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Annika Danielsson (f. 1973) är utbildad musiklärare 
med inriktning mot grundskola/gymnasium, och har en 
bakgrund som musik- och klasslärare i grundskolan, 
samt som kördirigent i olika sammanhang. Hon har en 
magisterexamen i musikpedagogik, och har sedan 2003 
varit verksam som doktorand och lärare vid Musikhög-
skolan, Örebro universitet. Under forskarutbildningen har 
hon också ingått i den mångvetenskapliga forskarskolan 
Demokratins villkor vid samma lärosäte.

I Musik oss emellan utforskas förhållandet mellan identitet och ungdomars 
musikanvändning. Studien bygger huvudsakligen på analyser av gruppsamtal 
och intervjuer med 14–15-åringar som går i grundskolans år 8 i en mindre 
respektive en större svensk kommun.

En grundläggande utgångspunkt är att identitet betraktas som en process 
som framför allt äger rum i vardagen. Här finns skolan med som en del, men 
dess musikundervisning tilldelas inte någon särställning utan behandlas 
som ett av flera vardagliga sammanhang som ungdomarna rör sig mellan. 
Avsikten är att ta ett samlat grepp om ungdomar, musik och identitet utifrån 
teoretiska infallsvinklar som omfattar både sociala och individuella aspekter 
av identitet, tillsammans med ett vidgat perspektiv på musikanvändning som 
”musikaliskt deltagande”.

Avhandlingens titel syftar på förståelsen av musik som något som finns 
i såväl sociala som individuella sammanhang där användningar, uppfatt-
ningar, betydelser och även upplevelser i varierande grad präglas av sociala 
förväntningar och konventioner. Formuleringen ”oss emellan” står för den 
förtrolighet och det samförstånd som kännetecknar samtalen om musik och 
musikanvändning – men vill också påminna om att ett sådant samförstånd 
återspeglar kollektiva uppfattningar och därmed kan innebära ett avstånds-
tagande från dem som inte delar, eller passar in i, dessa.

Örebro Studies in Music Education 6
Örebro Studies in Conditions of Democracy 8

örebro 2012

Doktorsavhandling

Musik oss emellan
 Identitetsdimensioner i ungdomars musikaliska deltagande

Annika Danielsson
Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning

A
n

n
ik

a D
a

n
ielsso

n
  M

usik oss em
ellan


