna på och när, är det i 
jämförelse med datorn en stor skillnad. Datorn och internet är idag en stor musikkälla. En 
fördel med musik på internet är förutom lättillgänglighet även att utbudet inte påverkas av 
pengar på samma sätt som skivbranschen tidigare gjort (Bergman 2009). Åsa Bergman 
(2009) refererar till Chris Andersson (2007) och hon menar att ”det totala utbudet blir 
enormt mycket större för lyssnaren och musikkonsumenten…” (Bergman 2009, s. 57). 
 
Eftersom man inte kan påverka den musik man lyssnar på via radion anses de personer som 
inte väljer att lyssna på mp3-filer med egenvald musik göra ett mindre aktivt val. Den musik 
som spelas på radio är speciellt gjord för att bli hitmusik och är mindre lämpad att bygga en 
personlig stil utifrån. För de ungdomar som vill sticka ut, vara unika eller bara vill skapa sig 
en personlig stil lämpar sig mp3 bättre, det perfekta valet då man inte enbart vill lyssna på den 
musik som spelas på radion (Bergman 2009).  
 
”Mp3-filens komprimerade digitala format har betydelse för hur musik hörs och för hur musik 
cirkulerar” (Werner 2009, s. 64). Med hjälp av mp3-filen är det lätt att föra filer mellan 
varandra via internet och därigenom få ”ny” musik till sig via vänner. Musikutbytet sker ofta 
när man chattar på MSN eller gör någon annan aktivitet vid datorn. Musiken finns alltid med, 
den är mer eller mindre alltid på i bakgrunden (Bergman	   2009;	   Werner	   2009).	   ”De 
mediatekniska förändringar som skett de senaste decennierna är inte nödvändigtvis större för 
musiklyssnande än tidigare mediatekniska innovationer, som exempelvis kassettbandet, men 
de förändrar musikbruket”(Werner 2009, s. 66). 
 
Cd-skivor var något som tjejerna i Werners undersökning hade delade meningar om. Oftast 
köptes cd-skivor för att vissa musikgenrer eller artister var svåra att få tag i via 
fildelningsprogram. Men några nämnde även värdet av att ha en egen cd-skiva, utifrån en fan-
position (Werner 2009). 
 
Identitet  
 

”Alla ungdomar använder musik som en identitetsbricka” hävdade en gång Simon Frith i en ofta 
citerad men våldsamt överdriven formulering. Det torde vara rimligare att säga att ”många” eller 
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”en del” ungdomar medvetet eller omedvetet använder eller tolkar musik som en identitetsmarkör. 
(Lilliestam 2009, s. 135)  

 
Lilliestam (2009) talar om att identifiera sig med en stil är vanligare bland pojkar än bland 
flickor. Ca 29 % pojkar och 11 % flickor gör detta medan resterande procent upplever sig som 
”vanliga”, som kan betyda att man inte bryr sig om någon speciell stil eller att man tar det 
man tycker om och blandar. Att ha en utmärkande stil eller identitet/personlighet är vanligare 
i storstäder än på landet. Detta pga. att det finns större behov av och möjlighet till att framstå 
som annorlunda eller exponera en speciell identitet i stan.  
 

En identitet som exempelvis punkare är mycket mer än musik och innefattar värderingar, 
hållningar, handlingar, attityder och de blir givetvis också tids- eller generationsmarkörer. (Ibid, s. 
134). 

 
Hur väljer vi då musik? Lilliestam berättar om en förklaringsmodell som påstår att man väljer 
musik som hänger ihop med ens psykologiska karaktärsdrag eller personlighet. Han talar om 
termer som introvert eller extrovert som betyder inåt- eller utåtriktad, aktiv eller passiv, 
optimist eller pessimist, auktoritär eller icke-auktoritär. Han ger exempel på en studie som 
psykologerna Rentfrow och Gosling (2003) har gjort där de undersökt hur musiksmak och 
preferenser hänger ihop med olika psykologiska karaktärer. De menar att det finns fyra 
huvudkategorier: 
 

• ”Reflexiv och sammansatt”: tycker om blues, jazz, klassiskt och folkmusik och är intelligent, 
öppen för erfarenheter, tycker om estetiska upplevelser och är tolerant och politiskt liberal. 

• ”Intensiv och rebellisk”: gillar rock och heavy metal och kännetäckas av att vara nyfiken och 
risktagare, fysiskt aktiv och intelligent. 

• ”Optimistisk och konventionell”: tycker om country, soundtrack, religiös musik och pop och är 
glad, socialt utåtriktad, pålitlig, hjälpsam och relativt konventionell. 

• ”Energisk och rytmisk”: föredrar hiphop, soul/funk, electronica/dansmusik och är pratsam, 
energisk, förlåtande och icke konservativ (Lilliestam 2009, s. 183-184). 

 
Elevers relation till skolmusiken 
Projektet Experience and music teaching (Stålhammar 2001) handlar om tolv ungdomars 
erfarenheter och kunskaper om musik knuten till identitet, värdegrund, kulturell bakgrund och 
kontext. Genom intervjuer och observationer av 15- åringar från Sverige och England 
försöker Stålhammar få fram hur de upplever och värderar musik. Utifrån intervjuerna kan 
man skönja två ganska tydliga kategorier; ungdomarnas upplevelser och inställning till musik 
på fritiden, och hur de upplever musiken i skolan.  
 
Stålhammar hänvisar till Keith Swanwick (1988) som menar att det borde formuleras fram en 
teori och att en gemensam grundläggande tanke borde finnas i musikundervisningen, så att 
musikundervisningen inte riskerar att bli famlande som den idag är på många håll. Swanwick 
(1988) efterfrågar en tydlig kursplan som bygger på ”den verkliga musiken” och inte någon 
form av klassrumsmusik.  
 
Utifrån Stålhammars intervjuer och analyser av ungdomarnas berättande om musik kan man 
utläsa ett övergripande mönster. Stålhammar (2001) frågade ungdomarna vad de såg som 
kunskap i musik, och många hade bilden av att spela instrument (instrumentkunnande), kunna 
läsa noter, faktakunskaper och veta mycket om klassisk musik och dess kompositörer var den 
kunskapen som värderades av skolan och vuxenvärlden, dvs. mätbara kunskaper. De flesta 
ungdomar lyssnade mycket på musik på fritiden och i andra sammanhang men såg i regel inte 
detta som musikkunnande. De ansåg inte den som värdefull mer än för dem själva eller deras 
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umgängeskrets. I många intervjuer kom det fram att ungdomarna ansåg sig ha kunskap om 
deras egen musik, men att detta kunnande inte hade något större värde då den inte stämde 
överens med musiken som värdesattes eller förekom i musikundervisningen i skolan.  
 
Demokrati, skola och musik 
En demokratisk syn är något som ska genomsyra hela skolväsendet. I Lpo94 står följande om 
demokratiuppdraget i skolan: 
 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund (Lpo94). 
 
Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska 
framhålla personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana (Ibid). 
 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 
värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för 
att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.  
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, 
ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ansvar 
(Ibid).  
 

Det framgår också att:  
 

”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Ibid). 

 
Vad står det i då kursplanen för musik (Kursplan 2000)? Vad är syftet med kursen och vilka 
mål och krav ska uppfyllas? Enligt kursplanen syftar musikämnet till att: 
 

Ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik 
bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt (ibid) 

 
Musiken hör till kulturarvet och musikämnet är tänkt att främja en musikalisk allmänbildning 
och lägga en grund för delaktighet i skolans och samhällets kulturliv. Ämnet ska även ge 
eleverna ett historiskt perspektiv på musik. Kursplanen betonar också att musik är ett 
gränsöverskridande språk som främjar tolerans och förståelse. En del av de mål som finns i 
musikämnet går ut på följande: att utveckla kunskaper på instrument och sång, utveckla tillit 
till den egna sångförmågan, utveckla förmåga att själv skapa musik, utveckla förmåga till 
medvetet lyssnande, utveckla grunder i musikteori och lära sig om kulturer och epoker. Under 
rubriken ”ämnets karaktär och uppbyggnad” står det att ”vokalt och instrumentalt 
musicerande utgör ämnets kärna”(Ibid). 
 
Det framgår även att genom musicerande och skapande ska det finnas utrymme för utveckling 
av en personlig och estetiska medvetenhet hos eleverna. I kursplanen står det att musiken har 
betydelse för personlighetsutveckling och lärande. Musiken kan ha beröringspunkter mellan 
andra ämnen och kan i sin tur ge eleven möjlighet att välja sin egen personliga väg till 
musikkunskap.  
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METOD 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie vilket innebär att vi intervjuat färre antal personer än i 
en kvantitativ studie. Anledningen är att vi vill nå en djupare kunskap om några få 
informanter. Metoden är lämplig då vi vill tolka och förstå människors upplevelser inom 
ämnet (Patel & Davidsson 2003). 
 
Datainsamlingsmetod 
Som datainsamlingsmetod har vi valt att skapa fokusgrupper. Vi har som utgångspunkt för 
denna metod använt oss av Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod (Wibeck 2010). Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in 
genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren. Genom att ha fokusgrupper 
istället för mer traditionella intervjuer med en person i taget minskar forskarens makt och 
kontroll. Istället sker det i högre grad på informanternas villkor. Vi har valt att ha 
fokusgrupper med förhållandevis låg strukturering. Detta innebär att vi gått in och ställt frågor 
in den mån det behövts och kunnat hoppa fritt mellan teman och frågor beroende på vad 
informanterna diskuterat. I en fokusgrupp med låg strukturering finns på förhand inget mål 
med vad informanterna ska komma fram till. Vi valde denna metod eftersom vi var ute efter 
en så bred skala av idéer som möjligt, och i en fokusgrupp kan informanterna gemensamt 
resonera sig fram till åsikter och idéer. Genom fokusgrupper kunde vi intervjua/diskutera med 
fler informanter än om vi endast haft intervjuer med en person i taget. Informanterna behöver 
inte i denna intervjusituation känna att de måste säga något i samma utsträckning som om vi 
hade valt enskilda intervjuer, det är med andra ord okej att inte vara delaktig i alla frågor som 
diskuteras. Metoden kan även vara bra då det kan komma upp resonemang och frågor som 
forskaren inte tänkt på innan. Det råder lite delade meningar om hur många som bör vara i en 
lågt strukturerad fokusgrupp men 4-6 informanter är en ungefärlig utgångspunkt (Wibeck 
2010).  
 
Då vårt syfte var att undersöka nio gymnasieelevers syn på musik och deras tankar kring 
musikämnet i grundskolan, ansåg vi att fokusgrupper var en lämplig metod då det skulle vara 
omöjligt att hinna med nio enskilda intervjuer. Vi ville heller inte använda oss av enkäter då 
det är svårt att få någon djupare diskussion med en sådan metod. 
 
Vi har bildat två fokusgrupper och genomfört en intervju med respektive fokusgrupp. Vi har 
innan intervjuerna varit tydliga med att det inte finns några ”rätt eller fel” svar, utan att vi är 
intresserade av att höra informanternas tankar och åsikter. Vi har spelat in båda intervjuerna 
med Zoom H2 och Zoom H4 (ljudupptagning), informanterna informerades om detta och 
samtycke till inspelning efterfrågades innan. Vi har även nämnt att inga namn kommer att 
finnas i arbetet vi skriver. Vi har valt att ha våra fokusgrupper på informanternas hemmaplan, 
det vill säga på den skola som de gick. Detta för att för få en så avslappnad och trygg miljö 
som möjligt för informanterna. Intervjuerna har tagit mellan 40 och 50 minuter. Vid båda 
tillfällena har en av oss varit moderator som lett diskussionen och den andra har fört 
anteckningar. Vi har bytt moderator och antecknare mellan de båda intervjuerna. I första 
fokusgruppen frågade vi informanterna ifall de ville få en sammanfattning av vad vi ansett att 
de sagt eller om de litade på att vi kommer framställa dem i rätt ljus. I andra gruppen 
antecknade vi men frågade då inte om de ville få det sammanfattat. Vi kände att vi gör deras 
diskussion mer rättvisa i detta arbete då vi i lugn och ro hunnit transkribera vad de sagt. Vi 
upplevde inte att vi hade tillräcklig erfarenhet av att anteckna för att ge informanterna en 
rättvis bild av vad de hade sagt under fokusgrupperna. Antecknaren har i slutet av båda 
fokusgrupperna fått tillfälle att ställa ytterligare frågor som inte tagits upp eller som 
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antecknaren tyckte ytterligare behövde diskuteras. Informanterna fick även en chans att 
tillägga något de inte tyckt kommit upp under diskussionen, eller fråga om något som rörde 
ämnet. Vi lovade att ta kontakt med deras lärare när arbetet var klart ifall de ville läsa det. Vi 
har varit noggranna i våra transkriptioner och har strävat efter att få fram informanternas egna 
ord och formuleringar så långt som det varit möjligt. Vi har endast omformulerat citat då 
meningar inte varit fullständiga eller inte varit tydliga nog att citera. 
 
Urval 
Urvalsprocessen har gått till så att vi tagit kontakt med två gymnasieskolor i en medelstor stad 
i Sverige där vi har bett om att få numret till någon lärare på skolan. Därefter har vi blivit 
hänvisade till varsin lärare som i sin tur har valt ut vilka som de ansett vara lämpliga elever 
för att diskutera i vår studie. Vi har särskilt efterfrågat informanter som inte går på någon 
musikinriktning, som helst går i trean och som har lätt för att prata och tycker om att 
diskutera. Vi har valt att fråga gymnasieelever i årskurs tre då vi tror att de hunnit få lite 
distans till musikämnet i grundskolan och att de dessutom kommit upp i en ålder där de i 
högre utsträckning kan reflektera över egna erfarenheter. Vi lät läraren bestämma om de ville 
fråga elever i olika klasser och inriktningar. Vi fick så småningom ihop våra två 
fokusgrupper. Den första fokusgruppen bestod av fyra tjejer som gick på 
omvårdnadsprogrammet tredje året. Alla kände till varandra men två verkade vara mer 
kompisar med varandra. De andra två gick i parallellklassen. Den andra fokusgruppen bestod 
av fem tjejer som gick frisörprogrammet tredje året. De verkade känna varandra ganska väl 
och gick nog i samma klass allihop. Att båda våra fokusgrupper består av enbart tjejer är inget 
aktivt val vi gjort, då vi överlät det ansvaret till lärarna att tillfråga vilka de tyckte kunde vara 
lämpliga för fokusgrupperna. Vi vill alltså poängtera att vi inte valt att göra en genusfråga av 
det, eller att vi medvetet valt att intervjua enbart ett kön. Man kan diskutera ifall resultatet 
hade blivit annorlunda ifall det hade funnits killar med bland informanterna. Vi har heller inte 
gjort någon analys av det faktum att den första fokusgruppen bestod av endast elever på 
omvårdnadsprogrammet och inte heller med den andra gruppen där alla elever gick 
frisörprogrammet. De flesta elever i respektive fokusgrupp har inte gått i samma 
högstadieklass och därmed inte haft samma musikundervisning eller musiklärare, några 
undantag fanns dock.  
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RESULTATPRESENTATION 

Fokusgrupp 1 
 
Musik i allmänhet 
Vår första fokusgrupp ägde rum på en gymnasieskola i en medelstor stad i Sverige. De 
medverkande informanterna var fyra tjejer som alla studerade på omvårdnadsprogrammet i 
årskurs 3. 

På första frågan som vi ställde till gruppen: Vad lyssnar ni på för musik? Om ni lyssnar på 
musik? svarade en elev: ”Inget liv utan musik, säger jag”. Alla i gruppen höll med.   
 
Detta var något som var generellt för denna grupp, att musiken spelade en stor roll i deras liv. 
Musikstilar och artister som de lyssnade på var hip hop, R&B, techno, Michael Jackson, 
house, klassisk rock och punk. De lyssnade på musik i stort sätt jämt, när de var på väg 
någonstans exempelvis till och från skolan, när de bara var hemma och på kvällarna när de 
pluggade. De sade även att man inte klarar sig utan musik.  
 

Bara bussresorna på morgonen till skolan blir en helt annan sak utan musik. När man kommer in i 
skolan och har på en bra låt, då känner man ju att man äger skolan”. 
 
Det underlättar… vissa dagar om ens hörlurar är trasiga, jag blir helt förstörd. Nej, hur ska jag 
klara av den här dagen nu? 
 
Det är väl bara att man inte har ett liv utan musik. 

 
Något som gruppen tog upp var att musik kunde fungera som ett sätt att avskärma sig i 
klassrummet men även att det kunde främja gemenskap mellan människor. En elev berättade 
om hennes festivalupplevelser och menade att det var ett bra sätt att träffa många nya 
människor och samtidigt se många band man gillar. 

 
...för mig är det i alla fall så att de bästa minnena jag har involverar musik, att vi sitter och 
lyssnar på nåt eller att man är på en konsert eller nåt sånt. 

 
Eleverna var ense om att musik och känslor hör samman, att musiken kan påverka deras 
sinnesstämning. 
 

Är jag ledsen så lyssnar jag på musik, är jag arg så lyssnar jag, är jag glad så lyssnar jag. Jag vet 
inte exakt sådär men det betyder mycket. 
 
Men jag tycker nog att det är mer jobbigt att lyssna på sån ledsen musik när jag är ledsen, även fast det 
inte är så himla kul att sätta på värsta poplåten när man är ledsen. Det är ju lite svårt. 
 
Texten, är man ledsen vill man inte lyssna på en tjej som är ledsen över samma sak utan en girlpowerlåt 
så man får kraft och motivation. 
 
Det ska vara Techno och fart, det ska vara en med fart så man blir pigg. 

 
Gruppen höll med varandra om att man kunde bli mer ”peppad” om man var fler personer, om 
man var ett kompisgäng som gillade samma musik och kunde sjunga ihop. Att sitta och lyssna 
på en skiva själv var inte samma sak. Men de tyckte däremot att man kunde bli mer 
känslosam på ett lite djupare plan av musik när man var själv, framför allt av lugn musik. Att 
lyssna på musik utan text kunde vara väldigt avslappnande. 
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Det är väl lite mer relax när det inte är någon som sjunger. 
 
Då koncentrerar man sig mer på musiken om det inte är någon text, i alla fall för sig som lyssnar mest 
på texten i en låt 

 
De håller med om att man med musik kan uttrycka känslor och att det kan fylla något behov i 
livet. 

 
…musik är nästan som terapi för mig.  
 
Många gånger om man pratar med någon nära om något allvarligt och så får jag svårt att uttrycka 
det jag vill säga, då kan jag hitta en låt som passar exakt det, och sen ger jag den låten till den 
personen. 

 
När vi frågade vad de tycker om musik och internet, till exempel vad gäller tjänster och 
webbplatser som Spotify3 och YouTube4, svarade eleverna att det är lätt att söka upp en låt 
som man vill lyssna på, det är bra att man får tillgång till ett stort musikutbud utan att behöva 
köpa ett album. De ansåg sig ändå lyssna lika mycket på musik som innan den blev 
lättillgänglig på internet, men att man nu lyssnade på fler artister än de gjorde förut, då fick 
man en större känsla till en artist. Men de nämnde även att de tyckte att det var synd, det fanns 
ett värde i att äga en riktig skiva. De relaterade till när de var små och berättade om när man 
hade köpt en skiva som något stort, en skiva som man lyssnade på om och om igen. ”Wow jag 
har ett riktigt album, inte ett jag bränt från datorn”.  
 
Eleverna diskuterade och synpunkter kom upp att den musik som kommer ut idag bara är 
”skitmusik”, att den låter likadan, och att det bara är fest- och dansmusik. 
 

Det är sällan det kommer en låt med riktigt bra text så man bara wow, vilken låt! 
 

De säger även att ”vem som helst kan bli artist”, nuförtiden handlar det mycket om 
utseende. 

 
Ohh den där var väl snygg, han kan väl dra några toner så kan vi fixa resten.  
 

De menar att ny musik inte alltid känns äkta.  
 
Att sjunga och spela själva var något eleverna inte gjorde enligt dem själva, ändå nämnde de 
under intervjuns gång att de ofta sjöng med i låtar. Det kunde vara i duschen, framför spegeln 
eller i korridorerna.  
 

Ja man gör ju det, inte professionellt, det låter ju för djävligt men det är ju roligt.  
 
Någon sa att om man är väldigt glad kanske man bara vill skrika en låt. Att spela instrument 
däremot var inget som någon ägnade sig åt.  
 
Gruppen såg en koppling mellan musik och identitet/personlighet. De menade att man kunde 
se vad folk lyssnade på beroende på hur de klädde sig. Men de sa även att man kunde bli 
jätteförvånad över vad folk lyssnade på.  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Webbaserad	  musiktjänst.	  
4	  Webbaserad	  musik-‐	  och	  videotjänst.	  



13	  
	  

Musik i grundskolan 
Musik i grundskolan innebar för eleverna mycket gitarrspel, klassisk musikhistoria, karaoke, 
notskrift och att lära sig spela instrument.  Det som spelades/sjöngs var ofta mycket svenska 
låtar, t.ex. Ted Gärdestad. Överlag var musik något tråkigt, det var en ”flamslektion” som 
ingen såg som seriös ansåg gruppen. 
 

…jag kommer ihåg en gång vi hade ett prov då spelade han upp massa klassisk musik, vad heter den 
här, vem har skrivit den här symfonin? Skittråkigt.  
 
Det jag har som minne det är att man bara flamsa och att man visste att nu är det musik, nu kan jag 
chilla med kompisar. 

 
Anledningen enligt eleverna till att musiklektionen sågs som tråkig och obetydlig var att det 
var mycket praktiskt och att det kunde bli ett problem då det var många elever i en klass. 
Läraren hade inte tid att hjälpa alla, och då alla inte var intresserade av ämnet kunde det vara 
väldigt rörigt eller i värsta fall kaos. Några av dem fick själva spela upp det som de skulle ha 
lärt sig på gitarren inför klassen, och det upplevde de som något jobbigt. En elev berättade att 
de fått spela upp i ett separat rum för läraren så att ingen annan lyssnade. I stora klasser kunde 
det enligt eleverna bli för mycket ljud under musiklektionerna. Men de sa samtidigt att ”musik 
ska vara ljud och då får vi väl göra ljud” 
 

Det blir mer flamsigt när det är praktiskt. Man ska inte sitta i ett klassrum och bara lyssna, det är 
saker överallt att pilla och banka på.  
 

Vi diskuterade musikens väsentlighet som ämne i skolan. Betyget i musik ansågs inte viktigt 
för vidare studier, och att det kunde vara en anledning till att ämnet inte togs seriöst. Men en 
elev sa att i jämförelse med andra ämnen var det inte viktigt alls, bara betygsmässigt men inte 
undervisningsmässigt.  
 

På samhällslektionen lyssnar jag för att det är ett krav för att komma in på universitetet, att man 
måste ha det.  

 
På frågan om deras musik hade representerats under musiklektionerna svarade alla nej. Ingen 
hade någon erfarenhet av elevinflytande och hade aldrig varit med och påverkat låtval eller 
upplägg av lektioner. De gillade heller inte låtarna som deras lärare hade valt. De hade gärna 
varit med och kommit med idéer själva sa de.  
 
Vi frågade om de hade några synpunkter på hur man kunde förbättrat lektionerna.  
 

Jag tror de [lärarna] måste bli lite mer individuella och fråga vad eleverna lyssnar på själva, är det 
något man själv lyssnar på så blir man mer intresserad.  
 
Desto roligare eleverna tycker att lektionerna är desto mer får nog läraren ut av det också. Det 
känner jag själv, sitter jag på en lektion och tycker läraren lär ut dåligt och det inte är kul alls så 
stänger jag av, man stänger av och bryr sig inte. 

 
Ett förslag som kom upp var att klassen kunde bestämma en låt de vill spela på gitarr. De 
tyckte även det hade varit bättre att dela upp undervisningen, så att inte alla lärt sig gitarr i 
helkass samtidigt, utan att den istället delats upp i grupper. Då kunde man även spela olika 
instrument i grupperna tyckte de. Även ifall, som de nämnde inte var allra mest intresserade 
av Mozart i musikhistorian kunde de ändå tycka att det är bra att man fick veta var allting 
kommer ifrån. Dock efterfrågade de större variation i musikhistorian med andra genrer än 
bara klassisk musik. Dessutom efterfrågades en mer auktoritär lärare. 
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Det är ju ingen som tar musiken seriöst, man som musiklärare måste ha mer ordning när det gäller 
musiklektionerna. 

 
Eleverna tror att man skulle engagera sig mer ifall musikundervisningen innefattade mer 
projekt och hade klara mål. En elev nämner att de i sexan fick göra en plansch där man skulle 
berätta om sin favoritartist, som sedan skulle sättas upp i korridoren. Detta såg hon som en 
höjdpunkt. Det kämpade man med sa hon, ”man tyckte det var jätteroligt”. Ett annat exempel 
var att man även fick klä ut sig till ett band och göra en musikvideo, det var roligt. Även om 
skolorna hade projekt som luciatåg var de ofta frivilliga, detta gjorde att folk bara valde dem 
för att slippa lektioner. Men dessa musiktillställningar ansågs ändå mer seriösa.  
 
Musik i skolan och musik på fritiden såg eleverna som två helt skilda världar. De sa att 
musiken utanför skolan betydde mest för dem. 
 
Fokusgrupp 2 
 
Musik i allmänhet 
Vår andra fokusgrupp ägde rum på en gymnasieskola i en medelstor stad i Sverige. De 
medverkande informanterna var fem tjejer som alla studerade på frisörprogrammet i årskurs 3. 
 
De hävdade själva att de lyssnade på ”all” typ av musik, och nämnde t.ex. R&B och musik 
från Spotifys topplista som exempel. De lyssnade på musik varje dag, vid datorn, när de 
tränade, på bussen till skolan, när de var ute och gick, i bilen och när de lagade mat. Musiken 
tog en stor plats i deras liv och skulle de inte lyssna på musik varje dag hade det blivit tomt 
enligt dem själva. De menade att musiken fanns överallt och den krävde ingen extra tid då den 
kunde vara på i bakgrunden medan man gjorde andra saker.  
 
De upplevde musik olika beroende på om de var ensamma eller med andra. De menade att det 
kunde vara grupptryck som påverkade hur man upplevde musiken. En elev berättade att när 
hon lyssnar på sin pojkväns musik tillsammans med honom så ”funkar det väl, men om jag 
skulle lyssna på det själv så skulle jag spy på det”. De tyckte också att en låt kunde bli bättre 
när de vant sig vid den och lärt sig den. Om de lyssnade på musik själva så fick texten och 
låtens handling större fokus. När de var fler som lyssnade samtidigt blev själva 
musiken/melodin viktigare.  
 
Gruppen var överens om att musik och känslor var sammankopplade, att de använde musik 
som passade olika tillfällen. 
 

Ja men det är ju typ om man saknar nån, då kanske man har en låt från den personen, eller den 
tiden man umgicks, typ så där, då kan man ju sätta på den. Då kan man ju både bli glad eller 
ledsen. Det beror på lite. 
 
Nja, det är väl mest om det skulle komma nån sån här riktig partylåt, och då skulle jag ju bli 
jätteglad om det var nån sån här vi alltid lyssnar på. 
 

Lyssnade man på en ”jättestressig” eller en ”snabb låt” så kunde man bli stressad själv. Lugn 
musik ”med vågor” behövde inte nödvändigtvis inbringa lugn utan kunde verka på ett 
stressande sätt även den. De var oense om vad de tyckte om instrumentalmusik, någon gillade 
det medan en annan elev beskrev det som ”om det inte är text så blir jag så här, hallå varför 
sjunger ingen? Man väntar”. Någon trodde att det kunde ha att göra med vad man är van att 
lyssna på. 
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Vi frågade gruppen om de sjöng någonting själva. Det spontana svaret blev nej, men det 
visade sig senare att de sjöng vid flera tillfällen, men enligt dem själva inget seriöst. De sjöng 
exempelvis i duschen, på krogen, i bilen, allsång och när ingen hörde. 
 
Vi frågade även gruppen vad de tyckte om musiklyssnande kopplat till internet, YouTube och 
Spotify. Det menade att det var skönt att ha allt samlat, men att det var roligare med Cd-
skivor. De berättade om minnen från när de var yngre och gick i skivaffären och köpte en 
egen Cd-skiva och mindes det som något roligt. Det fanns ett värde i att ha en egen skiva, 
särskilt med artister som man verkligen gillade. Men de tyckte ändå det var skönt att ha 
musiken på datorn. Det ena uteslöt inte det andra. Någon lyssnade även på mammas Lp-
skivor. 
 
Gruppen såg till viss del en koppling mellan musik och identitet/personlighet. De menade att 
man kunde dra en slutsats av vad folk lyssnade på beroende på deras kläder. En berättade om 
att man kan se på en punkartjej vad hon lyssnar på för musik. Men de var samtidigt medvetna 
om att det kunde vara fördomar och att det inte alltid stämde.  
 
Musik i Grundskolan 
Eleverna berättade vad de hade haft för olika moment på deras musiklektioner i grundskolan. 
Där hade de spelat gitarr, trummor, bas, piano, sjungit, och haft musikhistoria. Dessa elever 
berättade om musikundervisningen som något övervägande positivt. Men de flesta tyckte 
gitarrspel var något tråkigt och jobbigt, det var svårt och krångligt med alla ackord. Det var 
flera som upplevde att det var jobbigt att spela upp ensamma inför klassen, de kände sig 
utpekade. En elev sa dock att gitarrspelet på musikundervisningen hade gett henne en chans 
att börja spela då hon inte haft tillgång till någon gitarr hemma.  

 
Musiken är ju bra för att testa på, för att nån som aldrig har testat kanske kommer på att det här var 
ju skitkul. 

 
När de hade musikhistoria fick de forska om ”massa tråkiga gubbar som man tyckte var 
skittråkigt, men det skulle ju vara med tydligen, så det var ju viktigt”. Som en följdfråga på 
det frågade vi om de tyckte musikhistorian var viktig eller om det var skolan/läraren som 
tyckte det. En elev svarar då ”nä det var inte viktigt för jag kommer inte ihåg det” och en 
annan elev sa ”vi hade en del musikhistoria, det kan väl vara rätt viktigt”. En i gruppen hade 
haft musikhistoria som sträckt sig från ”början och sen hela vägen”. 
 
Inom gruppen fanns det blandade erfarenheter av att vara med och bestämma på 
musiklektionerna såsom låtval och upplägg av undervisning. Någon berättade om att de fick 
dra ut sångtexter som alla fick lära sig, de lärde sig sedan enkla komp till låtarna. Detta såg 
hon som positivt då alla verkligen ville vara med, annars var det alltid någon som tyckte det 
var tråkigt. En annan berättade att de i nian fick vara med och bestämma, klassen gick ihop 
och röstade fram vilka låtar de skulle sjunga. Hon tyckte också det blev roligare då. En annan 
form av elevinflytande som kom upp var att klassen fick rösta bland tre olika låtar som läraren 
tagit fram. En i gruppen sa att de kunde skriva ut en ny låt till musikläraren och att han då inte 
var omöjlig. Flera av dem berättade också att de hade kört så ska det låta, det tyckte de var 
roligt.  
 
De elever som hade haft elevinflytande upplevde det som något positivt. Trots att många av 
dem hade haft möjlighet att påverka ansåg de inte att deras musiksmak representerades under 
lektionerna. De sjöng mest svenska låtar och ”såna här gamla låtar, alltså såna här 
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avslutningslåtar från 60-talet”. De tog upp låtexempel som, Jag hade en gång en båt, 
Äppelmelodin och Bär ner mig till sjön.  
 
Gruppen tyckte att musikundervisningen var viktig men det ska inte tvunget att lära sig spela 
själva. De poängterade att det var viktigt för allmänbildningens skull men att det ska vara mer 
lek när man är liten. Det menade att det skulle vara pinsamt att inte ha grundkunskaper i 
musik när man sedan börjar i gymnasiet, och att det exempelvis kunde vara bra att känna till 
lite musikhistoria.  
 
De flesta upplevde musiklektionen som ganska stökig. När vi frågade om de tyckte att en 
musiklektion skulle vara lika tyst och ordningssam som exempelvis en 
samhällskunskapslektion, sa de att ”vid rätt tillfälle ska man ju vara tyst”. Men de ansåg ändå 
att det skulle vara lite mer lek. 
 

Ja precis, läraren ska ju vara glad att man törs liksom, när man väl börjar. 
 
Nä men lite mer koncentration ska det vara. 
 
Annars blir det ju hönsgård direkt. 

 
De menade att lek på musiklektioner är bra för att ”musik ska ju vara roligt, annars blir det så 
spänt”. Enligt dem är en samhällslektion mer seriös och ”handlar om seriösare saker” men att 
”musiken är mer glädje”. Musiken såg de som ett tillfälle att uttrycka sig och släppa på tyglar, 
medan man på en samhällslektion sitter och antecknar. 

 
I grundskolan tycker jag det var lite så att det var skönt att komma till musiken för då fick man 
verkligen släppa på allt. 

 
De trodde att många utnyttjade detta negativt, att det sågs som fri lek. Om inte läraren var 
tydlig och krävde en viss ordning trodde de att musiklektionerna kunde bli något negativt. En 
elev förklarade att ” för annars kan det ju lätt inte bli någonting utav det”. 
 
Vi frågade vad de skulle gjort om de fick göra precis vad de ville på musiklektionen och även 
om det funnits saker som fungerat mindre bra. Många tog upp att det skulle vara kul att prova 
fler och ”annorlunda” instrument, och inte bara gitarr. Med annorlunda instrument menade de 
säckpipa, saxofon, oboe, cello och tvärflöjt m.fl. De tyckte även det vore spännande att 
komponera egen musik eller att musiklektionen ibland var utanför skolan, t.ex. att man kunde 
gå på någon konsert.  Ett önskemål var att inte spela så gamla låtar. Det framgick att de inte 
tyckte att musik i helklass var bra. De hade erfarenhet av både mindre grupper och helklasser 
och menade att de föredrog att arbeta i mindre grupper. Läraren hann med eleverna och det 
var inte bara de elever som syntes och hördes mest som fick all uppmärksamhet. Samtliga i 
gruppen kände igen sig i detta. Eleverna gav förslag utifrån deras tidigare erfarenheter om vad 
som de tyckte hade fungerat bra under helklasslektioner. Att ha gitarr och pianoackord 
uppskrivet på tavlan var något bra då alla hade möjlighet att se ackorden hela tiden. Om det 
ändå var några som inte förstod så kunde läraren ”ägna sig åt dem, men oftast förstod ju alla”. 
Detta gjorde att det blev lugnare på lektionerna. En annan sa att klassen var uppdelad i två 
grupper där den ena gruppen fick skriva arbete på datorn och den andra fick spela och läraren 
hade tid att hjälpa dem. Grupperna bytte plats varannan lektion. Men hon sa även att det 
tidigare nämnda förslaget med ackord uppskrivna på tavlan inte alltid fungerat, ofta gjorde 
eleverna annat, ”folk sprang efter varann och kasta grejer på varann, läraren hade liksom 
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ingen koll då”. Något de skulle vilja se mer av var att man arbetade mer i projektform inför 
exempelvis konserter, ”så man har nåt att se fram emot och öva inför”. 
 
Eleverna i gruppen såg projekt som något positivt, de tyckte det var bra att alltid ha mål. De 
tog upp luciatåg som ett exempel på projekt, en elev undrade varför hon egentligen var med i 
luciatåget under grundskolan och konstaterade sedan att det var för att slippa lektioner. 
Eleverna diskuterade kring ämnet;  

 
Men det är ju typ som när vi började träna till lucia, det var ju faktiskt skitkul, medans vanliga 
lektioner inte var så roliga. 
 
Nä då tränar man ju inte inför nåt. 
 
Nä men då kanske man inte var så intresserad av att lära sig heller, så det är nog bättre att ha nåt 
litet mål på slutet. 

 
En elev hade fått spela tuba i klassen som sedan mynnade ut i en konsert. De fick vid ett annat 
tillfälle också lära sig olika danser och kanon som de sedan uppträdde med, detta avslutades 
med att alla skolor i kommunen var inbjudna till konsert. En annan elev berättade även om ett 
studioprojekt de hade i klassen. De fick en låt tilldelad, sedan fick de välja vem som skulle 
spela vad. När låten var inrepad avslutades detta med att de fick spela in den i studion. Eleven 
förklarade ” Då kan det ju vara roligt, när man ser framsteg och sånt där”.  
 
Eleverna i denna fokusgrupp ansåg inte att musikundervisningen och deras fritidslyssnande 
hade någonting med varandra att göra. Anledningen enligt en elev var att hon inte var så 
intresserad av musikundervisningen.  
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RESULTATANALYS 
 
För att uppnå syftet med denna undersökning har vi utgått från våra frågeställningar: 
 
Vad betyder musik för eleverna och vilken roll har den i deras liv? 
Vad har de för erfarenheter av musikämnet i grundskolan? 
Har eleverna haft möjlighet att påverka innehållet i musikundervisningen i grundskolan? 
Ser de någon koppling mellan deras musik och skolmusiken? 
 
Utifrån dessa frågeställningar har vi gjort fyra rubriker som redogör för elevernas upplevelser 
och tankar i dessa frågor: Musikens roll och betydelse, Erfarenheter från grundskolan, 
Elevinflytande och Musik på fritiden och musik i skolan. 
 
Gemensamt för våra informanter är att samtliga går i trean på gymnasiet och är tjejer. Hur stor 
påverkan det i sin tur har haft på informanternas berättelser kan diskuteras och vidare 
analyseras. Vi har dock i denna analys valt att inte dyka djupare i genusaspekten och kommer 
inte lägga någon större vikt vid denna fråga. 
 
Musikens roll och betydelse 
Generellt för båda fokusgrupperna var att de ansåg att musiken hade en stor plats i deras liv, 
de lyssnade på musik varje dag och vid flera tillfällen. I första gruppen sa någon ”Inget liv 
utan musik” och i den andra gruppen uttalade de sig om att det skulle kännas tomt i fall de 
inte lyssnade på musik varje dag. Informanterna tog upp exempel som att de lyssnar på väg 
till skolan, i bussen, i hemmet när de lagar mat, i bilen och när de pluggar. Andra gruppen 
menade att musiken finns överallt och då den kan vara på i bakgrunden kräver den ingen extra 
tid och man kan syssla med andra aktiviteter samtidigt. 
 
Under intervjuerna framgick det att informanterna använde musiken på flera sätt. Båda 
grupperna var eniga om att musik kunde påverka deras sinnesstämning och var kopplat till 
känslor. En person nämnde att man blir jätteglad om man drar på en ”partylåt” som man ofta 
lyssnat på. Lyssnade man på en stressig låt kunde man själv bli stressad, sa en annan. Det kom 
upp ett exempel där musiken kunde frambringa minnen, om man saknade någon kunde man 
sätta på en låt som var förknippad med en person eller en händelse. En person kunde uppleva 
musiken som något stärkande ”När man kommer in i skolan och har på en bra låt, då känner 
man ju att man äger skolan”. En annan elev berättade att om man är ledsen vill man inte 
lyssna på en ledsen låt utan att det är bättre att sätta på en ”girlpowerlåt” så man får nya 
krafter. Musiken kunde alltså förändra ens sinnesstämning vilket även Gabrielsson (2008) 
talar om. En person berättade att om man pratar med någon om något allvarligt och det är 
svårt att uttrycka sig kan man hitta en låt som passar perfekt för tillfället och ge den låten till 
personen man pratade med. Detta kopplar vi till Gabrielssons (2008) beskrivning om att ord 
inte alltid räcker till för att beskriva en känsla, att känslan är obeskrivlig och kan endast 
förstås genom att lyssna direkt på musiken. 
 
En annan funktion musiken kunde ha enligt en av informanterna var att den fungerade som 
terapi. Denna person utvecklade inte vidare vad exakt detta innebar men vi kan anta att det 
varit i positiv mening. Vi tror oss kunna koppla detta till Gabrielssons (2008) resonemang om 
musik som terapi, där ingen traditionell terapeut är inblandad utan musiken i sig fungerar som 
terapeut.  
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Flera informanter talade om hur musik kan främja gemenskap mellan människor, en person 
berättade om hur musiken kan ha en enande funktion vid t.ex. festivaler eller konserter. Båda 
grupperna ansåg att de kunde uppleva musik olika beroende på om de var själva eller 
tillsammans med andra. Första gruppen menade att man blev mer ”peppad” om man var flera 
personer och gillade samma musik. Att lyssna på musik själv var inte samma sak men kunde 
istället påverka en på ett lite djupare plan och göra en mer känslosam. Vad ”mer känslosam” 
betyder är inte helt klart men de förknippade ensam lyssning i högre grad med lugn musik. 
Det är inte nödvändigtvis en fråga om mer känslor, utan känslor av en annan sort. Kanske är 
det så att ett klimat där man ostört kan lyssna på musik kan locka fram en mer reflektiv och 
eftertänksam sida som bidrar till att man lättare kan lyssna på texten. Den andra gruppen 
menade att grupptryck kunde spela in i upplevelsen av musik. Man hade en högre toleransnivå 
med musik som man själv inte gillade då andra personer var närvarande. De sa även att texten 
i regel fick en större betydelse då de lyssnade på musik ensamma. Vi tror att det kan vara som 
i första gruppen, att ett mer reflektivt och eftertänksamt tillstånd skapas då man är själv med 
musiken och att texten kan få en större roll då inget annat distraherar. 
 
Båda grupperna verkade i stor grad använda datorn och webbtjänster som Spotify och 
YouTube i sitt musiklyssnande. Det var skönt att musik var lättillgängligt och att man hade 
musiken samlad på ett ställe. Samtidigt menade båda grupperna att det var roligare med Cd-
skivor, att få gå till en skivaffär och köpa en egen skiva. Vi tolkar det som att eleverna 
upplevde det som att i samband med lättillgängligheten av musiken försvann också lite av 
värdet med den, musiken kändes inte lika speciell då man väldigt lätt kan få tag i den, och 
dessutom oftast gratis. 
 
Vi frågade båda grupperna om de själva sjöng någonting och det spontana svaret från dem 
båda blev nej. Det visade sig sedan vara en definitionsfråga vad sjunga innebar. De menade 
att de inte sjöng professionellt eller seriöst men att de ändå sjöng när de t.ex. duschade, stod 
framför spegeln, var på krogen, åkte bil eller när ingen hörde. Vi tolkar det som att sång för 
deras del kom omedvetet och att de därför inte räknade det som att sjunga. De verkade heller 
inte anse sig själva vara duktiga på det och tyckte kanske därför inte att det var värt att kalla 
det sång då det inte var professionellt utfört. Att spela något instrument däremot var mer 
ovanligt, vad vi förstår så var det bara en person i den andra fokusgruppen som spelade gitarr 
till vardags. 
 
Bägge grupperna hade liknande tankar kring musik kopplat till identitet. De menade att man i 
vissa fall kunde se på en persons klädstil vad den lyssnade på, men att ens antagande inte 
alltid stämde överens med förväntningar eller att man kunde förvånas då det inte alltid var 
som man trott. Ingen av informanterna berättade att de själva identifierade sig med någon 
särskild musik. Det framgick dock att vissa personer hade sina favoritartister eller genrer men 
de framhöll inte det som en del av deras identitet. Man kan fråga sig om detta berodde på att 
de tyckte det vara ett känsligt ämne att diskutera i grupp, ifall de var rädda för att utmärka sig. 
 
Vi tycker oss inte se någon större koppling till Rentfrow och Goslings (2003) undersökning 
om hur musiksmak och preferenser hänger ihop med olika psykologiska karaktärer. Våra 
informanter lyssnade mest på pop, R&B, hip hop och en av dem även på rock, och skulle 
utifrån Rentfrow och Goslings undersökning passa in i kategorierna ”Intensiv och rebellisk” 
(rock, heavy metal), ”Optimistisk och konventionell” (country, soundtrack, religiös musik, 
pop), ”Energisk och rytmisk” (hip hop, soul/funk, electronica) och minst i ”Reflektiv och 
sammansatt” (blues, jazz, klassiskt och folkmusik). Det var svårt att på så kort tid som 
intervjuerna var få en klar bild av hur informanterna var som personer. Det var endast med en 
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informant som vi tyckte att vi kunde urskilja något mönster som passade in på kategorierna. 
Informanten lyssnade mest på pop, hip hop och techno och passade in på kategorierna 
”Optimistisk och konventionell” och ”Energisk och rytmisk”, som innefattade egenskaper 
som pratsam, glad, socialt utåtriktad och energisk.  
 
Erfarenheter från grundskolan 
Båda grupperna hade under musiklektionerna i grundskolan spelat gitarr, sjungit och haft 
musikhistoria. Förutom dessa moment verkar erfarenheterna variera en del mellan 
informanterna och grupperna. Samtliga elever verkade tycka att gitarrspel varit tråkigt, med 
undantag från en person i andra gruppen. Första gruppen berättade även att de fått sjunga 
karaoke och fått lära sig om notskrift. I denna grupp tyckte eleverna att musiklektionerna för 
det mesta varit tråkiga. Musiken hade man sett som en ”flamslektion” som ingen såg seriöst 
på. De kom ihåg lektionerna som att de pratade om klassisk musik och att de inte brydde sig 
om det. Denna grupp efterfrågade en större bredd i musikhistorian och att man fick lära sig 
om fler genrer än bara klassisk musik. De trodde en anledning till att musikämnet inte blev 
roligt berodde på för stora klasser i kombination med att det är ett praktiskt ämne. Läraren 
hade inte tid att hjälpa alla. Den andra fokusgruppen hade däremot en mer positiv syn på 
musikämnet även om det inte heller hade varit oproblematiskt. Denna grupp verkade överlag 
ha fått prova på fler moment som trummor, bas, ”så ska det låta” och i något fall tuba. Även 
denna grupp beskrev musikhistorian som tråkig och att man forskade om ”massa tråkiga 
gubbar”. De tyckte att de fick sjunga mest ”såna här gamla låtar” och efterfrågade en nyare 
repertoar. De hade även velat prova på fler instrument, eller som de uttryckte det, 
”annorlunda” instrument, t.ex. blås och stråkinstrument. Denna grupp beskrev också de stora 
klasserna som ett problem i musikundervisningen. Båda fokusgrupperna tog upp exempel på 
när de haft musik i mindre grupper och delat upp klassen. Det var tydligt att detta var något de 
förespråkade i musikundervisningen. Om det fanns möjlighet var det enligt dem bäst att ha 
grupper i olika rum så att det inte blev lika stökigt, och att man även lättare kunde spela olika 
instrument inom de olika grupperna. Båda grupperna talade om erfarenheter av att ensamma 
ha spelat upp inför resten av klassen och de tyckte att det varit jobbigt, att de känt sig 
utpekade. En elev berättade att de vid något tillfälle fått spela upp för läraren i ett separat rum 
så att ingen annan lyssnade. Vi tolkar henne som att detta var ett bättre och mindre utsättande 
sätt.  
 
Båda grupperna tog upp problematiken med att musikundervisningen ofta blir stökig och de 
verkade eniga om att det kan ha att göra med att musik är ett praktiskt ämne och att ljud från 
början är starkt förknippat med musik. En person beskrev det så här ”musik ska vara ljud och 
då får vi väl göra ljud”. Andra gruppen diskuterade och menade att musikutförande i sig 
kräver uppmuntran till att våga låta och att det kan bli motsägelsefullt om man samtidigt ska 
vara tyst. ”Läraren ska ju vara glad att man törs liksom, när man väl börjar”. Båda grupperna 
efterfrågade samtidigt mer ordning och tydlighet från lärarens sida. Andra gruppen nämnde att 
det ändå måste finnas en viss koncentration för att undervisningen ska bli bra, för ”annars blir 
det ju hönsgård direkt”. Även om allt inte fungerat perfekt på lektionerna upplevde andra 
gruppen att det var skönt att komma till musiklektionerna då det var ett tillfälle att uttrycka sig 
och ”släppa på allt”. 
 
Gemensamt för båda fokusgrupperna var att de efterfrågade mer klara mål och projekt i 
musikundervisningen. De talade inte om mål i form av prov eller tester. Istället ville fler 
elever se att det de gjort på lektionerna ledde till någon form av konsert eller något som gick 
att visa upp för andra. I första gruppen hade nästan ingen någon erfarenhet av detta från 
grundskolan men de trodde att det skulle kunna blivit ett större engagemang från elevernas 
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sida om det varit annorlunda. En person berättade att de fick göra en plansch där man skulle 
berätta om sin favoritartist och detta mindes hon som en höjdpunkt. Dessa planscher skulle 
sedan sättas upp i korridoren så att folk kunde se dem. I andra gruppen berättade några om 
erfarenheter av konserter och inspelning i studio och talade om det som något positivt. Någon 
nämnde träning till luciatåg och att det då faktiskt varit roligare än vanliga lektioner. En annan 
elev berättade om hur den egna skolan bjudit in andra skolor i kommunen till deras konsert. 
En elev förklarar varför hon vill arbeta i projektform, ”så man har nåt att se fram emot och 
öva inför”. 
 
Elevinflytande 
Ingen av grupperna ansåg att deras egen musik kommit fram under musiklektionerna. Första 
gruppen var väldigt tydlig med detta och sa att de aldrig varit med och påverkat vare sig låtval 
eller upplägg. De gillade heller inte låtvalen som läraren hade gjort. Någon i gruppen trodde 
att lärarna skulle tjäna på att fråga vad eleverna själva lyssnade på och bli lite mer 
individuella. Detta skulle enligt en av dem troligtvis bli mer givande för både elev och lärare 
då det kunde ha lett till ett större intresse och engagemang från elevernas sida. Andra gruppen 
sa även de att deras egen musik inte kommit fram under musiklektionerna, detta är dock för 
oss inte helt självklart utifrån vissa exempel de tagit upp. En person i denna grupp berättade 
t.ex. om att de fick dra ut sångtexter som alla fick lära sig. En annan elev talade om att ”de i 
nian fick vara med och bestämma, klassen gick ihop och röstade fram vilka låtar som de 
skulle sjunga”. Om dessa låtar kom från eleverna själva eller från läraren är oklart. En annan i 
gruppen berättade att de kunde skriva ut en ny låt till läraren och att han då inte var omöjlig. 
Detta verkar för oss som att eleven själv har haft en chans att få fram sin egen musik i 
undervisningen. Dessa exempel är öppna för tolkningar. Kanske är det så att eleverna 
upplevde att deras musik generellt inte representerades och glömde bort enstaka fall där det 
ändå förekommit. Trots att de upplevde att deras musik inte kommit fram på lektionerna, så 
verkar ändå andra gruppen tycka att de haft möjlighet att påverka innehållet på lektionerna 
och upplevt det som något positivt. 
 
Musik på fritiden och musik i skolan 
Våra intervjudeltagare har sagt att de lyssnar på musik varje dag och en av dem har till och 
med sagt: ”Inget liv utan musik”. De var eniga om att den fyller en stor del av deras vardag 
och när de berättade om deras musikupplevelser så har de för oss framstått som positiva. 
Utifrån det tolkar vi det som att musiken ändå är ganska viktig i deras liv och att den har en 
stor betydelse. Trots detta framgår det i vår första fokusgrupp att de inte tyckte musikämnet i 
skolan var viktigt. Någon tyckte att det var viktigt endast för betygens skull, men att det var 
oviktigt i jämförelse med andra ämnen. Några andra personer såg inte ens betyget i 
musikämnet som viktigt. I andra gruppen tyckte de att musikundervisningen var viktig men 
att det inte ska vara tvunget att lära sig spela själva. De poängterade däremot att det är bra att 
få en grundläggande allmänbildning i musikämnet och att det kunde vara bra att känna till lite 
musikhistoria. 
 
Eleverna gjorde skillnad på deras musiklyssnande på fritiden och musiken som användes i 
skolan. Båda grupperna såg de två företeelserna som två skilda världar som inte har någon 
direkt koppling med varandra. När de berättade om musik i deras liv har de utgått från 
musiken utanför skolan och de beskrev den som, vad vi kan se, något positivt. Då eleverna 
berättade att deras musik i någon större utsträckning inte funnits i klassrummet, kan man fråga 
sig om det kan vara orsaken till att de inte sett någon koppling mellan musiken på fritiden och 
musiken i skolan? Det skulle i sådana fall kunna relateras till Stålhammar (2001) där han 
beskriver hur ungdomar från Sverige och England skiljer på musik på fritiden och 
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skolmusiken. I dessa fall ansåg de flesta att deras musikkunskaper de erhållet utanför skolan 
inte värderades eller togs tillvara på i klassrummet eller att det helt enkelt inte var värt att 
kallas kunskap. 
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DISKUSSION 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka gymnasieelevers syn på musik och deras 
tankar kring musikämnet i grundskolan. Samtliga informanter använde sig av musik dagligen 
under en rad olika aktiviteter och musiken tog en stor plats i deras liv. Det vi kan se som ett 
övergripande tema i vårt arbete är att eleverna gjorde stor skillnad på deras musik, dvs. 
musiken de lyssnade till på fritiden och musiken som utövades i skolan. De talade i större 
utsträckning positivt om musiken på fritiden och kände inte samma intresse för musiken i 
skolan. Vi kan även se att i de fall där elevinflytande eller projekt/målinriktat arbete funnits, 
så har det bidragit till en mer positiv inställning till musikämnet i skolan. 
 
Musikens roll och betydelse 
De var eniga om att musik var förknippat med känslor och att den kunde påverka deras 
sinnesstämning. Detta stämmer väl överens med Gabrielsson (2008) som menar att musiken 
kan uttrycka olika känslor. Han menar också att musiken kan fungera som terapeut, detta var 
även något en av informanterna berättade om. Något annat som informanterna belyste var att 
musik kunde upplevas som stärkande och öka välbefinnandet. Musiken kunde även användas 
då ord inte räckte till, vilket Gabrielsson (2008) belyser, känslan är obeskrivlig och kan endast 
förstås då man lyssnar direkt på musiken. 
 
Alla informanter upplevde musik olika beroende på om de lyssnade själva eller tillsammans 
med andra personer. De ansåg att då de lyssnade på musik i grupp kunde de få en känsla av 
upprymdhet och att de blev taggade. När de däremot lyssnade själva upplevde de det mer 
lugnande och att det gjorde dem mer känslosamma. Gabrielsson (2008) visar exempel på hur 
musiklyssnande påverkas av om människor lyssnar ensamma eller i ett sammanhang med 
andra personer. 
 
Informanterna tycks inte identifiera musik med identitet mer än via människors klädstilar, och 
då inte deras egen klädstil. Att identifiera sig med musik är något som Lilliestam (2009) tar 
upp då han talar om att pojkar till 29 % identifierar sig med en klädstil medan flickor bara gör 
det till 11 %. Eftersom vi i denna studie enbart haft kvinnliga informanter kan en av 
anledningarna till att ämnet inte tas upp och diskuteras mer, vara att resterande procent som 
Lilliestam (2009) redogör för är ”vanliga” människor. Detta innebär att man inte bryr sig om 
någon speciell stil och att man blandar det man tycker om.  
 
Att sjunga var något som de flesta inte påstod sig göra. När de vidare diskuterade kring ämnet 
så visade det sig att alla sjöng vid flera tillfällen, men att ingen gjorde detta professionellt 
enligt dem själva. Det framgick att de inte såg sig som musikaliska. Lilliestam (2009) belyser 
att det finns en föreställning om att man måste vara musikalisk för att musicera. Han talar om 
två olika syner på musikalitet som genomsyrar samhället. En av dem kallas ”absolut” syn och 
det är den som enligt oss är den mest förekommande synen på musikalitet i samhället. I kort 
handlar den om att musikalitet är en egenskap eller förmåga som är medfödd och som man 
inte kan träna sig till. Utifrån detta tolkar vi att informanterna hade mer av denna absoluta syn 
i sitt sätt att tänka och inte såg sig själva som musikaliska, de såg inte deras sång som något 
av betydelse. Stålhammar (2001) menar att många människor svarar på frågan om de sjunger 
eller spelar på ett ursäktande sätt ”jag spelar när ingen hör” och ”jag är amatör, men det är 
roligt”. En tanke från vår sida är att musiken är förknippad med ens personlighet och identitet, 
detta skulle då kunna medföra att det är känsligt att visa upp denna sida av sig själv då den 
ofta värderas av människor. Att musik ofta blir utsatt för värderingar i högre grad än andra 
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aktiviteter är något som Stålhammar (2001) talar om. Varför blir då musik i vårt samhälle ofta 
så starkt värderat? Kan det vara så att musik och sång är förknippat med redan etablerade 
musiker genom media, att de blir normen för hur musik ska låta? Vi funderar på om TV-
program som Melodifestivalen och Idol kan medföra en mer kritisk och värderande syn på 
musik och sång. Musik i dessa program blir en tävling där personer ”röstas ut” och där ens 
framförande värderas av människor. Detta skulle kunna jämföras med hur det exempelvis är i 
många länder utanför västvärlden, där sång och musik är en naturlig del av vardagen och inte 
värderas på samma sätt då media inte är lika starkt utbrett.   
 
Musik och skola 
Det tycks finnas ett samband mellan elevinflytande och hur starkt intresset har varit på 
musiklektionerna. Flera elever har berättat att musiklektioner där de haft inflytande har varit 
mer intressanta. Även de elever som i grundskolan inte fått möjlighet att påverka 
musikundervisningen trodde att de skulle tyckt att det vore roligare om de hade fått det. Detta 
att elevinflytande inte förekommit enligt flera informanter reagerade vi på, då det i Lpo94 
tydligt framgår att demokrati är något som ska genomsyra hela skolväsendet. 
 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och 
förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga 
att ta ett personligt ansvar.  Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin 
förmåga att utöva inflytande och ansvar (Lpo94, s.5).  

 
Något generellt för både fokusgrupperna var att de mest fick spela ”såna här gamla låtar” eller 
svenska klassiker. Då det i kursplanen för musik inte framgår vilken typ av musik eller genre 
som ska användas borde fler genrer och musikstilar kunna få en plats i klassrummet. I 
kursplanen för musik tyder vi att musicerande och lyssnande i olika genrer och epoker finns 
som mål.  
 
Det står även att:  
 

Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin 
musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den egna 
identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt (Kursplan 2000). 
 

Detta tolkar vi som att elevernas egen musik borde få en möjlighet att komma fram i 
musikundervisningen. Flera informanter såg inte musikämnet som viktigt i skolan. Skulle det 
kunna bero på att de inte såg någon verklighetsförankring till musikämnet då de tyckte det var 
skillnad på skolmusik och musiken i deras verklighet, i deras vardag. Vi tror att detta kan vara 
en anledning till att det inte funnits ett större intresse för musikämnet i skolan, att de inte haft 
elevinflytande dvs. möjlighet att påverka innehållet i undervisningen. Ett större elevinflytande 
kräver att läraren är beredd att släppa in nya influenser och anpassa sin undervisning efter 
eleverna, istället för att endast välja den musik som läraren själv är mest bekant med. Ett antal 
informanter trodde att lärarsituationen skulle gynnas av att läraren var lyhörd gentemot 
eleverna och vad de lyssnar på för musik. De trodde även att läraren då skulle få ett större 
gensvar från eleverna. Vi kan koppla detta till Stålhammars (2001) undersökning om 
ungdomars syn på kunskaper i musik. Flera av dessa ungdomar hade också upplevt att det var 
en skillnad på deras egen musik och skolmusiken. De ansåg sig ha kunskaper om musik men 
att den inte värdesattes av vuxenvärlden och skolan, då den inte fick en plats i 
musikundervisningen. Man kan även ifrågasätta om det enbart är positivt att eleverna får vara 
med och påverka innehållet i lektionerna? Vad skulle hända om enbart elevernas egen musik 
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skulle användas? Skulle äldre musik inte få någon plats alls i klassrummet? Kan det vara en 
nackdel att inte utnyttja lärarens kunskaper i områden och genrer som den behärskar väl och 
vet mycket om? Lärarens tidigare erfarenheter om vad som fungerat bra måste ju också vara 
av värde. Nu har vi dragit detta exempel till sin spets men det kan ändå vara värt att reflektera 
över. Vi tror att ett ökat inflytandet från elever är något som i så fall bör ske med hjälp av 
klara pedagogiska avvägningar och motiv, där läraren fortfarande bär huvudansvaret. Vi ser 
även en eventuell fara i att använda elevernas egen musik då den någon gång ska framföras 
och bedömas. Om musikvalet är starkt förknippat med elevens identitet skulle lärarens 
bedömningar av elevens prestationer sedan kunna misstolkas av eleven som att läraren har 
värderat musiken och elevens personliga smak istället för själva utförandet. 
 
Projekt som arbetsform var något som diskuterades under intervjuerna och verkade vara något 
som förespråkades av informanterna. De ansåg att då man hade något att sträva emot var det 
lättare att motivera sig och att det blev roligare under lektionerna. Som blivande musiklärare 
tror vi oss kunna se både för- och nackdelar med att arbeta i projekt. Att arbeta i projekt skulle 
kunna ge möjligheter till att föra in demokrati i undervisningen. Man kan exempelvis rösta i 
klassen om vilket typ av projekt det ska vara, vilket tema man ska ha, vad målet är, om det 
ska leda till en konsert eller om det ska vara någon annan form av redovisning. Ett problem 
som skulle kunna uppstå är om en stor del av klassen inte känner motivation för projektet som 
röstats fram. Då projekt i regel sträcker sig över en längre tidsperiod skulle detta kunna bli 
problematiskt för elever som inte känner engagemang för projektets tema. En nackdel med 
projektform för en ensam lärare skulle kunna vara att det är svårt då man har begränsat med 
tid och resurser. Man kan även välja att arbeta ämnesöverskridande, men detta kräver ett stort 
engagemang från läraren. Detta kan också vändas till en fördel då man kan få hjälp av flera 
lärare och få mer lektionstid till projektet då ämnen går ihop. 
   
Vi uppfattade att samtliga informanter hade upplevt musiklektionerna som ”flamsiga” och 
oseriösa. Många trodde att det berodde på att musikämnet är praktiskt och att musik går ut på 
att skapa ljud. De efterfrågade ett större krav på ordning från lärarens sida och att läraren 
betonar vikten av ämnet, att det behandlas som ett viktigt ämne som vilket som helst. 
Samtidigt menade de att en viss ljudvolym i klassrummet måste få vara tillåten för att skapa 
en öppen stämning så att man exempelvis vågar sjunga ut och prova nya saker. Förslag från 
informanterna för att motverka ”flams” under lektionerna var att man kunde dela upp klassen 
i mindre grupper om möjligheten fanns. Var inte detta möjligt kunde man dela upp klassen i 
två grupper som kunde ägna sig åt olika aktiviteter, så att alla inte behövde göra samma sak i 
ett och samma klassrum. Vi kan se en svårighet i att dela upp klassen i grupper i olika rum då 
det sällan finns att tillgå, i de fall där grupprum finns, har man som lärare sällan en bra 
översikt över eleverna och då finns det risk för att den tilldelade uppgiften inte blir gjord. Om 
uppdelning i grupprum ska fungera ställer det högre krav på eleverna. Elevernas egen 
motivation och disciplin är till stor del avgörande för hur väl det ska fungera.  
 
Avslutning 
Mycket av det som informanterna har berättat angående musik i skolan har på ett eller annat 
sätt varit knutet till motivation. Därför tror vi som blivande musiklärare att det är viktigt att 
vara tydlig med varför man gör vissa moment inom musikämnet, för att öka elevers förståelse 
för innehållet. Vi tycker oss även se att det finns en koppling mellan informanternas intresse 
för ämnet och elevinflytande. Alltså, genom att eleverna får en större förståelse för varför man 
har en del moment och att de har möjlighet att påverka innehållet på lektionerna tror vi kan 
leda till större motivation hos eleverna som i sin tur gör ämnet mer intressant. Vi har under 
arbetet sett att elevernas egen musik inte kommit fram i musikundervisningen och vi tror att 
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eleverna skulle bli mer motiverade om innehållet under musiklektionerna var mer färgade av 
elevernas val av musik, då det skulle knyta an till deras liv även utanför skolan. Vi anser att 
som lärare bör man vara lyhörd för elevernas önskemål och personliga intresse i musiken. 
Klara mål med undervisningen verkar också vara positivt för motivationen. Klara mål skulle 
exempelvis kunna vara att arbeta i projektform eller att man arbetar inför en konsert eller 
uppträdande. Vi tror även att större variation i musikundervisningen skulle utveckla elevernas 
intresse för ämnet, t ex att man ägnar sig åt fler instrument än endast gitarr. 
 
Vidare forskning 
Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att utföra studien på samma sätt men att lägga 
större tyngd på genusaspekten. Man skulle kunna göra samma typ av undersökning fast med 
bara killar, alternativt att båda könen representeras i intervjuerna. Ett annat förslag är att 
utforska detta ämne med hjälp av flera deltagare i en kvantitativ studie med hjälp av enkäter. 
Det skulle även gå att göra en likadan studie på en annan åldersgrupp eller med hjälp av 
informanter där alla gått i samma klass och haft samma musikundervisning. 
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BILAGOR 
 
Underlag för fokusgrupper  
 
Musik i allmänhet 
-Har ni gått i samma skola? 
-Vad lyssnar ni på för musik/om? 
-Vad tänker ni på när ni hör ordet musik? 
-Vad har musik för roll i era liv? 
-När/hur använder ni er av musik? 
-Har ni någon stark musikupplevelse som ni vill berätta om? 
-På vilket sätt fanns musik i era liv när ni var yngre? 
-Vad har ni för erfarenheter av att sjunga och spela själva? Hur är det i jämförelse med att 
lyssna på musik? 
-Upplever ni på musik annorlunda när ni är själva eller med flera? 
-Påverkar musik ert humör/sinnesstämning? 
-Vad lyssnar ni efter mest, melodi/musiken eller texten? 
-Om bara text finns, får man samma känslor utan musiken och tvärtom? 
-Ser ni någon koppling mellan musik och personlighet?  
 
Musik i skolan 
-Vad har ni för erfarenheter av musik i skolan? 
-Vad har ni gjort på musiklektionerna? 
-Vad tyckte ni om musikundervisningen i grundskolan?  
-Tycker ni att musik i skolan är viktigt? 
-Tycker ni att musik är lika viktigt som andra ämnen? 
-Kände ni att er musiksmak representerades under musikundervisningen, om inte hade ni 
möjlighet att påverka det själva?  
-Har musikundervisningen i skolan påverkat er till vad ni tycker om musik idag?  
-Om ni fick göra precis vad ni ville på musiklektionerna, vad skulle ni göra då? 
-Vad tycker ni om att ha musik i stora klasser? 
-Lärarens auktoritet viktig? 
-Projekt?  
-Genrer/låtar i skolan? 
-Hur känner ni med andra estetiska ämnen? 
-Internet, Youtube, Spotify? Påverkar det hur ni lyssnar? 
-Om musik inte fanns över huvud taget… 
-Är det något ni vill tillägga? 
 
 
 
 
 


