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ABSTRACT 
Syftet med denna uppsats är att genom intervjusamtal och enkäter få ökad insikt i samt 
beskriva hur musicerande barn uttrycker sina upplevelser av och ambitioner med sitt 
musicerande, såväl inom som utom ramen för frivillig musikundervisning. Det empiriska 
materialet består av 95 enkätsvar samt information från intervjusamtal med nio barn. Samtliga 
barn var mellan åtta och tretton år. 

Studien vilar på en kulturteoretisk ram, vilken utgör fonden för studiens övriga 
teoretiska utgångspunkter. Studiens syfte avspeglar ett hermeneutiskt kunskapsintresse, varför 
ett tolkningsteoretiskt perspektiv utgör en grundläggande utgångspunkt. Vidare vilar studien 
på tankegångar från den s.k. nya barndomssociologin, vilken satt studiet av barndom i fokus. 
Begreppsparen barnperspektiv och barns perspektiv är centrala i studien, liksom begreppen 
barnkultur och barns kultur.  

Barnen uttryckte skilda ambitioner med sitt musicerande. Vissa hade planer för fortsatt 
musikutbildning eller ett yrkesliv inom musik, andra inte. De sistnämnda tenderade att 
tillskriva musicerande för egen skull ett lägre värde än musicerande där planer finns för ett 
professionellt musikutövande. Eleverna tycktes finna tillfredsställelse i att kunna framföra 
låtar i sin helhet. Här framhölls gruppundervisning som en positiv faktor, då medmusikanter 
kan bidra till en mer klangfull musikupplevelse. Men gruppundervisning tillskrevs även 
negativa konnotationer, bl.a. att övriga gruppmedlemmar stör och/eller tar för mycket 
lektionstid i anspråk. Det visade sig att påfallande många barn skapar egen musik på fritiden. 
De tycks dock inte ha framfört denna för sina musiklärare, varför det är rimligt att anta att 
dessa inte har vetskap om elevernas musikskapande. Barnen gjorde skillnad mellan 
musicerande relaterat till undervisningen och musicerande i övrigt, där aktiviteten ”att spela” 
tycktes vara förbehållen musicerandet under lektionstid. Det fria musicerandet och att lära sig 
spela ett instrument på egen hand tycktes inte värderas lika högt av barnen själva. Vad gäller 
musiklyssnande på fritiden framstår många som musikaliska allätare och rör sig över flera 
genrer i sina musikpreferenser. Att uppträda och visa vad man har lärt sig tycks värderas 
mycket högt bland barnen. Många beskrev att musiken ger dem en känsla av kompetens och 
självförtroende, även om exempel på det motsatta också framkommit, dvs. att musicerandet 
ger eleverna en känsla av inkompetens. Vuxnas inflytande över barns musicerande tycks vara 
omfattande. Detta gäller såväl vuxna inom familjen som utomstående vuxna. 

 

Nyckelord 

Barn, musik, musicerande, kommunal musikskola, kulturskola, frivillig musikutbildning, 
musikskola, kulturskola, barnperspektiv, barnkultur. 



FÖRORD  

 

I huset där jag bor finns en ung tjej som aldrig tycks upphöra att fascinera mig. Varje morgon 

när hon ska ge sig iväg till dagis i sällskap med sin mamma eller pappa, slår hon upp sin 

lägenhetsdörr och brister ut i sång och allsköns vokala ljudlaborationer. Hon tycks fascinerad 

av den ljudvolym trapphusets akustik skänker hennes röst. Med kraft och energi prövar hon 

sina röstresurser under tiden de väntar på att hissen ska nå deras våningsplan. 

Ljudlaborationerna fortsätter i hissen hela vägen ner för att slutligen klinga av då hon lämnar 

huset och kliver ut på gatan. Så gott som varje dag under flera års tid har hon bjudit mig på 

musikaliska överraskningar vilka har låtit sig ljuda in genom springorna till lägenheten där jag 

bor. Ljudlaborationerna har med tiden övergått i välkända melodier. Jag har fått följa hur hon 

efter många tappra försök slutligen erövrat den tämligen invecklade textraden – ”fjärran 

lockar du min syn, likt en diamant i skyn” – i Blinka lilla stjärna. Morgonsången i trapphuset 

fortskrider. Det är med glädje och stor fascination jag fortsätter att följa hennes musikaliska 

upptäckter. Under arbetet med denna uppsats har jag i tankarna ofta återkommit till min 

trapphussjungande granntjej. De flesta av oss tappar med åren vår musikaliska lekfullhet – 

eller ser inte längre att lekfullheten kan vara musikalisk. Många av oss sjunger heller aldrig i 

trapphus (handen på hjärtat: har vi inte alla någon gång varit lockade att prova?) Mitt första 

tack går till min unga granne för en daglig dos inspiration och glädje! 

Mitt allra varmaste tack går till de nio informanter vilka så generöst ställt upp med sin 

tid för att samtala med mig om sitt musicerande. Tack för ert förtroende, er uppriktighet och 

för mycket tänkvärda och intressanta samtal! Ett hjärtligt tack vill jag också rikta till alla de 

barn som tog sig tid att besvara enkäten.  

Ett stort tack till de personer på den kulturskola och musikskola jag varit i kontakt med, 

vilka ställt upp med ovärderligt stöd i form av distributionshjälp av enkäterna. Ert varma 

bemötande och det intresse ni visat för denna studies genomförande har varit mycket 

värdefullt! 

 

 

 

 

Ellinor Lidén 
Stockholm & Erlangen, Tyskland 2007 
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INLEDNING 

Bakgrund 
 

Sång kan inkludera med väldig styrka, om vi har gemensamma rötter. Men sång kan också brutalt 
exkludera – om sångerna tillhör andra, inte dig.1

 
Citatet ovan kan sammanfatta åtskilliga tankar som legat till grund för denna uppsats. Musik 

tycks beröra och verka på oss med en väldig styrka, på ont och på gott. Vi kan uppleva 

samhörighet med och föredra en viss slags musik medan musik av annat slag kan väcka vårt 

ogillande. För somliga tycks musik och musicerande vara en lika självklar del av livet som att 

äta, andas och sova. För andra kan det vara något främmande och kanske lite skrämmande. 

Hur vi tänker och talar om musik kan även berätta något om tillhörighet, hur vi är och hur vi 

vill uppfattas av andra. Musik kan därmed inbegripa mycket mer än musiken i sig. 

Möjligheterna för barn och unga att lära sig musicera är förhållandevis goda i Sverige, 

främst genom landets kommunala musik- och kulturskolor vilka finns representerade i 

samtliga kommuner frånräknat åtta.2 Musik ingår även som ett obligatoriskt ämne i 

grundskolan och omfattar således alla barn och unga i Sverige.3 Detta ger en fingervisning om 

att vi vuxna tycks lägga stor vikt vid att musik och andra estetiska aktiviteter ska finnas 

tillgängliga för barn och unga, även om de bakomliggande argumenten och motiveringarna 

varierar. Dessa insatser till trots falnar ett genuint intresse att musicera hos många barn och 

unga. Frågor om varför intresset slocknar har sällan ställts – ej heller frågor kring vad det är 

som lockar och berör, varför barn och unga väljer att söka sig till frivillig musikundervisning 

eller hur de förhåller sig till och brukar musik i en vidare kontext. Mot denna bakgrund är det 

intressant att fråga sig vilka mål, syften och ambitioner barn och unga själva har med sitt 

deltagande i frivillig musikundervisning och frivilligt musicerande överlag – något som ännu 

förefaller vara undersökt i mycket liten utsträckning.  

Allison James, Chris Jenks & Alan Prout har efterfrågat studier av barns vardagliga liv 

och egna perspektiv på de aktiviteter de själva deltar i.4 De får medhåll från Aktionsgruppen 

för barnkultur, vilken i sitt statliga uppdrag gjort en omfattande kartläggning av barnkulturen i 
                                                 
1 Jon-Roar Bjørkvold: Sköldpaddans sång, Stockholm: Runa förlag, 1998, s. 68. 
2 Arjeplog, Bollebygd, Karlsborg, Nora, Sorsele, Surahammar, Torsås och Överkalix saknar musik- eller 
kulturskola.  Resultat av Musik- och Kulturskolerapporten 2006, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK. 
Maj 2006.  
3 För en fördjupning av det obligatoriska musikämnet i grundskolan, se bl.a. Börje Stålhammar: Samspel. 
Grundskola – Musikskola i samverkan. En studie av den pedagogiska och musikaliska interaktionen i en 
klassrumssituation. Diss. Skrifter från musikvetenskapliga avdelningen, musikhögskolan i Göteborg, nr 41, 1995 
eller Ralf Sandberg: Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Några variationer över ett 
läroplansteoretiskt tema. Diss. Stockholm: HLS Förlag, 1996. 
4 Allison James; Chris Jenks; Alan Prout: Theorizing Childhood. Cambridge: Polity Press, 2005, s. 87, s. 120.
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Sverige. I slutbetänkandet efterlyser de mer barnkulturell forskning där barns egna perspektiv 

synliggörs.5 Även FN:s konvention om barnets rättigheter förespråkar barnets rätt att bli 

hörsammat:  
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 
uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad.6
 

De fåtal studier vilka behandlar barn och musik tycks i regel ställa musiken i centrum, inte 

barnen. Min ambition har varit den motsatta, dvs. att utgå ifrån barnen och höra hur de 

uttrycker sig om musik och de musikaktiviteter de är involverade i.  
 

Frivillig musikundervisning inom kultur- och musikskolor 

Musik- och kulturskolor är en nästintill landsomfattande verksamhet i vilken frivillig 

musikundervisning utgör en betydande del. Då samtliga informanter i denna studie deltar i 

denna typ av frivillig musikundervisning har jag valt att kortfattat beskriva denna 

verksamhet.7 Musikskolor började växa fram i Sverige i liten skala under 1930-talet för att 

under efterkrigstiden påtagligt öka i antal.8 Starkast expansion av musikskolor nåddes under 

60-talet.9 Tillväxten av musikskolorna sammanfaller med det svenska välfärdsbygget. En 

grundtanke var att inte endast de ekonomiskt gynnade barnen skulle ges möjlighet till 

musikundervisning.10 Efterkrigstidens framtidsoptimism och demokratiideal kan till stor del 

förklara satsningarna på dessa musikskoleverksamheter.11

Under 90-talet breddade åtskilliga musikskolor sitt utbud för att även erbjuda 

undervisning i andra estetiska former, varpå många ändrade benämningen för verksamheten 

                                                 
5 Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi barnkulturen. Betänkande av kommittén Aktionsgruppen för 
barnkultur. SOU 2006:45, Stockholm: Fritzes, 2006, s. 96. 
6 Artikel 12, punkt 1 i Konventionen om barnets rättigheter, Förenta Nationerna. 
7 För en utförligare bild av musikskolornas framväxt rekommenderas Torgil Persson: Den kommunala 
Musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal. En studie av musikskolorna i Mörbylånga, Tranås, Kiruna och 
Borås. Diss. Göteborg: Skrifter från Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet nr. 68, 2001,  
eller Jonas Gustafsson: Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965. 
Diss. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 91, 2000.  
8 Sture Brändström & Christer Wiklund: Två musikpedagogiska fält. En studie om kommunal musikskola och 
musiklärarutbildning. Diss. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 1995, s. 5 f, s. 14 f. 
9 Anna-Lena Rostvall och Tore West: Interaktion och kunskapsutveckling. En studie av frivillig 
musikundervisning. Stockholm: Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning, KMH Förlaget, 2001, s. 
44.  
10 Brändström& Wiklund: 1995, s. 30. 
11 Börje Stålhammar: Samspel. Grundskola – Musikskola i samverkan. En studie av den pedagogiska och 
musikaliska interaktionen i en klassrumssituation. Diss. Skrifter från musikvetenskapliga avdelningen, 
Musikhögskolan i Göteborg, nr 41, 1995, s. 68 ff. 
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från musikskola till kulturskola.12 Denna tendens att bredda utbudet har fortsatt, även om de 

renodlade musikskolorna fortfarande utgör en majoritet – till antalet 159 jämfört med 123 

kulturskolor. Omkring 380 000 barn och unga deltar i musik- och kulturskolornas verksamhet 

och närmare 20 000 föreställningar/konserter ges varje år i deras regi. Terminsavgifterna för 

deltagandet uppvisar stora variationer, från helt kostnadsfritt upp till 1600 kr per termin.13 

Därtill kommer i regel kostnader för hyra eller köp av instrument. Med detta kan konstateras 

att deltagande i musik- eller kulturskolor i realiteten inte är möjligt för alla barn.  

Musik- och kulturskolor omtalas ofta som ”Musikskolan” respektive ”Kulturskolan” 

som vore det en enda organisation. Dessa har dock vuxit fram utan någon central styrning och 

är således resultatet av lokala, i allmänhet kommunala, initiativ.14 Därmed saknas nationella 

riktlinjer eller styrdokument och det står därför varje enskild verksamhet fritt att själv utforma 

sina arbetssätt. Undervisningen inom landets musik- och kulturskolor tycks dock, trots 

avsaknaden av nationella målformuleringar och styrdokument, likväl vara snarlikt utformad.15  
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom intervjusamtal och enkäter få ökad insikt i samt 

därefter beskriva hur ett antal musicerande barn uttrycker sina upplevelser av och ambitioner 

med sitt musicerande, såväl inom som utom ramen för frivillig musikundervisning. 

Vägledande forskningsfrågor har varit: hur uttrycker barnen sina upplevelser dels kring sitt 

musicerande i stort, dels kring sitt deltagande i frivillig musikundervisning? Hur förhåller sig 

barnen till musik i sin vardag? Vilka syften har de med sitt musicerande? Har de uppställda 

mål och ambitioner med deltagandet i musikundervisningen?  
 

Disposition 

Jag inleder med att beskriva ett urval av den tidigare forskning som utförts där ambitioner 

funnits att direkt eller indirekt skildra musicerandeaktiviteter utifrån utövarnas perspektiv. 

Efter detta presenteras uppsatsens övergripande teoretiska ram där grundläggande tankar och 

utgångspunkter presenteras. Därefter följer ett metodologiskt avsnitt där studiens 

genomförande redovisas och diskuteras, följt av en redovisning av de resultat som 

framkommit. Ett avsnitt med sammanfattande reflektioner får sedan avsluta denna uppsats.  
                                                 
12 Gunnar Svensson: Barns rätt till kultur. Om barn- och ungdomskulturens villkor på 90-talet. Älvsjö: 
Kommentus Förlag AB, 1993, 51 ff.  
13 Resultat av Musik- och Kulturskolerapporten 2006, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK. Maj 2006 
14 Svensson: 1993, s. 6. 
15 Rostvall och West: 2001, s 1. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Merparten av svensk forskning om barns musicerande består av musikpedagogisk forskning 

vilken främst belyser undervisningssituationer. Sammantaget är det mycket få av dessa studier 

som ens vidrör hur barn själva upplever och tänker kring sitt musicerande. Ett djupare och 

bredare intresse för musikutövares egna perspektiv återfinns i forskning framställd i USA och 

Storbritannien – då i allmänhet inom andra discipliner än musikvetenskapen, såsom etnologi, 

sociologi, psykologi, pedagogik, antropologi m.m.16 Men även där är det sällsynt med 

utövande barns perspektiv.  

Det svenska forskningsintresset för barns och ungas upplevelser av sitt musicerande 

tycks dock öka, vilket kan skönjas i några av de senaste årens musikpedagogiska 

avhandlingar. Jag har här valt att lyfta fram ett antal av dessa samt andra studier och 

publikationer vilka jag anser skildrar musikaktiviteter utifrån barns och ungas perspektiv, 

vissa mer påtagligt än andra. På grund av det ringa underlaget har jag valt att inkludera studier 

vilka sammantaget fokuserar på barn i ett brett åldersspektrum. Det är huvudsakligen 

pedagogisk forskning som behandlas, då det är inom musikpedagogiken som den större delen 

av forskningen om barns musicerande återfinns. Publikationer hemmahörande inom andra 

discipliner har dock inkluderats. Gränserna mellan exempelvis musikpedagogik, 

musikpsykologi, musiketnologi och musiksociologi är inte alltid självklara och många studier 

rör sig över dessa gränser. Avhandlingar inom musikpedagogik har ofta en tvärvetenskaplig 

framtoning där perspektiv från de nyss nämnda disciplinerna ingår.17  

Jag har företrädesvis använt mig av svensk forskning, men har även gjort nedslag 

utanför Sveriges gränser – då främst för att synliggöra forskningsområden där svensk 

forskning är svagt representerad. Tematiseringarna av denna tidigare forskning har gjorts med 

förhoppningen att de ska ge en tydligare överblick över det aktuella forskningsläget. 

Gränserna mellan dessa tematiseringar är inte absoluta. Det kan exempelvis vara 

problematiskt att dra en tydlig skiljelinje mellan musikskapande och musikutövande. Således 

kan flera av dessa avhandlingar och skrifter passa in under fler än en rubrik.  
 

                                                 
16 Lars Lilliestam: Musikliv. Vad människor gör med musik – och musik med människor. Göteborg: Bo Ejeby 
Förlag, 2006, s. 12 f. 
17 Bertil Sundin: Barns musikaliska utveckling. Stockholm: Liber AB, 2003a, s. 23 f. 
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Barns musicerande och musikaliska lärande 

Maria Calissendorff beskriver i sin avhandling ”Om man inte vill spela – då blir det 

jättesvårt”18 hur sex fiolspelande femåringar berättar om sitt musikaliska lärande. Två 

terminers lektionsobservationer kompletterades med intervjutillfällen där barn, föräldrar och 

musikpedagoger intervjuades. I studien söker Calissendorff bland annat ta reda på hur 

förhållandet och kommunikationen mellan elev och lärare ter sig, hur barnen i gruppen 

förhåller sig till varandra samt hur barnen själva upplever att de lär sig spela fiol. På detta sätt 

menar Calissendorff att studien återger barnens egna perspektiv, dvs. att hon förmedlar 

barnens uppfattningar vilka de ”så gott de kan, beskriver och förklarar.”.19  

Studien väcker många frågor om förhållandet mellan vuxnas respektive barns 

perspektiv. Såväl föräldrar som pedagoger framhöll vikten av att undervisningen skulle 

upplevas som rolig och lustfylld. Samtliga föräldrar betonade även framtida nyttoaspekter 

med barnens deltagande i musikundervisningen. Barnen själva uttryckte att det var roligt att 

spela när det kändes lätt och när de fick spela melodier som de kände att de behärskade.20 

Undervisningen upplevdes som tråkig när barnen blev fysiskt trötta, något som tycktes ske när 

de stod upp länge och därför inte förmådde hålla fiolerna uppe på axlarna. De vuxna 

uppfattade tröttheten som uttryck för att barnen var uttråkade.21 Några problematiska 

uttalanden avseende graden av frivillighet i barnens deltagande gjordes av föräldrarna. Flera 

föräldrar hävdade att barnen måste ”pushas” för att vilja spela. De frågade sig också hur man 

får femåringar att frivilligt spela fiol.22 Calissendorff benämner sådana uttalanden som uttryck 

för ”pushande frihet” och hon menar att graden av frivillighet med fog kan ifrågasättas. De 

vuxna uttryckte sig även motsägelsefullt på andra vis. Såväl föräldrar som lärare ansåg det 

vara viktigt att entusiasmera barnen, samtidigt som de uttryckte att musicerandet kräver en 

inre motivation hos barnen själva.23 Ytterligare en intressant upptäckt var att barnen tycktes 

göra stor skillnad mellan att spela och att öva. De uppfattade övning som den aktivitet som 

sker hemma, medan aktiviteten att spela tog plats under lektionstid.24 Hur såg då barnen på 

sina musikaliska inlärningsprocesser? De menade att de lärde sig bäst genom att titta, lyssna 

och härma. En intressant iakttagelse är att pedagogerna i studien stod för total 75 procent av 

                                                 
18 Maria Calissendorff: ”Om man inte vill spela - då blir det jättesvårt”. En studie av en grupp förskolebarns 
musikaliska lärande i fiolspel. Diss. Örebro Universitet: Örebro Studies in Music Education 2, 2005.  
19 Calissendorff: 2005, s. 18 ff. 
20 Calissendorff: 2005, s. 18, s. 83 f, s. 90 f, s.111. 
21 Calissendorff: 2005, s. 90 ff, s. 116, s. 123 f. 
22 Calissendorff: 2005, s. 121.  
23 Calissendorff: 2005, s. 156. 
24 Calissendorff: 2005, s. 106 f, s.188. 

 5



den verbala kommunikationen i undervisningen.25 Att lärare dominerar den verbala 

kommunikationen bekräftas i flera tidigare utförda studier, däribland i Tore West och Anna-

Lena Rostvalls gemensamma avhandling Interaktion och kunskapsutveckling.26  

Rostvall och West videofilmade och transkriberade elva instrumentallektioner, varav två 

utgjordes av gruppundervisning och nio av enskild undervisning. En av grupplektionerna 

bestod av en studiecirkel i gitarrspel för vuxna i regi av ett studieförbund. Resterande 

lektioners deltagare var barn och unga vilka spelade gitarr eller bleckblåsinstrument inom 

ramen för olika kommunala musikskolor.27 Under samtliga videofilmade lektioner utom en 

dominerade läraren märkbart över eleverna i verbala yttranden. De försök eleverna gjorde till 

egna uttryck eller till att definiera om undervisningssituationen efter sina egna förutsättningar 

och ambitioner togs inte tillvara och avfärdades stundtals även helt av lärarna. Den enda 

gruppen där lärardominansen inte var lika uppenbar var i gruppen med vuxna deltagare där en 

mer jämn makt- och talfördelning under lektionstiden var rådande. Rostvall och West lyfter 

fram det motsägelsefulla i att det inom instrumentalundervisning vanligtvis anses att musik 

varken kan eller bör uttryckas verbalt, vilket är en intressant iakttagelse särskilt som lärarna 

ägnar så mycket av lektionstiden till att just tala. Dessa faktorer medför att elevernas 

förväntningar, tankar och åsikter inte blir hörsammade i undervisningen. Samma kritik riktar 

Rostvall och West till den musikpedagogiska forskningen, där elevers perspektiv, 

motivationsfaktorer och upplevelser sällan lyfts fram.28  

Liksom Calissendorff tar även Rostvall och West upp att elevernas fysiska och 

motoriska trötthet ofta misstolkas av lärarna. Vid de tillfällen då elevernas musicerande inte 

överensstämde med noterna tolkades detta av lärarna som att eleverna inte förstått notbilden 

korrekt. Videofilmerna visade dock att eleverna tampades med de praktiska och motoriska 

momenten på sina instrument. Trots fysisk trötthet uppmanades de av lärarna att fortsätta 

spela. Videoinspelningarna visade även att många av eleverna satt på ergonomiskt olämpliga 

stolar och att de, bland annat på grund av detta, tycktes uppleva fysiska begränsningar i sina 

möjligheter att spela. Hjälpmedel såsom exempelvis fotpall för att hålla gitarren uppe 

saknades ofta. Instrument för ackompanjemang, såsom piano eller CD-spelare, saknades helt 

eller var i undermåligt skick.29  

                                                 
25 Calissendorff: 2005, s. 159. 
26 Rostvall och West: 2001. 
27 Rostvall och West: 2001, s. 89 f. 
28 Rostvall och West: 2001, s. 53, s. 58, s. 286.  
29 Rostvall och West: 2001, s. 118, s. 186 f, s. 192, s. 222 f, s. 268, s. 271. 
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Rostvall och Wests studie är ett betydande bidrag till ökad kunskap om och förståelse 

för barns musikundervisning och dess villkor. De framhåller dock att lärarnas enskilda 

handlingar som synliggörs i studien bör förstås som produkter av generella tankestrukturer 

och handlingsmönster på en kollektiv nivå. I yrkesrollen inryms normer, rutiner, tankar och 

språkliga uttryck vilka bildar konventioner som i sin tur bestämmer det möjliga handlings- 

och tankeutrymmet i undervisningssituationerna.30 I sammanhanget kan det vara på sin plats 

att påpeka att studier om lärares upplevelser av musikundervisningen också lyser med sin 

frånvaro – något Bertil Sundin framhöll redan 1987 och som fortfarande tycks göra sig 

gällande.31 Rostvall och West, vilka själva är verksamma instrumentalpedagoger tillika 

musiklärarutbildare, anser att det inom det musikpedagogiska fältet i allmänhet råder en 

deterministisk syn på musikalisk utveckling, där såväl elevens musikaliska begåvning som 

lärarens yrkesskicklighet ses som medfödda egenskaper. Därmed har inte något större intresse 

fästs vid att undersöka och problematisera undervisningssituationerna. Att elever väljer att 

avbryta musikundervisningen har inte heller problematiserats nämnvärt. Avhopp betraktas 

inte sällan som en oproblematisk urvalsprocess där de mest begåvade eleverna väljer att gå 

vidare i sin instrumentalutbildning.32  

I Musikens dimensioner undersöker Tomas Saar hur barn och unga lär sig att spela 

instrument alternativt lär sig att sjunga skolat samt hur de själva uppfattar sitt musicerande.33 

Saar videofilmade, observerade och intervjuade tretton musikelever i åldrarna nio till sjutton 

år vilka deltog i olika musikaliska konstellationer.34 Liksom Calissendorff uppmärksammar 

Saar att eleverna tycks göra skillnad mellan att spela och att lära sig spela/öva. Saar talar om 

spelande och lärande som två olika musikaliska inramningar – en musikalisk respektive en 

pedagogisk – vilka har vitt skilda funktioner. Att lära sig spela innebär att man medvetet övar 

och fokuserar på exempelvis tekniska färdigheter, medan att spela innebär att man placerar 

musicerandet i ett musikaliskt sammanhang, exempelvis inom en viss musikstil eller genre. 

Här framträder det musikaliska flödet i förgrunden och den musikaliska helheten blir det 

centrala.35

                                                 
30 Rostvall och West: 2001, s. 10 f, s. 14 f.  
31 Bertil Sundin: Musik för alla? Om det estetiska områdets pedagogik. Forskningsrapport från Pedagogiska 
institutionen nr 36, Stockholms universitet, 1987, s. 32. 
32 Rostvall och West: 2001, s. 1 f, s. 26 f, s. 51, s. 297. 
33 Tomas Saar: Musikens dimensioner - en studie av unga musikers lärande. Diss. Acta Universitatis 
Gothoburgensis: Göteborg Studies in Educational Sciences 133, 1999, s. 35, s. 43. 
34 Saar: 1999, s. 72-79, s. 85 ff. 
35 Saar: 1999, s. 141-150. 
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Claes Ericsson har genom gruppsamtal undersökt ungdomars uppfattningar om 

musikaliskt lärande inom den allmänna musikundervisningen i grundskolans år 8 och 9.36 

Han menar att den ökande fokuseringen på elevers inflytande och medbestämmanderätt inom 

ramen för grundskolan medför ett ökat behov av forskning där elevernas perspektiv 

synliggörs.37 Ericsson, själv musiklärare för halvparten av de informanter vilka deltog i 

studien, beskriver att han i sitt pedagogiska ledarskap strävar efter att utgå från elevernas 

önskemål där han tycker att eleverna ska lära sig vad de själva önskar lära sig. Han kritiseras 

dock av en informant, tillika en av sina elever, som menar att om de inte bereds möjlighet att 

ta del av ett bredare utbud har de heller ingen möjlighet ta ställning till vad de vill lära sig och 

kan då följaktligen inte utöva sin rätt till inflytande.38 Elevens uttalande är intressant att lyfta 

fram i samband med aktuella diskussioner kring ökat elevinflytande och 

medbestämmanderätt. 

Ericsson menar att ungdomars förhållningssätt till musikaliskt lärande kan beskrivas i 

termer av shopping, förströdd tillägnelse och att musiken har en självvårdsfunktion. 

Innebörden av det förstnämnda begreppet – shopping – åskådliggörs tydligt genom nyss 

nämnda exempel, dvs. att eleverna efterfrågade ett bredare musikaliskt utbud från vilket de 

sedan kan pröva sig fram för att göra sina individuella val och skapa sina preferenser. Läraren 

kan då erbjuda eleverna guidad visning. Det andra begreppet – förströdd tillägnelse – åsyftar 

att ungdomarna tillägnar sig omfattande musikalisk kompetens och analytisk förmåga genom 

att lyssna till musik. Detta kontrasterar mot den traditionella synen inom musikpedagogik där 

tillägnande av musikaliska kunskaper kräver koncentration och medveten fokusering, i regel 

inom ramen för en undervisningskontext. Det tredje begreppet – musikens självvårdande 

funktion – framhäver musikens emotionella dimension för individen. Musiken tycks där ha en 

närmast terapeutisk funktion vilken tillskänker individerna såväl ökad livskvalitet som 

väsentliga byggstenar till identitet och självförverkligande.39  

                                                 
36 Claes Ericsson: Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse: Moderniserade villkor för 
ungdomars musikaliska lärande. Diss. Malmö Academy of Music: Studies in Music and Music Education 4, 
2002. 
37 Ericsson: 2002, s. 2, s. 4 
38 Ericsson: 2002, s. 2, s. 78, s. 101. 
39 Ericsson: 2002, s. 4, s. 168 ff, s.199-203, s. 211, s. 217 ff. 
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Barns musikskapande 

Två musikpedagogiska avhandlingar, vilka båda fokuserar på barns och ungas musikskapande 

med hjälp av datorbaserade verktyg, har skrivits av Bo Nilsson40 respektive Göran 

Folkestad41. I dessa avhandlingar berörs även hur musikskapandet förstås av 

barnen/ungdomarna själva, även om detta inte är studiernas primära syften. Metodologiskt 

betraktat finns många likheter avhandlingarna emellan. Bland annat nyttjar båda digital teknik 

för att undersöka hur barnens/ungdomarnas musikkompositioner stegvis har byggts upp. Båda 

diskuterar det problematiska med att definiera begreppet musik och frågar sig om barnens 

musikaliska skapelser vilka undersöks i studierna är att betrakta som musik.42 Folkestad 

definierar musik som det som uppstår då en person har haft för avsikt att skapa musik och i 

detta organiserat ljud vilka fungerar meningsskapande för honom eller henne. Han skiljer 

detta från kompositioner till vilka han endast räknar de stycken upphovsmannen kan upprepa 

och som därmed visar på en högre grad av medvetenhet i musikskapandet. Ungdomarna i 

Folkestads studie fick själva avgöra när processen blivit produkt, dvs. när musikstycket var 

färdigställt.43 Såväl Nilsson som Folkestad menar att barn och unga är kapabla att skapa 

musik, något som strider mot delar av tidigare musikpedagogisk forskning.44  

Båda kritiserar de tillvägagångssätt inom tidigare musikpedagogisk forskning där 

undersökningssituationerna har varit utformade till vuxnas förmån och där liten hänsyn har 

tagits till barns förutsättningar och referensramar. Oftast har utgångspunkterna varit 

vuxenorienterade definitioner om vad musik och musikskapande innebär. Som exempel 

nämner Folkestad en studie om musikalisk problemlösning där vuxna respektive barn 

uppmanades att fylla i utelämnade delar av Blinka lilla stjärna. Då de vuxna i studien 

lyckades bättre än barnen drogs slutsatsen att vuxna var längre framskridna i den musikaliska 

utvecklingen. Folkestad frågar sig hur utfallet hade blivit om det handlade om att fylla i 

luckor i en hiphop-låt.45

Folkestad strävar i sin studie att fokusera på det frivilliga, informella 

lärandet/musikskapandet vilket äger rum på ungdomarnas fritid. Han försökte därför att 

organisera observationssituationerna så att dessa skulle efterlikna ungdomarnas fritidsmiljö i 

                                                 
40 Bo Nilsson: ”Jag kan göra hundra låtar”. Barns musikskapande med digitala verktyg. Diss. Malmö Academy 
of Music: Studies in Music and Music Education 5, 2002. 
41 Göran Folkestad: Computer Based Creative Music Making. Young People’s Music in the Digital Age. Diss. 
Acta Universitatis Gothoburgensis: Göteborg Studies in Educational Sciences 104, 1996. 
42 Nilsson: 2002, s. 84 samt Folkestad: 1996, s. 34 f. 
43 Folkestad: 1996, s. 36 ff, s. 131. 
44 Folkestad: 1996, s. 129 samt Nilsson: 2002, s. 202. 
45 Folkestad: 1996, s. 50 och Nilsson: 2002, s. 20 ff, s. 84. 
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så hög utsträckning som möjligt varvid ungdomarna själva fick styra i stor omfattning. Under 

sammanlagt tre år följde han 14 ungdomar i åldrarna 13 till 16 år av vilka några hade tidigare 

erfarenhet av att musicera och/eller erfarenhet av datorer, dock inte alla. Gemensamt var 

emellertid att alla hade ett intresse för musik samt att ingen av dem tidigare hade komponerat 

musik. Ungdomarna ombads att under ett tillfälle per vecka fritt skapa musik med hjälp av 

dator och synthesizer. Syftet var att studera och beskriva ungdomars olika slags digitala 

musikskapandeprocesser för att därefter jämföra dessa med det färdiga resultatet – den 

skapade musiken. Totalt frambringades under projektets gång 129 musikstycken.46 Att enbart 

undersöka den färdiga musikaliska produkten innebär, enligt såväl Folkestad som Nilsson, att 

musiken studeras som ett isolerat och lösgjort objekt helt fristående från sin upphovsman. 

Genom att studera såväl musikskapandeprocessen som den färdiga produkten i ett 

helhetsperspektiv innefattas även upphovspersonens perspektiv, som då ges möjlighet att göra 

intentionerna av sitt musikskapande hörda. Studier av produkter av musikskapande har länge 

förekommit i betydligt högre utsträckning än studier av de musikskapandeprocesser vilka 

föregått dem.47 Detta förklarar sannolikt varför utövarnas perspektiv, vare sig det handlar om 

barn, ungdomar eller vuxna, tycks vara så blygsamt representerat i forskningssammanhang.  

I ungdomarnas egna utsagor om musikskapandeprocesserna urskiljer Folkestad tre olika 

tillvägagångssätt; att ungdomarna utgår från en musikalisk bild eller idé, en viss bestämd 

musikstil som de vill följa eller att musiken uppstår under tiden de improviserar på 

synthesizern. Där kompositionerna har sitt ursprung i en musikalisk bild/idé uppkommer 

denna vanligen i en helt annan situation än då de befinner sig vid datorn/synthesizern. 

Ungdomarna lyckades inte alltid förverkliga sina idéer – ofta på grund av att de glömts bort 

eller att de inte hade teknisk kunskap nog att realisera dem. Tillvägagångssättet att bestämma 

sig för en viss musikstil förutsätter enligt Folkestad att ungdomarna först gjort en relativt 

kvalificerad analys av en låt/musikstil för att låta denna stå modell för det egna skapandet. Det 

tredje tillvägagångssättet, att musiken skapas under tiden ungdomarna spelar, skedde såväl 

med som utan intention.48 Folkestad framhåller att inget musikskapande sker i ett musikaliskt 

vakuum helt utan influenser. Barn och unga tillägnar sig en stor musikalisk erfarenhet genom 

all den musik som omger dem, vilken ger upphov till vad han kallar för en pluralitet av 

musikaliska språk.49 Folkestad ställer sig mycket positiv till att nyttja datatekniken som 

forskningsmetod, vilken medför möjligheten att dokumentera arbetsprocessens alla enskilda 
                                                 
46 Folkestad: 1996, s. 32 f, s. 98-112, s. 125, s. 129. 
47 Folkestad: 1996, s. 68 f, samt Nilsson: 2002, s. 30 f. 
48 Folkestad: 1996, s. 169-187, s. 188-192, s. 197. 
49 (Min översättning: ”a plurality of musical languages”) Folkestad: 1996, s. 210 f. 
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moment och fortlöpande lagra ljudfiler under arbetets gång. Därmed kunde ungdomarna 

skapa musik i fred utan att Folkestad behövde närvara för att övervaka varje moment.50  

I Bo Nilssons avhandling ”Jag kan göra hundra låtar” undersöks en grupp barns 

musikskapande med synthesizer och dator. Nilsson söker bland annat ta reda på hur barnens 

musikskapandeprocesser ser ut samt på vilket sätt dessa fungerar meningsskapande för barnen 

själva.51 Han följer tre pojkar och fem flickor i en åldersintegrerad klass i grundskolans år 1 

och 2. Barnen hade aldrig tidigare deltagit i organiserad musikundervisning utanför skoltid 

och hade heller ännu inte erbjudits möjligheten att delta i den kommunala musikskolan. 

Barnen fick arbeta med olika teman som exempelvis vatten och landskap till vilka de sedan 

ombads att skapa bilder för att därefter med utgångspunkt i bilderna skapa musikaliska 

illustrationer. Nilsson genomförde studien genom deltagande observation och var således 

själv närvarande under samtliga tillfällen då eleverna arbetade med sina kompositioner. 

Tillsammans lyssnade de på musiken och barnen fick då även berätta om sina kompositioner. 

Utöver detta genomförde Nilsson intervjuer och samtal av mer informell karaktär för att 

avslutningsvis samla upp barnens reflektioner i en gruppintervju. Genom att använda sig av 

synthesizer, dator och en programvara där arbetet fortlöpande sparades kunde Nilsson avläsa 

hur barnen gått tillväga i sitt musikskapande.52 Nilsson fann att barnen skapade musikaliska 

kompositioner vilka innehöll en tydlig struktur i form av exempelvis repetitioner och 

variationer av olika sekvenser och motiv med tydliga avslutningar. Styckena var mellan tio 

sekunder och en dryg minut långa. Resultatet polemiserar med delar av tidigare forskning om 

barn och musikskapande där det har hävdats att barn först vid nio års ålder är kapabla att 

skapa repeterbar musik präglad av medveten musikalisk form och struktur, vilket bland annat 

har hävdats av John Kratus.53  

I barnens musikkompositioner återfanns endast ett fåtal musikaliska citat, dvs. 

återgivning av kända musikstycken, ramsor, melodier etc. Vid de fåtal tillfällen där sådana 

fanns skapade barnen ändå något nytt genom att exempelvis variera dem musikaliskt. Utöver 

att barnen improviserade fram kompositioner med hjälp av datorn/synthesizern fann Nilsson 

även andra förhållandevis raffinerade tillvägagångssätt, där barnen bland annat tänkte ut egna 

berättelser och fantasier vilka de använde som inspiration för sitt musikskapande. Nilsson 

menar att många av barnen redan hade ett utvecklat förhållningssätt till musik och att musiken 
                                                 
50 Folkestad: 1996, s. 118. 
51 Nilsson: 2002, s. 32. 
52 Nilsson: 2002, s. 80 ff.  
53 Nilsson: 2002, s. 18 f, s. 202 samt Margaret Barret:”Researching Children’s Compositional Processes and 
Products: Connections to Music Education Practice?” I: Bertil Sundin; Gary E McPherson; Göran Folkestad: 
Children Composing, Research in Music Education, Malmö Academy of Music, 1998, s. 14 f. 
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utgjorde en stor del av deras livsstil. De tycktes även ha lätt att tala om musik och sitt 

musikaliska skapande på ett mycket reflekterande vis.54  

Med teknikens hjälp kan barn få tillgång till vad Nilsson talar om som en omfattande 

musikalisk färglåda där de kan välja mellan ett mycket stort antal olika instrumentljud och 

ljudeffekter. Såväl Nilsson som Folkestad menar att gränsen mellan professionella och 

amatörer luckras upp allt mer i takt med att tekniken förfinas, utvecklas och görs tillgänglig 

för en större grupp. Med hjälp av dator och synthesizer blir det möjligt för nybörjare att skapa 

musik, då det inte längre ställs krav på musikaliska färdigheter eller kunskaper. Detta, menar 

Folkestad, kan upplevas som ett hot mot traditionell instrumentalundervisning, men kan också 

innebära ökade möjligheter för barn att skapa egen musik.55

Susan Young, brittisk forskare i musikpedagogik, har undersökt tre- till fyraåriga 

förskolebarns musikskapandeprocesser med xylofon. Hennes primära intention var att i 

observationerna sitta vid sidan av barnen för att studera deras utforskande av instrumentet. 

Barnen sökte dock snart efter interaktion med Young, som insåg att situationen krävde att hon 

gick in i ett turtagande samspel med barnen där de kunde musicera tillsammans. Hon lät 

barnens musikaliska initiativ styra det gemensamma musikskapandet där barnen spelade och 

Young härmade. Barnen hade därmed kontroll över processen och avvisade dessutom vid ett 

antal tillfällen de musikaliska inlägg Young erbjöd. Såväl det metodologiska förfarandet att 

föra dialog med barnen som sättet att förhålla sig till musikskapande som en interaktiv 

process menar Young går tvärt emot stora delar av musikpedagogisk forskning och 

musikpedagogisk praktik, där musikskapande vanligen betraktas som en individuell 

skapandeprocess. Även Youngs analysmetoder skiljer sig från många av forskarkollegornas, 

då hon medvetet har avstått att analysera barnens musikaliska produkter med hjälp av 

konventionella musikteoretiska analysmetoder. Hon menar att det skulle vara missvisande att 

tvinga in barnens musikaliska produkter i notation. Det skulle bara framhäva ett fåtal aspekter 

av barnens musikskapande, vilket är betydligt mer komplext för att kunna återge i notskrift. 

Barnens musikskapande menar Young är multimodalt och innefattar utöver ljud även rörelse, 

visuell information och socialt samspel.56

                                                 
54 Nilsson: 2002, s. 159 ff, s. 173 ff, s. 194. 
55 Nilsson: 2002, s. 197 samt Folkestad: 1996, s. 5 ff, s. 10 ff, s. 21 ff, s. 27 ff, s. 71. 
56 Julia Gillen & Susan Young: “Participatory research with young children: engagements in dialogue by 
instrumental music-making and telephone talk”.  Paper från The European Conference on Quality in Early 
Childhood Education (EECERA), Institute of Education, University of London, 2000, s. 3-7. 
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Musiskt meningsskapande och musikaliska upplevelser 

Jon-Roar Bjørkvold har skildrat en mycket tidig form av barns musicerande där han har 

studerat norska förskolebarns spontana sång.57 Bjørkvold menar att barns spontansång är att 

betrakta som ett eget språk – ett musikaliskt modersmål – då den används kommunikativt i 

olika sociala sammanhang samt är bärare av meningsinnehåll vilket delas och förstås 

intersubjektivt av barn.58 Bjørkvold definierar tre olika sätt på vilka barnen i studien använde 

spontansång, varav det första är sång som redskap i lek, då ofta imiterande eller beskrivande. 

Det andra tillvägagångssättet är kommunikativ sång t.ex. berättande, påkallande, befallande, 

svarande m.fl. Det tredje och sista sättet är den mer introspektiva och handlingsledsagande 

sången, vilken snarare är parallell än interagerad i barnens aktiviteter. Den kan t.ex. yttra sig i 

att barnet sjunger under tiden som han/hon ritar.59 Efter att ha relaterat resultaten av sin 

norska studie till studier av barns spontansång i USA samt i dåvarande Sovjetunionen fann 

Bjørkvold en mängd likheter och överensstämmelser. Han menar att det är fullt rimligt att 

anta att spontansång bär tecken på universalitet, även om kulturella variationer och avtryck 

återfinns i barnens sånguttryck.60

Bjørkvold synliggör anmärkningsvärda diskrepanser mellan vuxnas respektive barns 

perspektiv. Han menar att vuxna vanligtvis betraktar barns förskoletid som fri och lekfull, 

medan allvaret träder in i barnens liv då de börjar i skolan. Men för barnen och barnsången 

förhåller det sig tvärtom. Under förskoletiden sjunger barnen på fullaste allvar som medel för 

kommunikation och samspel. När barnen träder in i skolans värld betraktas spontansången 

som lek – något som inte hör hemma i klassrummet. Stora delar av barns spontansång 

försvinner därmed då barnen börjar skolan.61 Bjørkvold menar också att övergången mellan 

spontansång och att lära sig ett instrument är mycket känslig. Han ställer sig kritisk till bruket 

av noter, vilket han menar står i vägen för att barnet ska få en direkt förbindelse till musiken. 

En mer gehörspräglad och sinnlig undervisningsform menar han är mer naturlig och 

överensstämmer bättre med det barnkulturella sättet att lära.62  

I Sverige har Bertil Sundin fördjupat sig i barns spontansång, vilken han placerar in i ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv i Barns musikaliska utveckling.63 Såväl Sundin som 

                                                 
57 Jon-Roar Bjørkvold: Den spontane barnesangen – vårt musikaliske morsmål. En undersøkelse av 
førskolebarns sang i tre barnehager i Oslo. Bd 1, En analytisk gjennomgåelse, Oslo: 1980.  
58 Bjørkvold: 1980, s. 1 f, s. 13, s. 19, s. 33 ff, s. 329. 
59 Bjørkvold: 1980, s. 40, s, 52 f.  
60 Bjørkvold: 1980, s. 341 samt Bjørkvold: Den musiska människan. Andra reviderade utgåvan, Vällingby: Runa 
Förlag, 2005, s. 88, s. 103 f, s. 107 ff. 
61 Bjørkvold: 1980, s. 331 f, s. 338.  
62 Bjørkvold: 2005, s. 152 f, s. 157 f, s. 187. 
63 Sundin: 2003a. 
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Bjørkvold kan sägas lyfta fram det musikaliskt kompetenta barnet, bland annat genom att 

betona de musikaliska förtecken som präglar det tidiga samspelet mellan det lilla barnet och 

dess vårdnadsgivare. De är båda betydande förespråkare av ett utvidgat sätt att se på 

musikalitet, vilket kan urskiljas i deras sätt att tala om barns sång och musicerande i termer av 

livsform respektive verktyg i livets vardag.64 Sundin definierar musikalitet som ett sätt att 

”förhålla sig till musik, möjlighet att förstå, skapa och ha glädje av musik.” Med denna vida 

definition är musikalitet något som kan tillskrivas alla människor, inte en färdighet för några 

få att förvärva.65  

Ytterligare en man med ett generöst musikaliskt perspektiv är Even Ruud, professor och 

musikterapeut i Norge. Han menar att musik och identitet är nära sammanbundna och han 

talar om identitet som ”[…]summan av alla berättelser vi skapar om oss själva”. Identiteten är 

således något vi skapar och omskapar under hela livet. Den bygger på berättelser, minnen och 

tolkningar om oss själva och våra upplevelser. Vi tenderar att koppla musik till minnen, vilket 

gör att vi kan återkalla minnen genom att spela upp musik. Berättelser om musikupplevelser 

jämställer Ruud således med berättelser om vem man är och vem man vill framstå som. 

Musikstycken blir ledmotiv – som soundtrack till våra liv.66 Ruud förklarar sambandet mellan 

musik och identitet: 
 

Under ungdomsåren kan musiken skapa en känsla av att tillägna sig ett naturligt och äkta sätt att 
vara. Att få välja en musikform eller en idol man upplever bekräftar ens innersta känslor, skapar en 
känsla av autencitet i sättet att vara, något som blir viktigt att ha med sig när ens eget liv ska 
utformas.67

 
Ruud vill uppvärdera det musicerande som innebär att spela för sin egen skull – en aktivitet 

han skiljer från den professionella musikerns sätt att musicera där han/hon spelar för andras 

skull. Att spela, komponera, improvisera och även lyssna för egen skull menar Ruud kan 

medföra en höjning av livskvaliteten och som i förlängningen även kan sammankopplas med 

god hälsa. Att musicera tillsammans med andra kräver inte mer än att man är en ”tillräckligt 

bra” musiker. Ett gott musikaliskt samspel resulterar inte bara i glädje av musikaliskt utbyte 

utan involverar även utövning av handlingsförmåga, social kompetens samt inte minst en 

känsla av bemästrande – något som torde ha stor betydelse för självtillit och självförtroende. 

Ruud varnar dock för en övertro på musiken i sig, vare sig det handlar om positiva eller 

negativa verkningseffekter. Det är de mänskliga handlingarna, reflektionerna och 

                                                 
64 Bjørkvold: 1980, s. 326 f. 
65 Sundin: 2003a, s. 26. 
66 Even Ruud: Varma ögonblick. Om musik, hälsa och livskvalitet. Göteborg: Bo Ejeby Förlag, 2002, s. 51 ff. 
67 Ruud: 2002, s. 46. 
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associationerna kring musiken som innehar potentialen att påverka, förändra och knyta an till 

de sidor inom oss vilka vi inte står i nära kommunikation med. En höjning av livskvalitet kan 

enbart uppnås genom musik som personen ifråga själv föredrar och finner meningsfull. Ur 

detta perspektiv är det oförenligt att knyta livskvalitet och hälsa till musik enbart från en viss 

genre eller stil, vilket inte sällan görs – då vanligtvis sammankopplad med klassisk musik.68  

Songs in Their Heads69 är en amerikansk musiketnologisk studie av Patricia Shehan 

Campbell där barns uttryckta upplevelser och tankar om musik och musicerande, liksom barns 

musikaliska beteenden, synliggörs. Empirin i Campbells studie består av observationer, ljud- 

och filmupptagningar av barns musikaliska beteenden samt intervjusamtal med 15 barn i 

åldrarna 4-12 år.70 Observationerna utfördes på skolgårdar, i en skolbuss, i en matsal, i en 

musiksal, inne på en förskola samt inne i en leksaksaffär. Hon fann såväl omedvetet som 

påtagligt medvetet musicerande i form av rim, ramsor, sånglekar, spontansång, 

improvisationer, framförande av befintliga sånger/låtar samt sångackomanjemang till andra 

handlingar t.ex. då barnen lekte eller åt. Hon fann även musikaliskt kommunikativa mönster 

vilka liknar de mönster Bjørkvold funnit i sina observationer.71  

I intervjusamtalen med barnen fann Campbell olika musikaliska meningsskapanden och 

funktioner. Flera av barnen framhåller en mycket privat sida av musicerandet, där de 

beskriver att de brukar stänga in sig på sina rum och sjunga med till sin favoritmusik samt 

skapa egen musik. Det visar sig att många av barnen har svårt att berätta vilken favoritmusik 

eller favoritartist de har. En flicka tydliggör att musikpreferensen avgörs beroende på hur man 

mår, något som flera barn i studien bekräftar. Många använder musik, mestadels inspelad 

sådan, för att antingen bekräfta den sinnesstämning de för stunden befinner sig i eller för att 

förändra sin sinnesstämning – till synes oftare för att bli glad om de är arga eller nedstämda. 

Flera av barnen nämner intressant nog Mozart i sina berättelser. En pojke hänvisar till den s.k. 

”Mozarteffekten” och säger att Mozarts musik är idealisk att läsa läxor till, medan en annan 

pojke framhäver att han använder sig av musik av Mozart i lugnande syfte.72  
 

                                                 
68 Ruud: 2002, s. 47, s. 96 f, s. 103, s. 106 f, s. 122 f.  
69 Patricia Shehan Campbell: Songs in Their Heads. Music and its Meaning in Children’s Lives. New 
York/Oxford: Oxford University Press, 1998. 
70 Shehan Campbell: 1998: s. 9, s. 73.  
71 Shehan Campbell: 1998, s. 19 ff, s. 30, s. 34 f, s. 44, s. 66 ff. 
72 Shehan Campbell: 1998, s. 85, s. 88, s. 93 f, s. 97, s. 143, s. 156.  
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Barns musicerande relaterat till genus, klass … och etnicitet? 

Svensk forskning om barn och musik är eftersatt i jämförelse med den mångfacetterade 

forskning som bedrivs i USA och Storbritannien. Detta får till följd att aspekter som genus, 

klass och etnicitet i relation till barns musicerande inte har problematiserats i så stor 

utsträckning i Sverige. Ett fåtal svenska studier vilka berör klass och genus i förhållande till 

musikundervisning finns dock, medan studier om etnicitet och barns musicerande helt tycks 

lysa med sin frånvaro.  

Ett viktigt forskningsbidrag har lämnats av Sture Brändström och Christer Wiklund i 

den gemensamma avhandlingen Två musikpedagogiska fält i vilken de tar upp faktorer som 

genus och musikelevers socioekonomiska bakgrund.73 Avhandlingen utgörs av två delar vilka 

behandlar den kommunala musikskolan respektive musiklärarutbildningen studerade som två 

åtskilda musikpedagogiska fält. Dessa två fält utforskas med hjälp av terminologi hämtad från 

Pierre Bourdieus kultur- och utbildningssociologi. Gällande den del av studien vilken 

behandlar den kommunala musikskolan är författarnas formulerade syfte att undersöka och 

beskriva hur 12- till 13-åringar i den kommunala musikskolan i Piteå uppfattar och använder 

sig av sin musikutbildning. Empirin består dels av en rekryteringsstudie där de undersöker 

vilka elever som deltar i undervisningen med avseende på kön och socioekonomisk bakgrund, 

dels av en intervjustudie där 369 standardiserade intervjuer genomfördes.74  

På den kommunala musikskolans musikpedagogiska fält menar Brändström och 

Wiklund att det pågår en kamp om vad som skall råda: elitism kontra bredd, enskild 

undervisning kontra gruppundervisning samt västerländsk konstmusik kontra ungdomsmusik. 

Retoriken ger sken av elevers lika möjligheter att delta i musikundervisning. I praktiken 

gynnas dock barn från högre sociala grupper vilka förfogar över ett högre kulturellt kapital. 

Den kommunala musikskolan innehåller, enligt Brändström och Wiklund, två elevkategorier 

med skilda målsättningar, där den ena gruppen har ambitioner att fortsätta sin 

musikutbildning. Denna grupp har mest att vinna på sitt deltagande i musikskolan. Den andra 

gruppen utgörs av elever vilka saknar ambitioner att vidareutbilda sig men som önskar 

fortsätta att musicera på amatörnivå. Denna andra grupp utgör den största delen bland 

eleverna, ändå är deras upplevelser undersökta i obetydlig grad.75

Vad gäller kartläggningen av elevunderlaget inom musikskolan visade det sig att nära på 

dubbelt så många flickor som pojkar deltog i undervisningen. Det var dubbelt så vanligt att 

                                                 
73 Brändström och Wiklund: 1995.  
74 Brändström och Wiklund: 1995, s. 3, s. 34, s. 42, s. 89. 
75 Brändström och Wiklund: 1995, s. 5 f, s. 14 f. 
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barn till tjänstemän på mellan och högre nivå samt barn till akademiker deltog i 

musikundervisningen än att barn till arbetare deltog. Brändström och Wiklund fann även ett 

positivt samband mellan föräldrars utbildningsbakgrund och barnens deltagande. Detta tolkar 

de som att musikundervisning betraktas som investeringar i familjens kulturella kapital. De 

fann även att ju högre upp i ålder desto mer minskade antalet deltagande elever totalt sett, 

vilket visar på att eleverna väljer att avbryta musikundervisningen. Brändström och Wiklund 

ställer sig dock skeptiska till att avhoppen från den frivilliga musikundervisningen i sig 

betraktas som problematiska. Det som snarare behöver undersökas och problematiseras är 

varför, under vilka omständigheter samt med vilka känslor eleverna lämnar musikskolan.76   

Intervjustudiens syfte var att undersöka hur pojkar respektive flickor med olika 

socioekonomisk och musikalisk bakgrund uppfattar musikundervisningen. Resultaten är 

omfattande varför jag endast översiktligt summerar dem här. Det visade sig vara dubbelt så 

vanligt förekommande att barn till högre tjänstemän och akademiker hade föräldrar vilka båda 

var aktivt musicerande, medan det inom arbetarklassen var vanligast att ingen förälder 

spelande något instrument. Totalt sett sade sig 87 procent av eleverna föredra rock och 

popmusik, medan inte en enda elev sade sig föredra klassisk musik. Pojkar tycktes föredra 

hårdrock medan flickorna föredrog mjukare varianter av rockmusik. Barn till lägre tjänstemän 

tyckte mest illa om klassisk musik, medan barn till högre tjänstemän, barn till akademiker 

samt barn till facklärda arbetare uttryckte tydligast ogillande av hårdrockmusik. Andra 

intressanta iakttagelser var att tre fjärdedelar av musikskoledeltagarna inte musicerade 

tillsammans med andra, t.ex. sina kamrater, på sin fritid.77  

Gällande val av instrument kunde aspekter av såväl genus som socioekonomisk 

bakgrund skönjas. Flickor tenderade att föredra instrument som piano, stråkinstrument och 

flöjt medan pojkar tycktes föredra klarinett, bleckblås- och elektroniska instrument. Piano och 

stråkinstrument räknas som ”nobla” instrument menar författarna och lutar sig på Bourdieus 

tankegångar om smak och statushierarkier. Instrumentvalen kan även styras av ekonomiska 

förutsättningar då vissa instrument, som t.ex. pianon, ofta är mycket dyra att införskaffa. 

Undersökningen visade att just piano och stråkinstrument dominerade bland barn till 

tjänstemän på mellan- och hög nivå samt bland barn till akademiker. Hälften av barnen ansåg 

sig dock själva ha styrt sina instrumentval.78  

                                                 
76 Brändström och Wiklund: 1995, s. 23, s. 34-41.  
77 Brändström och Wiklund: 1995, s. 47, s. 56 ff, s. 63, s. 66.  
78 Brändström och Wiklund: 1995, s. 69-71. 
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Barnens åsikter om musikutbildningen har Brändström och Wiklund delat in i ett antal 

kategorier. Vad gällde de positiva upplevelserna har de delat in barnens uttalanden i fyra 

kategorier. Den första är upplevelse av kompetens där eleverna bland annat framhåller glädjen 

över att lära sig spela utantill och göra framsteg i sitt musicerande. Den andra kategorin är 

kunskapsanvändning, dvs. hur eleverna upplever sig kunna ha nytta sin musikaliska kunskap 

t.ex. då de får framträda inför andra. Den tredje kategorin beskriver den sociala dimensionen 

av musicerandet där kompisar och ensemblespel ofta nämnts.  Den fjärde och sista kategorin 

vad gäller de positiva upplevelserna är spel för eget nöje där eleverna framhöll själva 

spelandet, ofta på gehör och gärna låtar de är bekanta med och känner igen. De negativa 

upplevelserna av musicerandet inordnas även de i ett antal kategorier. Den första är 

upplevelse av inkompetens vilket eleverna tycks uppleva när de inte förstår, inte klarar sina 

läxor eller när det tar lång tid att nå resultat. Den andra kategorin är monotoni där eleverna 

upplever bristande variation i repertoar samt att de får spela låtar som de upplever som trista. 

En tredje kategori gällande vad eleverna anser är mest negativt med musikundervisningen är 

övningen. Teknikträning och övning av skalor tycks göra undervisningen trist och tycks ta för 

mycket tid i anspråk, tid där de hellre skulle vilja umgås med sina vänner. Nära 

sammanlänkad med kategorin om övning är den fjärde kategorin – noter. Den teoretiska delen 

av undervisningen tycks innebära ett moment av allvar, något som eleverna inte tycks ha 

räknat med.  Den femte och sista kategorin av negativa upplevelser handlar om läraren, där 

eleverna ofta nämner tillsägningar och att de får ”skäll”. Resultaten av vad eleverna tycks 

uppleva som negativt sammanfaller även med de svar som erhållits av de elever i studien 

vilka valt att avbryta musikundervisningen i musikskolan, med några få tillägg som 

exempelvis att eleverna valt att sluta därför att kompisarna slutar.79  

Ytterligare en studie med elevperspektiv har utförts av Maria Karlsson. I sin avhandling 

undersöker och beskriver Karlsson bakgrundsfaktorer såsom socioekonomiska förhållanden, 

musikvanor från hemmiljön samt tidigare musikaliska erfarenheter hos musikelever i det 

tredje och sista läsåret inom gymnasiets estetiska program. Genom en omfattande 

enkätundersökning undersökte hon bl.a. elevernas attityder till och målsättningar med 

utbildningen samt bad dem skatta studieresultat, övningstid och möjligheter att påverka 

                                                 
79 Brändström och Wiklund: 1995, s. 80-83. 
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undervisningen. 61 procent av landets alla elever som studerade musik inom det estetiska 

gymnasieprogrammet under läsåret 1998/99 deltog i enkätstudien.80  

Studien vilar på ett stort antal specificerade frågeställningar vilket medför en 

omfångsrik resultatredovisning, varför jag här enbart presenterar ett urval. Gällande 

bakgrundsfaktorer är medelklassen starkt överrepresenterad bland eleverna – en social 

snedrekrytering som även råder inom kommunala musikskolor. En majoritet av elevernas 

föräldrar är själva mycket musikintresserade. De flesta elever säger sig dock ha valt sin 

utbildning utan någon påverkan från personer i deras omgivning. 95 procent av eleverna har 

före gymnasiet deltagit i någon form av frivillig musikundervisning. Pojkarna är i större 

utsträckning än flickorna inställda på en framtid med musikinriktade yrken. Pojkarna 

framträder inför publik dubbelt så mycket som flickorna utanför skoltid. Flickorna har längre 

erfarenheter av musikstudier och behärskar således traditionella musikaliska färdigheter bättre 

samt besitter större musikteoretiska kunskaper än pojkarna, vilka tenderar att påbörja 

studierna i det estetiska programmet som autodidakta. Karlsson kan även bekräfta tidigare 

studiers resultat vad gäller genusrelaterade mönster inom instrumentval. En viktig iakttagelse 

Karlsson gör är att många elever tycks anse att musikalisk förmåga är en oföränderlig 

egenskap – något som kan få mycket negativa konsekvenser för de studenter vilka tenderar att 

nedvärdera sina förmågor.81   

På 1960-talet genomförde Sundin en studie om förskolebarns musikaliska kreativitet där 

han noterade variationer vilka han härrörde till aspekter som genus och socioekonomisk 

bakgrund. Han studerade barn vid tre förskolor i olika områden med skilda socioekonomiska 

förhållanden samt intervjuade föräldrarna om hur barnen uttryckte sig musikaliskt i hemmet. 

Inom den förskola som var belägen i vad Sundin omnämner som ett arbetarklassområde, 

tyckte han sig se att föreställningar relaterade till genus var större samt inträffade tidigare än i 

övriga förskolor belägna i andra områden. Här uttryckte pojkar redan vid fem års ålder att 

sång var till för flickor. Minst differenser i förhållande till genus förekom i den förskola 

vilken bestod av barn från högre samhällsklasser. Vidare fann Sundin att flickor tenderade att 

reproducera låtar mer tonsäkert än pojkar och att denna skillnad tycktes öka med åldern.82   

                                                 
80 Maria Karlsson: Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas bakgrund, studiegång 
och motivation. Diss. Malmö Academy of Music: Studies in Music and Music Education 3, 2002, s. 1, s. 65 ff, s. 
81. 
81 Karlsson: 2002, s. 132 ff, s. 199-212. 
82 Bertil Sundin: ”Musical Creatvity in the First Six Years: A Research Project in Retrospect”, I: Bertil Sundin; 
Gary E McPherson; Göran Folkestad: Children Composing, Research in Music Education, Malmö Academy of 
Music, 1998, s. 35, s. 38 f, s. 49. 
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Lucy Green har undersökt brittiska elevers förhållande till musik, musikundervisning 

och musicerande utifrån ett genusperspektiv.83 Hon beskriver hur musik och musicerande 

genom historien har kategoriserats som endera kvinnligt eller manligt –”gendered musical 

meaning, practice and experience”. Dessa genusspecifika musikaliska mönster menar hon 

reproduceras i brittisk musikundervisning och har blivit till allmänt vedertagna ”sanningar” 

vilka utgör förlängningar av historiska diskursiva mönster om genus och musik. Flickor och 

pojkar som deltar i musikundervisning lär sig därmed inte bara att musicera, de lär sig även en 

genusspecifik musikalisk identitet.84 Ett överskridande av dessa genusspecifika musikaliska 

gränser innebär enligt Green att elevernas genusidentiteter i kamratgruppen äventyras. Green 

genomförde sin studie via enkät och intervjuer där lärare och elever fick berätta om sina 

tankar om musik och genus.85 Av svaren framkom att såväl lärare som elever ansåg att flickor 

var bättre på att sjunga och spela samt att de i högre utsträckning tilltalades av klassisk eller 

lugn, känslosam musik. Pojkarna ansågs bättre på att komponera och betraktades som 

musikaliskt mer kreativa. De ansågs även vara mer insatta i populärmusik samt sades föredra 

musik av rytmisk karaktär. Att sjunga ansågs av pojkarna vara ”tjejigt” (min översättning: 

”cissy”) medan att spela trummor, gitarr, elbas och elgitarr betraktades som manliga 

musikaliska aktiviteter liksom musikaliska aktiviteter av teknisk art såsom att skapa musik 

med hjälp av datorer. Flickorna tycktes spela instrument som piano, flöjt, och fiol i större 

utsträckning.86 Greens studie visar även tecken på att elever tycks betrakta all musik inom 

ramen för musikundervisningen som klassisk musik. En elev refererar till The Beatles låt 

Eleonor Rigby som klassisk. Green menar att det faktum att lärarna vanligtvis är klassiskt 

skolade färgar av sig på deras undervisningsmetoder och arrangemang av musik. Som en följd 

av detta betraktar eleverna den musik som ingår i den schemalagda skolundervisningen som 

klassisk.87  
 

Två lokala utvärderingar 

Jag har valt att även kortfattat omnämna två lokala utvärderingar där elevernas synpunkter har 

efterfrågats. Båda har genomförts inom ramen för Kulturskolan i Stockholm. Karin 

Markensten har, på uppdrag av Kulturförvaltningen inom Stockholms stad, genom 

telefonintervjuer och personliga möten undersökt hur 59 f.d. musikskoleelever i stadsdelen 

                                                 
83 Lucy Green: Music, Gender, Education. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 
84 Green: 1997, s. 1 ff, s. 12 f, s. 161.  
85 Green: 1997, s. 148 ff, s. 183 ff. 
86 Green: 1997: s. 151-159, s. 168 ff, s. 181 ff. 
87 Green: 1997, s. 145 f. 
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Farsta i Stockholm resonerar kring musikundervisningen. Samtliga informanter hade valt att 

sluta i den kommunala musikskolan. Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett standardiserat 

frågeformulär. Bland svaren återfanns, utöver de som är i samklang med tidigare studier, 

bland annat missnöje med att eleverna inte kan påverka undervisningen, främst repertoaren. 

Att lektionerna är för korta, att de inte får lära sig spela ackord, att undervisningen känns som 

en förlängning av skolan, bl.a. på grund av spelläxorna, är andra skäl till att eleverna valt att 

sluta. Många tycks ha förväntat sig och sett fram emot att lära sig ackompanjera så att de kan 

spela tillsammans med andra eller spela till egen och/eller andras sång. Detta tycks främst 

gälla piano- och gitarrelever. Vissa elever framhåller fysiska svårigheter med musicerandet 

som att det gjort ont i fingrar och läppar som bidragande orsaker till att de valt att sluta. 

Markensten noterar att de elever som går i mellanstadiet inte gärna har låtit sig intervjuas, 

varför dessa är underrepresenterade i hennes studie.88 Ytterligare en enkätundersökning 

genomfördes av Kulturförvaltningen i Stockholm under våren 2002 av Cecilia Frostenson. 

Drygt ettusen elever i Kulturskolans estetiska ämnen besvarade frågor om hur de uppfattade 

och värderade den frivilliga undervisningen. Av alla de elever som deltog i musikämnets 

undervisning medverkade 7 procent i undersökningen.89 Frostensons rapport är tämligen 

omfattande. Kortfattat kan det dock sägas att resultaten visar på många överensstämmelser 

med tidigare studier och rapporter.  
 

Förändrade synsätt inom musikpedagogik och musikpedagogisk forskning 

Synen på musikaliskt lärande beskrivs av Graham Vulliamy ha gått från ett traditionellt 

paradigm till ett avantgardeparadigm. Det förstnämnda placerar teori, notation och 

reproduktion, dvs. att spela ”rätt”, i förgrunden. Musikalitet tillskrivs här särskilt begåvade 

personer. Avantgardeparadigmet utmanar det traditionella synsättet med ett huvudsakligt 

fokus på barns eget musikaliska kreativitet och erkänner alla som potentiellt musikaliska. 

Skiftet, menar Vulliamy, kräver grundläggande omdefinitioner av vad som räknas som musik. 

Han talar även om ett framväxande tredje synsätt, ett öppet paradigm, vilket utgår från 

elevernas faktiska musikaliska erfarenheter och ett mer gehörsbaserat arbetssätt.90  

                                                 
88 Karin Markensten: Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning? Iakttagelser och reflektioner från en 
intervjuundersökning.  Stockholms stad: Forskningsenheten/Kulturförvaltningen, 2006, s. 6-18. 
89 Cecilia Frostenson: Lust och glädje. Hur uppfattar och värderar eleverna Kulturskolans undervisning? 
Rapport från en undersökning av Kulturskolan i Stockholms stad. Stockholms Kulturförvaltning, 2003, s. 34. 
90 Vulliamy, Graham: ”Music as a Case Study in the ’New Sociology of Education’”. I: John Shepherd (red.) 
Whose Music? A Sociology of Musical Languages, New Brunswick: Transaction Books, 1980, s. 201, s. 205 f, s. 
223 ff.   
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Keith Swanwick menar att nya musikpedagogiska perspektiv på 1950-talet började 

vinna mark över mer traditionella synsätt. Dessa fick då sällskap av mer barncentrerade 

perspektiv där barns uttryck, känslor och delaktighet allt mer betonades. Musikaliskt 

explorativa och experimentella tillvägagångssätt började inta den musikpedagogiska arenan 

istället för de traditionella metoderna av mer reproducerande karaktär, ofta ur den 

västerländska konstmusikens kanon.91 Som tidigare nämnts är det också vid denna tid som de 

kommunala musikskolorna börjar etablera sig i Sverige.  

Allt fler ställer sig kritiska till att betrakta musik som ett objekt helt fristående från det 

sammanhang i vilket den förekommer. I stället förespråkas att musik skall studeras som 

handling eller process vilken relateras till det sammanhang i vilket den förekommer, utövas 

eller skapas.92 Dessa två tankegångar skiljer sig väsentligt från varandra. Att betrakta musik 

som ett självständigt objekt är att hävda att musik har eviga inneboende estetiska värden som 

musiker kan få tillgång till och uppfatta endast genom adekvat skolning. Saar menar att detta 

synsätt motsvarar en materialistisk syn på musikalitet vilken står i starkt kontrast till synsättet 

på musik som en social och kulturell konstruktion, dvs. att innebörder av musik kan 

omförhandlas och tillskrivas olika uppfattningar, värden och innebörder i olika tider och 

kulturer.93 Green delar denna åsikt och menar att musik alltid förekommer i en kontext som 

förser oss med associationer av både reflekterad som oreflekterad art. I annat fall skulle vi 

aldrig uppfatta en samling ljud som musik.94 Genom denna fokusering på musikaliska 

processer snarare än musikaliska produkter har barns musikskapande på senare tid alltmer 

kommit att intressera forskare. Det främsta intresset tycks i detta vara att beskriva och 

kartlägga barnens musikskapandeprocesser för att möjliggöra en mer effektiv 

musikundervisning.95  
 

Det musikaliska geniet 

En seglivad myt om musikaliska genier har länge satt sin prägel på västvärldens uppfattning 

om musik och musicerande. För att bättre förstå hur vi till mångt och mycket tänker om musik 

idag kan det vara på sin plats med en kort redogörelse för denna uppfattning. I boken The 

Social Production of Art skriver Janet Wolff om en konservativ och starkt förlegad syn på 

konst och konstnärer som vore de skilda från det övriga samhället. Med konst menar Wolff 

                                                 
91 Keith Swanwick: Music, Mind, and Education. London/New York: Routledge, 1990, s. 13. 
92 Rostvall och West: 2001, s. 5, s. 37 samt Barret: 1998, s.14. 
93 Saar: 1999, s. 9 f, s. 13 f, s. 15 samt Lilliestam: 2006, s. 35. 
94 Green: 1997, s. 6 f. 
95 Barret: 1998, s. 13. 
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alla konstarter och inkluderar således även musik. I denna syn, ”Artist as genius”, menar hon 

att konstnärer betraktas som unika och särskilt begåvade genier vilka skapar sina verk helt ur 

tomma intet, dvs. utan inspiration eller intryck från omgivningen. Detta sätt att betrakta 

konstnärer som frikopplade från samhällets sociala strukturer tillskriver konsten och 

konstnären en närmast metafysisk karaktär. Wolff menar att konst bör studeras som socialt, 

kulturellt och historiskt förankrade processer. Konst kan inte skapas i social isolation utan 

intryck från den omgivande kulturen. Alla handlingar – vare sig de är konstnärliga eller ej – är 

kollektiva eftersom de kan inordnas i mer övergripande sociala strukturer, där även konstnärer 

ingår.96 Wolffs tankar känns igen från Gadamer som hävdat att ”konsten-i-sig” inte existerar 

förrän verket upplevs, tolkas eller framställs för en individ. Det estetiska finns därmed inte 

inneboende i konstverket som objekt betraktat utan antar snarare formen av en process där 

betraktarens upplevelse blir del av konsten. Detta sätt att betrakta konstnären som geni spårar 

Gadamer till romantiken då synen på konstnärskapet var laddad med nästintill sakrala 

konnotationer.97    

Sundin menar att det finns två huvudsakliga sätt att se på estetik genom historien. Det 

ena förfäktar att det estetiska värdet finns inbyggt i verket självt, medan det andra synsättet 

hävdar att individen är bärare av det estetiska värdet. Idag talar man hellre om att estetikens 

värde uppstår i mellanrummet mellan verket och individen, i samspel med varandra.98 Jan 

Thavenius ställer sig också kritisk till synen på konst och estetik som exklusiv och isolerad 

från samhället i stort. Han hävdar att den romantiserande bilden av konstnären som ett 

autonomt skapande geni lever kvar även i dagens uppfattningar och synsätt. Denna syn menar 

han har varit bidragande till den starka skiljelinjen mellan den höga, sköna konsten och den 

låga underhållande konsten. Värdena i den höga och den låga konsten knyts enligt detta 

synsätt till konsten i sig, dvs. till själva objektet, vilket då anses ha inneboende goda 

respektive dåliga egenskaper.99  

Den inom musikområdet vanligaste bilden av det musikaliska geniet representeras idag 

oftast av Mozart. Geniauran har också förts vidare till dennes musik, särskilt inom den 

synnerligen omtalade ”Mozarteffekten”, vilken enligt amerikanska forskare innebär att musik 

komponerad av Mozart kan sättas i samband med ökad intelligens. Ruud menar dock att 

                                                 
96 Janet Wolff: The Social Production of Art. London/Basingstoke: The Macmillan Press Ltd, 1981, s. 1, s. 4, s. 
9-12, s. 27. 
97 Hans-Georg Gadamer: Sanning och metod (i urval) Originaltitel: Wahrheit und Methode. Urval, inledning och 
översättning av Arne Melberg, Göteborg: Daidalos, 1960/1997, s. 14 ff, s. 67 ff. 
98 Bertil Sundin: Estetik och pedagogik i dynamisk balans? Stockholm: Mareld, 2003b, s. 47. 
99 Jan Thavenius: Det oavslutade och andra essäer om estetik. Stockholm/Stehag: Brutus Östling bokförlag 
Symposion, 2001, s. 191 ff. 
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musik inte kan existera självständigt utan ett framförande. Framförandet äger alltid rum i ett 

visst sammanhang vilket i sin tur påverkar hur musiken upplevs. Detta innebär att musik torde 

upplevas olika varje gång den framförs.100  

Vad som räknas som musik är en diskussion som lätt tilltar i omfång. Nedan följer kort 

de tankegångar jag finner vara mest relevanta för ett barnkulturellt sätt att se på musik. Flera 

av de i forskningsöversikten nämnda författarna definierar musik på sätt som fungerar 

inkluderande. Detta innebär att personer vilka saknar musikalisk bildning ändå anses vara 

kapabla att skapa musik – något som även torde kunna komma barn till gagn. Sundin ställer 

sig kritisk till att begreppet musik inte har problematiserats vad gäller barns musicerande. 

Detta, menar han, leder till fortsatt konservativa förhållningssätt inom musikpedagogiken. 

Sundin prövar tanken att det existerar två olika typer av musikalitet; en som motsvarar barns 

spontana och kreativa aktiviteter samt en annan där barn musikaliskt försöker motsvara 

vuxnas förväntningar.101 Bjørkvold uttrycker sitt ställningstagande på följande vis: ”Vi kan 

inte utan vidare använda vårt begrepp ’musik’ när vi talar om barnkultur och vi skymmer 

sikten om vi försöker göra det.”.102  Som så mycket annat är denna makt att skapa definitioner 

förbehållen vuxna, även om det bör framhållas att åsikterna om vad som räknas som musik 

har varierat över tid och rum även i vuxnas ögon.  En relativt vanlig definition är att musik är 

”organiserat ljud”. Lars Lilliestam vidareutvecklar denna tankegång och definierar musik som 

”icke-verbala av människan organiserade ljud som hon på olika sätt använder socialt och 

tillskriver betydelser”.103 Det är denna definition jag fortsättningsvis lutar mig emot i denna 

studie, då jag finner att den passar in på brukare av musik i alla åldrar.  
 

Reflektioner kring tidigare forskning 

Forskningsöversikten visar att de sätt på vilka vi vuxna talar, tycker och tänker om barn och 

musik tycks rymma en mängd paradoxer. Musik ska vara någonting lustfyllt och roligt, men 

samtidigt framhävs nyttoaspekter med musikundervisning. Den sociala aspekten av 

musicerande lyfts ofta fram av vuxna som något mycket viktigt för barn och unga. Samtidigt 

anses enskild undervisning som någonting exklusivt och i högsta grad eftersträvansvärt.104 

Det framgår tydligt att vuxna anser att musik är viktigt för barn. Samtidigt visar Rostvall och 

Wests studie på vuxnas upprepade respektlösa, ibland även direkt kränkande, handlingar 

                                                 
100 Ruud: 2002, s. 117, s. 122 f.  
101 Sundin: 1998, s. 50, s. 53. 
102 Bjørkvold: 2005, s. 211 f. 
103 Lilliestam: 2006, s. 22, s. 24. 
104 Rostvall och West: 2001, s. 48. 
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gentemot barnen i deras musicerande. Vi vuxna förfogar över ett oerhört maktövertag 

gentemot barn, en maktposition vi bör reflektera över vare sig vi är lärare, föräldrar, forskare 

etc.  

Flera av författarna ovan ställer sig kritiska till traditionella synsätt och tidigare studier 

där man utgått ifrån vuxnas referensramar samt där hänsyn inte har tagits till det faktum att 

barnen har färre musikaliska erfarenheter än vuxna. I sådana studier, där den vuxne individens 

musikaliska färdigheter är normgivande, betraktas barnen utifrån en bristsyn. Det blir tydligt 

att det sätt på vilket musik definieras avgör vilka forskningsresultat som uppnås och där en 

vidare definition kommer barns musikskapande och musicerande till gagn. En ökad 

medvetenhet om barn som sociala och musikaliska aktörer har dock börjat synas forskning om 

barn och musicerande, om än relativt nyligen i svensk forskning. Detta har givetvis fått till 

följd andra metodologiska tillvägagångssätt, där barns och ungas röster så sakteliga börjar 

lyftas fram.  

En intressant observation är att digitala verktyg för musikskapande kan göra studiet av 

musikskapandeprocesser mer effektiva då processernas alla steg enkelt kan dokumenteras. Att 

forskaren inte behöver vara närvarande då barnen skapar sin musik är också att betrakta som 

positivt ur de deltagande barnens synvinkel. Med hjälp av tekniken tycks barn även få tillgång 

till en bred variation av musikaliska uttrycksmedel och ökade möjligheter att skapa egen 

musik.  

Att elever tycks göra stor skillnad mellan musicerande inom ramen för undervisningen 

jämfört med musicerande på fritiden framkommer i flera av studierna. Saar talar om två olika 

kontexter: en musikalisk (spelande) och en pedagogisk (lärande) med vilka olika 

handlingsmönster och värderingar tycks förknippas. Något förbluffande är elevernas utsagor i 

Calissendorffs studie där barnen sade sig öva hemma för att kunna spela på lektionerna. 

Green framhåller att brittiska musiklärares vanligtvis klassiska skolning tycks lämna avtryck 

på undervisningens utformning, även i de fall då repertoaren inte består av klassisk musik. Att 

de brittiska eleverna tycks betrakta all musik inom ramen för musikundervisningen som 

klassisk musik är därför anmärkningsvärt och tyder på att musikelever är väl införstådda i 

musikundervisningens många gånger outtalade bakomliggande normer och värderingar.  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I det följande kommer jag att presentera det som utgör denna studies teoretiska 

utgångspunkter. På en övergripande nivå lutar jag mig emot en kulturteoretisk ram, vilken 

utgör fonden till studiens övriga teoretiska utgångspunkter. Problemställningens öppna och 

förståelseinriktade karaktär leder vidare in på frågor om tolkning hemmahörande inom 

hermeneutiken. Slutligen beskrivs och diskuteras frågor relaterade till begreppet barndom. 

Det är lätt att ta innebörden av begreppet barndom för given och att termen därför inte yrkar 

på vidare förklaringar och definitioner. Begreppet barndom har dock kommit att laddas med 

olika innebörder över tid och rum, vilket innebär att vi i olika samhällen och tidsperioder har 

sett på barn och barndom på olika sätt, inte minst i forskningssammanhang. De tre senaste 

decennierna har så pass genomgripande förändringar i synsätt skett att det talas om ett 

paradigmskifte. Detta paradigmskifte har bland annat medfört ett mer barncentrerat synsätt 

samt att nya forskningsfrågor, metodologiska tillvägagångssätt och djupare etiska reflektioner 

gällande forskning om barn i vilken termer som barnperspektiv och barns perspektiv har 

uppstått. Min ambition har varit att låta dessa infallsvinklar vara mina följeslagare genom 

studien; från val av problemområde och vägledande frågeställningar till val av metod och 

slutlig redovisning av resultat.  
 

Culture Studies 

Vid försök att beskriva traditionen Culture Studies påträffas ofta beskrivningar som 

tvärvetenskapligt, heterogent, komplext, oöverskådligt, ständigt växande, öppet, svåravgränsat 

etc.105 Jag har ingen ambition att försöka ringa in denna tradition. Dels av utrymmesskäl, dels 

för att en definition av området inte tycks låta sig göras då svårgripbarheten tycks ligga i dess 

natur. Flera teorier och metodologiska tillvägagångssätt återfinns inom forskningstraditionen, 

varav feministiska, semiotiska, dekonstruktioniska, etnografiska, postmodernistiska, 

marxistiska och hermeneutiska förhållningssätt är exempel på några. Miegel och Johansson 

föreslår följande övergripande beskrivning, att Culture Studies är …”ett samlingsnamn för ett 

stort antal olika teoretiska traditioner och forskningsperspektiv som har intresset för kulturella 

företeelser som gemensam nämnare.”.106 Lawrence Grossberg framhåller vinster i att 

traditionen definieras löst och öppet, något som tillåter att traditionen förändras. Han hävdar 
                                                 
105 Fredrik Miegel och Thomas Johansson: Kultursociologi. Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 
241ff. 
106 Miegel och Johansson: 2003, s. 183, s. 241, s. 244 f, s. 261 samt Anders Gustavsson: De humanvetenskapliga 
traditionerna. Texter om forskningsmetod, nr 5. Stockholms universitet: Pedagogiska institutionen, 2001, s. 24. 
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dock att det finns kännetecken för att viss forskning faller inom ramen för Culture Studies, 

varav tvärvetenskapligheten är ett. Ett intresse att belysa marginaliserade grupper kan även 

skönjas inom traditionen. Kulturbegreppet är givetvis centralt, med såväl en antropologisk 

som en estetisk innebörd. Vad gäller det estetiska kulturbegreppet intresserar man sig för både 

populärkultur och finkultur, även om en viss tyngd kan sägas ligga på populärkulturen, då 

traditionen i sin förändringsbenägenhet tenderar att ständigt införliva nya, aktuella 

kulturfenomen. Ytterligare ett särdrag är att man i forskningen företrädesvis fokuserar på 

västerländska kulturfenomen.107 Det har riktats kritik mot att man i preferensen för 

populärkultur närmast har uteslutit studier som behandlar s.k. hög- eller finkultur. En 

ambition inom Culture Studies har dock varit, och tycks fortfarande vara, att lösa upp 

skiljelinjen mellan fin- och populärkultur.108  

De diskuterade motsättningarna mellan finkultur och populärkultur har, enligt Vulliamy, 

sina specifika motsvarigheter inom musikområdet i form av motsatserna ”seriös musik” och 

populärmusik. Den seriösa musiken, vilken sägs vara oförstörd av kommersiella krafter, har 

traditionellt sett haft svårt att nå en bredare publik. Populärmusiken, å andra sidan, riktar sig 

med sitt påstådda huvudsakliga kommersiella intresse till en större massa. Vad gäller 

musikutbildning är en ofta dryftad fråga huruvida undervisningen skall syfta till att bevara en 

högkulturell standard eller om hänsyn skall tas till den av eleverna ofta föredragna prefererade 

populärkulturen/-musiken. I kritiken mot populärmusiken finns en tydlig tendens att 

homogenisera populärmusiken samtidigt som man erkänner åtskilliga underkategorier till den 

seriösa musiken.109 Bland populärmusikens anhängare betraktas musiken dock som långt 

ifrån homogen. Erling Bjurström tydliggör detta då han anger närmare ett tjugotal olika 

subgenrer enbart till rockmusik – däribland hårdrock, heavy metal, speed metal, trash metal, 

death metal, black metal, grungerock m.fl. Bjurström menar vidare att ungas musikintressen 

och musicerande under lång tid har varit föremål för kritik. Oro för att populärmusiken 

förmedlar opassande värderingar och ideal har påträffats alltsedan 1930-talets kritik av 

jazzmusik, via rockens påstådda skadliga inverkan under 1950-talet samt 1960-talets 

”omoraliska” popmusik till 1970 till 90-talens upprördhet över bl.a. hiphop, punk och heavy 

metal.110

                                                 
107 Miegel och Johansson: 2003, s. 242-244. 
108 Sundin: 2003b, s. 129 samt Magnus Persson: ”Kulturella värderingar” I: Lars Gustaf Andersson; Magnus 
Persson & Jan Thavenius: Skolan och de kulturella förändringarna, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 127 ff. 
109 Graham Vulliamy: ”Music and Mass Culture Debate”. I: John Shepherd (red.) Whose Music? A Sociology of 
Musical Languages, New Brunswick: Transaction Books, 1980, s. 179 ff.  
110 Erling Bjurström: Spelar rocken någon roll? Kulturell reproduktion och ungdomars musiksmak. 
Ungdomsrådets utredningar 2, Statens ungdomsråd, Stockholm: 1993, s. 8 f, s. 15. 
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Relationen mellan identitet, stil och musiksmak har undersökts av flera forskare inom 

Culture Studies. Dagens allt svagare kopplingar till traditioner och seder får, enligt bland 

andra Thomas Ziehe, till följd att unga inte längre tar efter äldre generationers traditioner och 

livsstilar – något Ziehe benämner ”kulturell friställning”. Varje individ lämnas istället med en 

mängd val kring hur han/hon vill leva sitt liv, vilket får till följd att frågor kring identitet 

aktualiseras.111 I ungas identitetsbygge och självuppfattning kan musik och musicerande 

således utgöra en viktig beståndsdel.  

En vanlig utgångspunkt inom Culture Studies är att människan aldrig kan uppleva 

världen direkt eller objektivt. Vi måste anlägga perspektiv på och tolka vår omvärld för att nå 

kunskap och förståelse om den. Man kan därför säga att det mellan individen och omvärlden 

ligger en mängd möjliga tolkningar vilka avgör hur individen ser på sin omvärld.112 Detta 

leder vidare in på nästa teoretiska infallsvinkel – den hermeneutiska.  
 

Hermeneutik och tolkningsteori 

Ett hermeneutiskt kunskapsintresse kännetecknas av en strävan att förstå den omvärld, de 

människor och de företeelser som omger oss.113 Denna studies syfte och problemställning 

präglas av just en sådan öppen och vid ansats, där ambitionen är att uppnå ökad insikt i samt 

förståelse för barns upplevelser av sitt musicerande. Att ta del av barns uttryck, vare sig de är 

skriftliga, verbala eller formuleras på annat vis, ger dock inte forskaren en omedelbar 

förståelse för vad barnens uttryck betyder eller vilken mening barnen tillskriver sitt 

musicerande. Barnens utsagor och uttryck, vilka jag avser bygga upp min empiri med, 

kommer oundvikligen att filtreras genom mina subjektiva tolkningar.  

Med mig in i detta arbete har jag således uppfattningar, åsikter, tankar, erfarenheter, 

fördomar, föreställningar etc. vilka sammantaget utgör min förförståelse. Med förförståelse 

menas att vi aldrig kan gå in i en situation och tolka denna helt förutsättningslöst eller rent 

objektivt. Vi bär alltid på ett bagage av personliga värderingar vilka vi aldrig fullständigt kan 

frigöra oss ifrån. Detta innebär att var och en av oss tolkar omvärlden utifrån vår egen unika 

utsiktspunkt där vi för tillfället befinner oss – t.ex. avseende geografisk plats, historisk tid 

eller var i livet vi befinner oss. Denna utsiktspunkt fastställer vår förståelsehorisont, dvs. 

ringar in vad vi utifrån vår utsiktspunkt har möjlighet att se.114 Varje genomlevd dag i våra liv 

                                                 
111 Lilliestam: 2006, s.45 f. 
112 Gustavsson: 2001, s. 23. 
113 Per-Johan Ödman: Tolkning förståelse vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Stockholm: Norstedts förlag, 
2004, s. 9, s. 36. 
114 Ödman: 2004, s. 10, s. 18 f, s. 186. 
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läggs med tiden till vår historia – vår dåtid. Därmed är vår förförståelse stadd i ständig 

förändring.   

Tolknings- och förståelseprocessens rörelse har liknats vid en hermeneutisk cirkel där vi 

i vårt tolkningsförfarande rör oss dialektiskt mellan den studerade företeelsens delar och 

helhet. När vi tolkar ett objekt, ett fenomen, en situation etc. tolkar vi utifrån de delar vi har 

till vårt förfogande och formar oss successivt en bild av en tänkbar helhet. Denna 

konstruerade helhetsbild revideras i takt med att vi tolkar nya delar vilka kan kasta nytt ljus 

över företeelsen vi försöker förstå. Delarna och helhetsbilden ger ny ömsesidig mening åt 

varandra i tolkningsprocessen. Hans-Georg Gadamer talar om denna ömsesidighet mellan del 

och helhet som en hermeneutisk regel där helheten måste förstås ur det enskilda och det 

enskilda ur helheten. Denna pendelrörelse mellan del och helhet utgör en av 

huvuddimensionerna i tolkningsprocessen. En annan dimension rör tidsaspekten. Förutom 

rörelsen mellan del och helhet rör vi oss när vi tolkar även mellan olika temporala nivåer. Vi 

tolkar utifrån vår bas av tidigare erfarenheter och formar därvid vår framtida 

förståelsehorisont, vilken vidgas eller rent av förändras. För varje rimlig tolkning kommer vi 

något djupare i vår förståelseprocess. Delarna läggs till varandra, den tidigare förförståelsen 

överskrids därmed och en ny förförståelse bildas varifrån nya tolkningar görs. Denna 

temporala dimension bidrar till att den hermeneutiska cirkeln snarare är att betrakta som en 

hermeneutisk spiral eftersom vi när vi tolkar inte återvänder till samma förförståelse.115  

Schleiermachers tes om texttolkning: …”det gäller att förstå författaren bättre än han 

har förstått sig själv” berör även den tidsaspekten i förståelseakten. En forskares tolkning av 

en tidigare företeelse, ett föremål eller en text kan utifrån Schleiermachers tes betraktas som 

mer fullständig. Forskaren kan utifrån sin position blicka tillbaka på dåtiden och besitter 

därmed en rikare förståelse samt en klarare helhetsbild än vad upphovsmannen gjorde vid 

uppförandetillfället. Under tiden som förflutit har flera delar tillkommit vilka kan sägas ha 

byggt ut helheten. Konstnären/upphovsmannen, menar Schleiermacher, har således inte 

ensamrätt på den ursprungliga uttolkningen av verket, vilket aldrig kan uttömmas på 

mening.116  

Vi kan följaktligen inte bortse från oss själva eller vår ackumulerade erfarenhet och 

livshistoria i våra tolkningar. Dock kan vi genom att systematiskt medvetandegöra oss om och 

förhålla oss reflekterande till vår förförståelse minimera risken att vi tolkar godtyckligt eller 
                                                 
115 Ödman: 2004, s. 51-56, s. 78 ff, Bengt Molander: Vetenskapsfilosofi. En bok om vetenskapen och den 
vetenskapande människan. Andra upplagan, Stockholm: Thales, 1988, s. 233 samt Gadamer: 1960/1997, s. 128 
f, s. 137. 
116 Gadamer: 1960/1997, s. 130 f, s. 139 ff. 
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fördomsfullt. Gadamer lyfte fram frågans väsen som avgörande; genom det öppna frågandets 

princip bör forskaren acceptera sin okunskap och försöka finna så många tänkbara tolkningar 

som möjligt. Bakom en forskningsfråga bör där finnas en äkta vilja att veta samt en öppenhet i 

form av ett förhållningssätt att man inget vet. Forskaren kan i detta försöka betrakta materialet 

på så många skilda sätt som möjligt, vilket innebär att han eller hon även bör söka tolkningar 

vilka strider mot de egna förklaringarna. Forskaren bör vara beredd på att låta den egna 

förståelsehorisonten förändras. Med denna öppenhet gentemot den företeelse som studeras 

betraktas studieobjektet snarare som ett studiesubjekt, vilket forskaren bör vara lyhört inställd 

till. Forskaren och studiesubjektet förenas i ett hermeneutiskt möte, där två skilda 

förståelsehorisonter förenas.117 Andra sätt att säkerställa sina tolkningar är att kontinuerligt 

pröva deras rimlighet genom att fråga sig huruvida delarna hänger samman logiskt, dels 

sinsemellan och dels om de tillsammans är förenliga med den större helhetsbilden och själva 

den studerade företeelsen vilken är föremål för tolkning.118 Att nå fram till en enda objektivt 

sann tolkning är enligt hermeneutiken dock varken eftersträvansvärt eller möjligt. 

Tolkningarna är subjektiva då de härrör ur uttolkarens unika förförståelse.119 Gadamer 

menade att hermeneutiken inte bör betraktas som en metod att följa, däremot kan den hjälpa 

oss att kasta ljus över vår tolkningsprocess och hur vi skapar vår förståelse.120

 

Den nya barndomssociologin 

”The new social studies of childhood” är samlingsnamnet på den tvärvetenskapliga 

forskningsansats vilken satt studiet av barndom i fokus. Den har företrädare inom discipliner 

som psykologi, historia och antropologi men förknippas i hög grad med sociologin.121 

Betydande för problematiseringen av barndomsbegreppet inom sociologin har bland andra 

Allison James och Alan Prout varit. Tillsammans med en rad andra barndomsforskare har de 

formulerat grunden till ett nytt framväxande barndomsparadigm.122  

Det nya barndomsparadigmet började växa fram för drygt tre decennier sedan genom att 

forskare inom flera discipliner började värja sig emot den rådande synen på barn och 

barndom, vilken man menade hade starkt deterministiska förtecken. Kritikerna ville distansera 

                                                 
117 Ödman: 2004, s. 7, s. 19, s. 55, s. 84, s. 187 samt Gadamer: 1960/1997, s. 145 ff, s. 173 f. 
118 Ödman: 2004, s. 84, s. 86, s. 88 f. 
119 Ödman: 2004, s. 10 samt Molander: 1998, s. 234. 
120 Gadamer: 1960/1997, s. 142, s. 213. 
121 Alan Prout: The Future of Childhood. Towards the interdisciplinary study of children. London/New York: 
Routledge Falmer, 2005, s. 1 f. 
122 Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. 
Allison James & Alan Prout (red.) London/New York: Routledge Falmer, 2003. 

 30



sig från studiet av barndom som naturlig och universellt enhetlig utan hänsyn tagen till 

kulturella, sociala eller historiska variationer. De värjde sig mot att barn sågs som ännu ej 

sociala individer utan vare sig kompetens, agens eller förmåga att påverka sin situation och 

där barn definierades genom att sättas i relation till vad de inte var, dvs. vuxna. Detta, menade 

man, var att betrakta barn utifrån en bristsyn och där barn ses som ofullkomliga, blivande 

fullvärdiga samhällsmedborgare. Barn är värda att betraktas och studeras för vad de är 

(beings) och inte för vad de kommer att bli (becomings). Barndomen har ett värde i sig och 

bör studeras enligt den principen. I detta har omfattande kritik riktats mot såväl sociologin 

som utvecklingspsykologin – discipliner vilka tog sin utgångspunkt i att barn var passiva 

mottagare av samt objekt för fostran och utveckling. De kritiska rösterna förde med sig att ett 

skifte i synsätt började ta form. Det nya paradigmet kännetecknas av att barndom, dvs. de 

tidigaste åren i en människas liv, är att förstå som en social konstruktion snarare än en av 

naturen given social kategori. De innebörder barndomen som livsfas tillskrivs varierar över tid 

och rum på grund av skillnader i sociala, kulturella och historiska förhållanden.123   

Att se barndom som en social konstruktion innebär således att man föredrar att tala om 

flera barndomar snarare om en universell barndom.124 Inom det framväxande paradigmet 

erkänns barn som kompetenta och i allra högsta grad sociala aktörer. Barn inte bara tillägnar 

sig den kultur som omger dem genom att ta över sociala och kulturella mönster, de är också 

medskapare av den gemensamma kulturen vilken de delar med vuxna. Barn är således aktiva 

medkonstruktörer och har därmed även möjlighet att förändra den gemensamma kulturen de 

delar med vuxna. Sociologen William A. Corsaro kallar detta för interpretive reproduction, 

där han betonar barnens agens och kreativitet i socialisationsprocessen. Corsaro menar att 

barn använder sig av information från vuxenvärlden vilken de tolkar och reproducerar på ett 

synnerligen kreativt och innovativt sätt, oftast inom ramen för kamratkulturen. Barndom som 

social konstruktion med dess skilda innebörder kan därför sägas vara skapad av såväl vuxna 

som barn.125

                                                 
123 Prout: 2005, s. 1 f, s. 47-57, s. 60, Alan Prout & Allison James: “A New Paradigm for the Sociology of 
Childhood? Provenance, Promise and Problems” I: Allison James & Alan Prout (red.) Constructing and 
Reconstructing Childhood. Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. London/New York: 
Routledge Falmer, 2003, s. 7-30, James; Jenks; Prout: 2005, s. 9-21, s. 207 samt David Buckingham: After the 
Death of Childhood. Growing up in the Age of Electronic Media. Cambridge: Polity Press, 2003, s. 6 f, s. 13 ff.   
124 James & Prout: “Introduction” I: Allison James & Alan Prout (red.) Constructing and Reconstructing 
Childhood. Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. London/New York: Routledge Falmer, 
2003, s. 1-5 samt Prout & James: 2003, s. 7 f.  
125 James & Prout: 2003, s. 4, s. 7 samt William A. Corsaro: The Sociology of Childhood,  Second edition, 
London: Thousand Oaks, New Delhi: Pine Forge Press, 2005, s. 18 f, s. 40 f. 
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Sättet att betrakta barndom som socialt konstruerad öppnar för och erkänner flera 

möjliga perspektiv att uppfatta och studera barndom. Det nya barndomsparadigmet förnekar 

inte att barns biologiska omognad är universell, dock är det innebörden av denna inledande 

del av livet som skiftar och konstrueras olika. Att betrakta barndomen som socialt 

konstruerad utesluter således inte att barn erkänns som social struktur, vilken då kan fungera 

som en statisk analytisk kategori vars medlemmar byts ut över tid. Qvortrup menar att barn 

länge undervärderats och varit osynliga som statistisk social kategori. Att studera barndom 

som en enhetlig universell kategori har som fördel att barn då kan relateras till och jämföras 

med andra sociala strukturer i samhället, exempelvis vuxna eller barn i andra samhällen. 

Genom att studera barn utifrån ett strukturellt perspektiv kan generella villkor för barn 

belysas samt användas för att framhäva och även stärka barn som social grupp. Då man väljer 

att studera barn som grupp på ett övergripande strukturellt plan åsidosätter man dock de 

variationer som ryms inom barn som grupp i form av variabler som klass, kön och etnicitet 

liksom det enskilda reella barnet.126  
 
For the children themselves, childhood is a temporary period. For society, on the other hand, 
childhood is a permanent structural form or category that never disappears even though its 
members change continuously and its nature and conception vary historically.127

 
Denna övergripande uppvärdering av barn och barndom har medfört att det nya paradigmet 

inte sällan beläggs med emancipatoriska förtecken. James, Jenks & Prout talar om en syn på 

barn som minoritetsgrupp, där en strävan att försöka utjämna skillnaderna mellan vuxna och 

barn kan skönjas. Makt är här en central faktor och barn framhålls som en diskriminerad och 

tystad grupp vilken berövas sina demokratiska rättigheter. Paralleller dras inte sällan till 

kvinnors frigörelse samt marginaliseringen av etniska minoriteter och personer med 

funktionsnedsättning.128 Nära denna syn ligger den som James, Jenks & Prout menar betraktar 

barn som en särskild och upphöjd kultur eller stam, som även den lyfter fram obalansen i 

maktrelationen mellan barn och vuxna. Här söker man sätta fokus och värde på det för barn 

specifika samt framhåller barns rätt att bidra med sina egna perspektiv på sin situation och 

sina villkor.129  
 

 
                                                 
126 James & Prout: 2003, s. 3 f, Prout & James: 2003, s. 7 f, s. 24, James; Jenks; Prout: 2005, s. 32 f, s. 125 ff. 
samt Jens Qvortrup: “Sociology of Childhood: Conceptual Liberation of Children”, I: Flemming Mouritsen & 
Jens Qvortrup (red.) Childhood and Children’s Culture, Odense: University Press of Southern Denmark, 2002, s. 
45 ff, s. 66 ff. 
127 Corsaro: 2005, s. 3. 
128 James; Jenks; Prout: 2005, s. 30 f, Prout & James: 2003, s. 7 samt Buckingham: 2003, s. 33, s. 47. 
129 James; Jenks; Prout: 2005, s. 28 f.  
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En vidareutveckling av paradigmet 

Det framväxande barndomsparadigmet använder sig i sin retorik i stor utsträckning av 

dikotomier, troligtvis för att positionera sig och markera avstånd ifrån den tidigare 

deterministiskt präglade barnsynen. Bland dessa vanligt förekommande motsatspar kan 

nämnas aktiv–passiv, agens–struktur, social–icke social och beings–becomings där det 

förstnämnda ordet i begreppsparen kopplas samman med det framväxande paradigmets sätt att 

se på barn och barndom.130 Prout bygger vidare på paradigmet men distanserar sig något från 

de resonemang han själv tidigare varit delaktig i att utforma. I boken The Future of 

Childhood131 är hans ambition att kritiskt granska det framväxande paradigmet inom 

barndomsforskningen. Han ställer sig kritisk till att barndomen som social konstruktion 

nästintill förvärvat monopol på hur barndom skall förstås. Han varnar för att det nya 

barndomsparadigmet riskerar att växla ett biologiskt reduktionistiskt synsätt mot ett 

sociologiskt reduktionistiskt synsätt. Han menar att barndomsbegreppet är alltför komplext för 

att kunna förstås utifrån ovan nämnda motsatspar. Dikotomierna blir ytterligheter och genom 

att koncentrera sig på dessa utelämnas de alternativ som ligger i mittfåran, vilket kan 

förhindra att barndomsforskningen vidareutvecklas. En ensidig fokusering på kultur medför 

även att det som faller under kategorin natur förskjuts till marginalen. Prout menar att man 

kan studera barn som både beings och becomings, både natur och kultur, både strukturellt och 

individuellt etc. Han förespråkar interdisciplinära forskningsansatser där hänsyn tas till såväl 

biologiska som sociala och kulturella aspekter utan dikotomisering och renodlade 

antingen/eller-perspektiv. På så sätt framträder ett mer pluralistiskt och heterogent präglat 

synsätt. Han menar dock inte att det nya barndomsparadigmet verkat förgäves – tvärtom har 

det öppnat upp för nya nödvändiga frågor och perspektiv vilka tidigare varit osynliga. Faran, 

menar han, är om den ensidiga fokuseringen på barnet som social varelse blir till ny natur, 

dvs. en ”sanning” vilken tas för given och som inte låter sig problematiseras.132

 

Barndomspsykologins paradigmskifte  

Att betrakta barndom som socialt, kulturellt och historiskt konstruerad är inte enbart 

förbehållet den sociologiska disciplinen. Kanske kan det även hävdas att ursprunget till dessa 

förändrade synsätt återfinns inom utvecklingspsykologin, där teorier vilka har haft för avsikt 

att förklara barns psykologiska utveckling också har genomlevt ett radikalt paradigmskifte 

                                                 
130 Se t.ex. James; Jenks; Prout: 2005, s. 199- 218. 
131 Prout: 2005. 
132 Prout: 2005, s. 10 ff, s. 44, s. 54 ff, s. 59, s. 63-69. 
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kring åren 1960/70.133 Tiden dessförinnan präglades av de ”stora teorierna” vilka hade 

gemensamt att de sökte förklara stora delar av barnets utveckling med hjälp av ett fåtal 

heltäckande teorier. Man formulerade allmänna lagbundenheter, något som bland annat tog 

sig uttryck i universella stadieteorier för att förklara barns utveckling, dock utformade utifrån 

ett västvärldsperspektiv. De empiriska undersökningarna genomfördes företrädesvis i klinisk 

miljö varpå teorierna därför inte sällan tog sin utgångspunkt i det patologiska barnets 

utveckling och vad barnen inte var kapabla till. Slutsatserna generaliserades därefter till att 

även omfatta barns normalutveckling.134 Egenskaper som bräckligt, passivt, asocialt, utsatt, 

beroende och sårbart förknippades med den syn på barn vilken var rådande inom dessa 

teorier.135

Nya forskningsmetoder för att studera barn, såsom användning av modernare teknik, 

kan delvis förklara hur en ny barnsyn började ta form.136 Betydande i detta har bland annat 

spädbarnsforskaren Daniel Sterns arbete varit. Med utgångspunkt i noggranna 

videofilmsobservationer av barns normalutveckling framhävde han de kompetenser det lilla 

spädbarnet faktiskt förfogade över. Stern polemiserade med de förhärskande teorierna genom 

att hävda att barnet redan från födseln besitter sociala kompetenser, något han fann när han 

observerade den allra tidigaste interaktionen mellan det nyfödda barnet och modern. Barn är 

inte bara kapabla att interagera utan kan även initiera samspel med den omgivande världen. 

Fram trädde en syn på barnet som socialt, kompetent, aktivt utforskande och som medskapare 

av sin egen utveckling. Dion Sommer manar dock till försiktighet vad gäller förespråkandet 

av barnets kompetens och förtydligar att barns kompetens bör ”förstås i förhållande till vad 

man tidigare ansåg att barn klarade av.”.137 Den teoretiska universalism som rådde före åren 

1960/70 kan efter paradigmskiftet sägas ha skiftat till teoretisk pluralism. Flera och mer 

specifika teorier där fokus läggs på aspekter av barns utveckling har gjort sig gällande, där 

man inte längre har som ambition att med teorierna täcka barnets hela utveckling. En större 

hänsyn till barns skilda levnadsbetingelser och sociala förhållanden tas inom forskningen efter 

paradigmskiftet, där faktorer som etnicitet, klass, tid, rum etc. ges utrymme. Det har även 

blivit vanligare med tvärdisciplinära forskningsansatser.138 Idag läggs mindre fokus på 

barnens biologiska ålder när det gäller att förstå barns individuella utveckling och desto större 
                                                 
133 Dion Sommer: Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. Hässelby: Runa Förlag, 2005, s. 29. 
134 Sommer: 2005, s. 17, s. 19, s. 21, s. 30 f, s. 36. 
135 Leif Askland & Svein Ole Sataøen: Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. Översättning av 
Annika Claesdotter, Stockholm: Liber AB, 2003, s. 20 f. samt Sommer: 2005, s. 36, s. 42 ff. 
136 Leif Havnesköld & Pia Risholm Mothander: Utvecklingspsykologi. Psykodynamisk teori i nya perspektiv. 
Stockholm: Liber AB, 2002, s. 15. 
137 Sommer: 2005, s. 19, s. 39, s. 43, s. 45 samt Askland & Sataøen: 2003, s. 23 ff, s. 90 f, s. 150. 
138 Sommer: 2005, s. 30 ff. 
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vikt tillmäts barnens egna erfarenheter och upplevelser.139 Kunskapen om barn och barns 

utveckling kan därför med fog sägas vara betydligt mer mångfacetterad och nyanserad idag.  
 

Barnperspektiv och barns perspektiv 

[W]e do not know very much about the daily life of children with adults and with one another, 
about what they do, what they say and especially about what it means and how. This is a 
landscape that has hardly been mapped.140   
 

Trots synen på barn som kompetenta och aktiva medskapare av vår gemensamma kultur är det 

viktigt att påminna sig om hur lite reellt inflytande barn trots allt besitter, vilket aktualiserar 

frågeställningar kring vuxnas ständiga tolkningsföreträde i förhållande till barn. Denna 

problematisering avseende vuxnas tolkningsföreträde bör jag naturligtvis även applicera på 

mig själv i denna studie då jag söker ta del av barns uppfattningar. Jämsides med mitt vuxna 

perspektiv finns flera individuella barns perspektiv.  

Vad menas då med barnperspektiv? En rad problematiseringar har gjorts av vad som 

kännetecknar barnperspektiv respektive barns perspektiv, vilket även gäller begreppet 

perspektiv. Ulf Janson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, menar att en 

individs perspektiv, dvs. den synvinkel en person har utifrån en viss bestämd position, är 

avhängigt individens alla erfarenheter, tankar, förhållningssätt, värderingar, attityder etc. 

Utifrån olika positioner anläggs olika perspektiv och därmed framhävs olika aspekter av 

omvärlden. Janson menar att vi endast kan uppfatta aspekter av omvärlden, dvs. aldrig 

uppleva omvärlden oförmedlat i sin helhet då perspektivet framhäver vissa och utesluter andra 

möjliga aspekter. Två individer, vilka utifrån sina subjektiva perspektiv betraktar samma 

företeelse, kan aldrig uppfatta denna på precis samma sätt. Deras unika erfarenheter, 

värderingar och upplevelser ger till följd att de anlägger olika perspektiv på företeelsen, vilka 

ger upphov till att två unika aspekter framträder. Individerna kan dock delvis uppfatta 

företeelsen på samma sätt, dvs. deras aspekter kan mötas men aldrig fullständigt.141  

Att föra över dessa tankegångar på ett barn–vuxenförhållande ger oss då vid hand att ett 

barn och en vuxen – två unika individer – har helt eller delvis olika uppfattningar om en given 

situation. Man kan fråga sig om den vuxne alls kan inta barnets position och därmed få 

tillgång till barnets perspektiv samt om detta alls är eftersträvansvärt? Dessa och liknande 

                                                 
139 Askland & Sataøen: 2003, s. 36 f. 
140 Flemming Mouritsen: ”Child culture - play culture”. I: Flemming Mouritsen & Jens Qvortrup (red.) 
Childhood and Children’s Culture, Odense: University Press of Southern Denmark, 2002, s. 35. 
141 Ulf Janson: ”Perspektiv, aspekt och meningshorisont i förskolebarns lekförhandlingar”. I: Henry Montgomery 
& Birgitta Qvarsell (red.) Perspektiv och förståelse. Att kunna se från olika håll. Stockholm: Carlsson, 2001, s. 
240 och s. 245 f. 
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frågor har lyfts fram av många forskare. Birgitta Qvarsell, professor emerita i pedagogik vid 

Stockholms universitet, talar om ”det problematiska och nödvändiga barnperspektivet” i en 

artikel med samma namn.142 Hon använder en liknande definition av perspektivbegreppet som 

Janson, men resonerar vidare i förhållandet mellan vuxna och barn och leder in på begreppet 

barnperspektiv, med vilket hon åsyftar barncentrerade handlingar, dvs. då vuxna agerar, 

beslutar eller intresserar sig för barn och barns villkor. Hon talar också om barnperspektiv i 

betydelsen barns perspektiv, dvs. då barns egna åsikter och tankar om sin omvärld och sina 

villkor åsyftas.143 Gunilla Halldén, professor i pedagogik vid Tema barn vid Linköpings 

universitet, sluter sig till liknande definitioner som Qvarsell. Ett sätt att skilja mellan 

barnperspektiv och barns perspektiv är att fråga sig vems perspektiv och därmed också vems 

tolkning som åsyftas. Talar man om barns perspektiv skulle detta då innebära att det är barns 

egna tankar, tolkningar, uppfattningar och ståndpunkter som efterfrågas. Barnperspektiv, 

menar Halldén, är att vuxna agerar, uttalar sig och beslutar i barnens ställe eller där barnen 

och deras villkor eller kultur uppmärksammas eller studeras av vuxna. Halldén lyfter fram 

vikten av att utöver barns perspektiv även studera det strukturella, dvs. de samhälleliga villkor 

under vilka barn lever.144

 

Barnkultur och barns kultur 

Flemming Mouritsen, dansk forskare inom pedagogik, för en liknande diskussion avseende 

barnkultur respektive barns kultur. Han skiljer mellan children’s culture, vilket han menar är 

barns egna uttryck såsom deras lekkultur, och child culture vilket motsvarar all annan kultur 

som omger barn. Han fördjupar sitt resonemang genom att dela in child culture, dvs. 

barnkultur, i tre huvudkategorier; kultur producerad för barn av vuxna, kultur med barn samt 

barns kultur, dvs. kultur av barn.  

Till den första huvudkategorin, kultur för barn, lägger han två underkategorier. Först 

den bildande kulturen145 till vilken han räknar det som oftast anses som kvalitetskultur; 

pedagogisk, karaktärsdanande och aktiverande konstnärlig kultur. Den andra underkategorin 

menar han är den marknadsorienterade kulturen vilken även den kan ha bildande konstnärliga 

ambitioner, men som främst anses hota den kvalitativa och bildande kulturen för barn. Inte 

                                                 
142 Birgitta Qvarsell: ”Det problematiska och nödvändiga barnperspektivet”, I: Henry Montgomery & Birgitta 
Qvarsell (red.) Perspektiv och förståelse. Att kunna se från olika håll. Stockholm: Carlsson, 2001, s. 90-105.  
143 Qvarsell: 2001, s. 90 f. 
144 Gunilla Halldén: ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp”, I: Pedagogisk forskning i 
Sverige, 2003, årgång 8, nr. 1-2, s. 12-14. 
145 (Min översättning. Mouritsen kallar den ”the formatively oriented culture”), Mouritsen: 2002, s. 16. 
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sällan förs diskussioner om att den marknadsorienterade kulturen fungerar passiviserande på 

barn. Den andra huvudkategorin, kultur med barn, i vilken vuxna och barn deltar tillsammans, 

har även den två underkategorier. Till den första räknar han de fritidsaktiviteter barn vanligen 

deltar i och han exemplifierar här bland annat just med musikskolor. Den andra kategorin 

innefattar projekt av mer informell karaktär som vuxna och barn utövar tillsammans. Den 

tredje huvudkategorin, kultur av barn (barns kultur), inrymmer barnens egna uttryck såsom 

lek, rim, ramsor, skämt och gåtor.146 En fjärde och relativt närbesläktad kategori skulle kunna 

sägas vara kultur bland barn. Corsaro har studerat barns samspel inom ramen för 

kamratkulturer vilka han förklarar som …”a stable set of activities or routines, artefacts, 

values, and concerns that children produce and share in interaction with peers”.147

 

Reflektioner kring de teoretiska utgångspunkterna 

Då jag själv kan sägas vara en produkt av det nuvarande paradigmets tankemönster är det 

angeläget att jag aktivt försöker förhålla mig till det av mig förgivettagna, dvs. min egen 

förförståelse. Ambitionen har varit att låta den hermeneutiska delen av mitt teoretiska 

ramverk tillhandahålla mig redskap för att rikta sökarljuset mot mina egna föreställningar om 

barn och barndom under arbetets gång. En utgångspunkt är att alla individer skapar egna 

unika uppfattningar och förståelser av omvärlden och att de därmed tolkar situationer på olika 

sätt. Olika saker framstår som meningsfulla för oss. Det jag finner meningsfullt har starkt 

påverkat utformningen av denna studie, från det allra tidigaste inledningsskedet till den 

slutgiltiga utformningen. Förhoppningen och syftet med studien är att få ta del av det 

informanterna upplever som meningsfullt med sitt musicerande. Kunskapen om, samt 

tolkningarna och förståelsen av, omvärlden konstruerar vi såväl individuellt som i samspel 

med andra.148 Empirin till denna studie utgörs bland annat av intervjusamtal med informanter 

– samtal vilka båda parter utformat och påverkat innehållet av.  

I samband med diskussionen om barnperspektiv och barns perspektiv är det intressant 

att återknyta till Schleiermachers tidigare nämnda tes inom hermeneutiken – om strävan efter 

att förstå författaren bättre än han/hon förstått sig själv. Överfört på relationen mellan vuxna 

forskare och barn kan man fråga sig om vi vuxna kan förstå barn bättre än de förstår sig 

själva. Får vi, då vi anlägger ett barnperspektiv i egenskap av vuxna, tillgång till en rikare och 

                                                 
146 Mouritsen: 2002, s. 14-20. 
147 Corsaro: 2005, s. 110. 
148 Askland & Sataøen: 2003, s. 226 samt Roger Säljö: Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. 
Stockholm: Prisma, 2003, s. 24 f.  
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mer fullkomlig helhetsbild av barnkulturella villkor? Jag gör inte anspråk på att skildra barns 

perspektiv, då det är för många led oss emellan. Det är jag som formulerar syftet, initierar 

intervjusamtalen, transkriberar samt tolkar utsagorna. Med diskussionen om barnperspektiv 

och barns perspektiv som underlag framhåller jag hellre att det är ett barnperspektiv jag 

tillämpar, men där jag utgått från barnen själva för att ta del av deras tankar kring sitt 

musicerande.  
 

METOD OCH GENOMFÖRANDE 

I kölvattnet av de senaste teoretiska resonemangen inom barndomsforskningen och synen på 

barn som kompetenta sociala aktörer följer inte oväntat nya metodologiska sätt att studera 

barn och barndom, där större hänsyn är tagen till barns referensramar och förutsättningar än 

tidigare. Fleming Mouritsen konstaterar att dagens barn(doms)forskning i allt större 

utsträckning kännetecknas av öppna teorier och strävan efter att ta del av barns egna uttryck 

och tankar – något som styrt mot metoder såsom deltagande observation och mer 

dialogpräglade tillvägagångssätt.149 Priscilla Alderson skriver:  
 

Recognizing children as subjects rather than objects of research entails accepting that children can 
speak ’in their own right’ and report valid views and experiences.150

 
Allt oftare ges barn ökat inflytande i forskningsprocessen och bereds därmed ökad makt, 

insyn och kontroll. För att använda termer av Corsaro kan barndomsforskningen sägas ha gått 

ifrån ”research on children” till ”research for children” samt ”research with children”.151 Det 

sistnämnda, forskning med barn, kan innebära olika grader av delaktighet från barnens sida. 

På senare tid har det diskuterats huruvida barn själva kan inneha forskarrollen och därmed 

involveras i forskningsprocessens alla stadier istället för att de, såsom t.ex. i denna studie, i 

egenskap av informanter förser forskare med data. Alderson ger exempel på fall där barn 

själva initierat mindre studier och projekt utifrån ämnen vilka berör och intresserar dem.152 

Mary Kellet menar att barnens ”insider”-perspektiv kan bidra med värdefull kompletterande 

information om vad det innebär att vara barn, utan att informationen filtrerats genom ett vuxet 

                                                 
149 Mouritsen: 2002, s. 37. 
150 Priscilla Alderson: “Children as researchers. The effects of participation rights on research methodology” I: 
Pia Christensen & Allison James (red.) Research with Children. Perspectives and Practices. London/New York: 
Routledge Falmer, 2004, s. 243. 
151 Corsaro: 2005, s. 45.  
152 Alderson: 2004, s. 241, s. 244 ff.  
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filter. Detta kan uppnås om barnen själva får lära sig att utforma och utföra forskning.153 

Detta är en intressant men mycket komplex diskussion där en mängd frågor av praktisk och 

etisk karaktär återstår att diskutera.  

Corsaros ovan nämnda termer ”research for children” och ”research with children” har 

för mig varit vägledande, men där det sistnämnda är långt ifrån fullkomligt efterlevt. Från 

denna aktuella diskussion om att involvera barn aktivt i forskning tar jag bland annat med mig 

utgångspunkten att barn har specifik kunskap och erfarenhet om att vara barn just nu. Det är 

också delar av denna erfarenhet jag har som ambition att få ökad insikt i. Jag betraktar således 

inte informanterna som medforskare då det är jag som står som ansvarig för studiens 

planering, utformning och genomförande. Dock är det min övertygelse att barnen är kapabla 

att fatta egna beslut om sitt deltagande i denna studie och jag har strävat efter att ge 

informanterna en god insikt i samt inflytande över hur informationen från dem kommer att 

användas.  
 

Datainsamling 

Då syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur ett antal barn upplever och resonerar 

kring sitt musicerande och deltagande i frivillig musikundervisning avgjordes det 

huvudsakliga valet av metod, dvs. att genomföra intervjusamtal mer barn, i ett relativt tidigt 

skede. För att nå fram till ett urval av informanter valde jag att kontakta en kommunal 

musikskola samt musikämneskursen inom en kommunal kulturskola. Ett avgörande skäl att gå 

via kommunal musik- och/eller kulturskoleverksamhet var att deras verksamhet återfinns 

inom så gott som landets samtliga kommuner. Denna form av frivillig musikundervisning 

torde därför vara bekant för en majoritet av landets alla barn i skolåldern, vilket borgar för 

studiens relevans. Utöver detta fanns även en anledning av praktisk karaktär då dessa 

verksamheter är organiserade former av frivillig musikundervisning, vilket underlättar arbetet 

att nå barn och deras målsmän med information och förfrågan om deltagande.  
  

                                                 
153 Mary Kellet: Children as Active Researchers: a New Research Paradigm for the 21st Century? NCRM 
Methods Review Papers no 3, ESRC National Centre for Research Methods, 2005. 
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Urval och material 

Det vanligaste tycks vara, såväl i Sverige som internationellt, att studera ungdomars 

förhållande till musik. Barn i mellanstadieåldern tycks i sammanhanget vara en förhållandevis 

outforskad åldersgrupp.154 En förhoppning var därför att företrädesvis engagera informanter i 

åldrarna tio till tretton år. Inledningsvis valde jag att kontakta en musikskola i en kommun ca. 

5 mil utanför Stockholm – en musikskola jag tidigare har varit i kontakt med i samband med 

en mindre uppsats i pedagogik. Jag kontaktade även kulturskolan i Stockholm med en 

förfrågan om möjligheter till att göra ett utskick till ett urval av deras elever. Kontakt 

etablerades med en av kulturskolans områdesenheter vilken ställde sig till förfogande. Två 

separata utskick genomfördes. Utskicket till den deltagande musikskolan bestod av en enkät 

och ett följebrev, medan utskicket till den deltagande kulturskolan i Stockholm innehöll en 

likadan enkät, ett följebrev samt förfrågan om deltagande i intervjusamtal.155 Då jag i en 

tidigare studie i pedagogik genomfört ett gruppsamtal med elever från den deltagande 

musikskolan, valde jag att denna gång enbart gå vidare med förfrågan om enskilda 

intervjusamtal med kulturskolan. När svarstiden löpt ut hade nio barn svarat via svarstalongen 

att de var intresserade av delta i ett intervjusamtal. Jag valde att inkludera samtliga nio – fem 

flickor och fyra pojkar i åldrarna tio till tretton år.  
 

Enkätutskick 

Syftet med enkäten var inte att frambringa ett statistiskt representativt urval. Avsikten var 

främst att erhålla vägledande information inför intervjusamtalen samt se huruvida de enskilda 

utsagorna från intervjusamtalen kunde relateras till de svar som framkommit genom enkäten. 

Enkäterna utformades för anonymt deltagande. Ett fåtal elever valde dock att skriva ut sina 

namn på enkäterna. Enkäterna och breven var avsedda att delas ut och samlas in av musik- 

respektive kulturskolans lärare. Den deltagande musikskolan skickade emellertid på eget 

initiativ ut enkäten och brevet postledes med ett bifogat frankerat svarskuvert adresserat till 

musikskolan för att erbjuda två svarsvägar. Detta kan ha haft såväl positiv som negativ 

inverkan, dels på svarsfrekvensen och dels på svaren i sig, då eleverna kan ha upplevt det som 

att undersökningen utförts av musikskolan. Erbjudandet av två möjliga svarsvägar tycks dock 

ha bidragit positivt till svarsfrekvensen då 39 av de totalt 43 inkomna enkätsvaren vilka 

inkom från musikskolan levererades i svarskuvert. Sammantaget skickades 171 enkäter ut via 

                                                 
154 Brändström och Wiklund: 1995, s. 20, s. 29 samt Lilliestam: 2006, s. 14. 
155 Se bilaga 1 respektive bilaga 2. 
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musikskolan, dvs. till samtliga elever vilka deltar i musikskolans frivilliga undervisning och 

som går i skolans år 4–6.  

I den deltagande kulturskolan delades enkät och brev ut samt samlades in av 

musiklärarna. En av lärarna undervisar barn i åldrarna åtta till nio år i blockflöjt, av vilka 

tretton elever – tio flickor och tre pojkar – besvarade enkäten. Då så pass många av de yngre 

barnen besvarade enkäten valde jag att innefatta även deras enkätsvar i redovisningen. Ingen i 

denna åldersgrupp/instrumentgrupp anmälde dock intresse att delta i intervjusamtal. 

Sammanlagt 150 enkäter med svarstalong om deltagande i intervjusamtal lämnades till lärarna 

i kulturskolan för vidare distribution till eleverna. Några av lärarna undervisar även i 

stadsdelar vilka ligger utanför enhetens område. Dessa gavs möjligheten att dela ut enkäter 

även till dessa barn. Samtliga informanter vilka valde att ställa upp i intervjusamtal hade dock 

sin undervisning förlagd till stadsdelarna inom enhetens område. Antalet enkäter vilka kom in 

från kulturskolans elever uppgick till 52 stycken. 14 enkäter blev över och återsändes till mig. 

Det totala antalet besvarade enkäter från både musikskolan och kulturskolan uppgick till 95 st. 
 

Intervjusamtal 
De informanter vilka kom att delta i intervjusamtalen var Anastacia 12 år, Grace 10 år, Jane 

13 år, Joacim 11 år, Johan 13 år, Pernilla 13 år, Rosa 10 år, Tim 11 år och Tom 10 år.156 

Samtliga deltar i frivillig gitarrundervisning inom ramen för kulturskolan i Stockholm, med 

undantag av Jane som undervisas i fiol. Joacim tar utöver gitarrlektioner även lektioner i 

slagverk. Grace hade sin mamma närvarande vid intervjusamtalet, då de bor på en annan ort 

än undervisningsorten och Grace får skjuts av sin mamma till sina spellektioner. Detsamma 

gällde Rosa som hade sin äldre syster med sig, då de bor en bit ifrån och måste åka buss till 

gitarrlektionerna. Den medföljande mamman respektive systern deltog ej aktivt i 

konversationen, så när som på några enstaka ordväxlingar. Samtliga intervjusamtal utom ett 

genomfördes på en plats i nära anslutning till lektionssalen. I brevet föreslog jag att 

intervjusamtalen kunde äga rum i samband med en lektion. I efterhand ville jag ge barnen 

möjlighet att själva välja plats att träffa mig på, med ambitionen att de skulle känna sig mer 

bekväma i omgivningen. Samtliga barn utom ett svarade dock att det inte spelade någon roll 

                                                 

156 Barnen fick själva bestämma fingerade namn. Idén är lånad från etnologen Barbro Johansson. Se vidare i 
Barbro Johansson: Kom och ät! Jag ska bara dö först. Datorn i barns vardag. Diss. Göteborg: Etnologiska 
föreningen i Västsverige, skrift nr. 31, 2000, s. 35 ff.   
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var vi träffades och en elev föreslog själv att ses i närheten av lektionssalen. Alla informanter 

har följaktligen inte undervisningen förlagd till sin bostadsort. Några av informanterna har 

även skilda föräldrar och har därför två hem, varför jag valde att inte ta hänsyn till sådan 

bakgrundsinformation i denna studie.    

Som stöd till intervjusamtalen hade jag sammanställt en intervjuguide med frågor och 

ämnesområden att tala om. Jag har valt benämningen intervjusamtal för att tydliggöra att 

intervjuerna antog en kombinerad form av samtal och intervju. Jag fick i intervjusamtalen 

användning för intervjuguiden i olika utsträckning. Många gånger kom diskussionerna in på 

samtalsämnena utan att frågor behövde ställas. Till varje enskild intervju tillkom även 

följdfrågor, önskemål om ytterligare förklaringar och/eller andra diskussionspunkter vilket 

innebär att vart och ett av samtalen ändå tedde sig olika. Under samtalets gång försökte jag se 

till att ämnespunkterna/frågeställningarna täcktes upp, men jag följde inte intervjuguiden 

kronologiskt eller bokstavligt. Jag strävade efter att fortlöpande rekapitulera barnens utsagor 

för att de skulle få chans att korrigera mig på plats om jag förstått något fel. Detta förekom vid 

ett fåtal tillfällen varpå barnen också korrigerade mig.  

Steinar Kvale menar att en forskningsintervju har vardagens samtal som grund. Han 

framhåller dock att maktrelationen mellan parterna i en forskningsintervju är asymmetrisk, då 

den ena parten värderar den andres uttalanden kritiskt, i syftet ”att förstå ämnen från 

livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv”.157 En strävan var att jag ville stimulera 

barnen till att resonera högt tillsammans med mig vid tillfällen då de inte tycktes ha klara 

uppfattningar. Innan vi satte igång informerades barnen om att de gärna fick ställa frågor, tala 

fritt och avbryta mig om det ville samt att de inte behövde svara om de inte ville. På detta sätt 

ville jag bereda barnen god insikt i och kontroll över forskningsförfarandet samt få intervjun 

mer samtalspräglad. Innan vi skildes åt, frågade jag informanterna om de hade funderingar 

eller frågor kring studien samt lämnade mina kontaktdetaljer i händelse av att frågor skulle 

uppstå i efterhand. Samtalens varaktighet var mellan ca. 25-50 minuter. Det samlade 

transkriberade materialet uppgår till 230 sidor varför jag har valt att inte bifoga 

transkriptionerna som bilagor. 
 

                                                 
157 Steinar Kvale: Den kvalitativa forskningsintervjun. Översättning av: Sven-Erik Torhell, Lund: 
Studentlitteratur, 2006, s. 13, s. 26. 
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Reflektioner kring metod och genomförande 

Buckingham ställer sig kritisk till att många barndomsforskare inte tar sig längre tid att lära 

känna studiesubjekten och att generaliseringar om barn därefter görs vilka är grundade enbart 

på ett fåtal intervjuer.158 Jag instämmer principiellt i Buckinghams resonemang, exempelvis i 

att generaliseringar inte kan göras baserade enbart på ett fåtal intervjuer. Det vore intressant 

att följa informanterna under en längre tid och få en rikare bild av deras vardagliga 

musicerande, något som av tids- och utrymmesskäl i detta fall inte låtit sig göras. 

Buckinghams kritik gäller en mycket komplex fråga, där bland annat vuxnas befogenhet att 

göra intrång i barnens vardag kan och bör problematiseras djupare.  

En annan metodologiskt befogad fråga handlar om huruvida det är möjligt att tala om 

musik. Rostvall och West pekar på en till synes vedertagen åsikt att man varken kan eller bör 

uttrycka sig verbalt om musik.159 Folkestad fann i sin studie där han samtalade med ungdomar 

att de tycktes ha svårt att uttrycka sig om sina musikskapandeprocesser.160 Som beskrivet i 

forskningsöversikten upplevde Nilsson emellertid att hans betydligt yngre informanter i 

grundskolans år 1 och 2 inte hade några problem att tala eller reflektera kring musik och sitt 

musikskapande. Lilliestam menar att musikens betydelse, funktion och struktur både kan 

analyseras och diskuteras.161 Campbell upplevde inte heller hon svårigheter med att samtala 

med barnen i sin studie, vilka var mellan fyra till tolv år gamla. Men hon understryker att 

barnens uttalanden inte motsvarar en komplett och färdig bild av deras tankar och upplevelser, 

men att samtalen åtminstone delvis kan visa vad barnen tänker.162 Hon skriver: 
 
Talk about music is a fact of life. Where there’s music, there are people who talk about what it 
sounds like, how it feels, what it does, who makes it, and how (well) they make it. Further, as 
musical talk is a constant, it can also be studied.163  
 

                                                 
158 Buckingham: 2003, s. 118. 
159 Rostvall och West: 2001, s. 53. 
160 Folkestad: 1996, s. 205. 
161 Lilliestam: 2006, s. 29. 
162 Shehan Campbell: 1998, s.71 f.  
163 Shehan Campbell: 1998, s.71. 
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Att transkribera barns texter och yttranden 

Att överföra ett mellanmänskligt samtal från tal till skrift innebär att samtalet lyfts över till en 

ny kontext, ett nytt sammanhang.164 Att därefter bryta ut valda delar ur ett samtal är 

ytterligare ett steg bort från ursprungssituationen och en ny tolkningsram skapas. Att 

transkribera barns uttryck aktualiserar ytterligare metodologiska och etiska frågor. Då barns 

skrivna texter används som forskningsmaterial bör man ta ställning till huruvida eventuella 

stavfel och/eller grammatiska fel skall återges exakt eller korrigeras i publiceringen av 

studien. Att återge texter med språkliga fel kan medföra att texten blir svårbegriplig. Halldén 

valde dock själv i en studie att återge barnens texter exakt och oredigerat. Fördelen, menar 

hon, är bland annat att barnens texter inte blir låsta till hennes egna tolkningar, vilket 

möjliggör andras uttolkningar av materialet. En risk med detta tillvägagångssätt kan dock vara 

att felskrivningar, eller felsägningar om det rör sig om muntliga utsagor, blir till lustigheter 

vilka kan stå i vägen för vad barnen försöker förmedla. Halldén säger att hon förbehållit sig 

rätten att tolka barnens texter samt relatera dem till sina teoretiska infallsvinklar, vilket hon 

menar motsvarar ett barnperspektiv som har barns egna utsagor som grund.165  

Denna rätt att tolka barnens yttranden och sätta dem i relation till teoretiska 

utgångspunkter tillämpar ofrånkomligen även jag, väl medveten om att det ger mig ett 

ansenligt tolkningsföreträde att förvalta. Skulle jag inte ta mig denna rätt skulle jag behöva 

involvera barn som aktiva medforskare och medtolkare. En sådan metod är, som sagt, ett 

intressant grepp, men som jag valt att inte tillämpa. Liksom Halldén har jag valt att presentera 

barnens och mina utsagor så som vi yttrat dem samt texterna från enkäterna såsom barnen har 

skrivit dem. Dels för att jag, liksom Halldén, vill lämna texterna öppna för andras tolkningar 

men främst därför att jag inte fann nämnvärt mycket att tillrättalägga för att god förståelse av 

utsagorna skall uppnås.  

Att sträva efter förståelse av en annan människas utsagor förutsätter att man betraktar 

henne som intentionell, dvs. ett aktivt handlande subjekt med egen vilja och handlingskraft att 

påverka sina livsvillkor.166 Ericsson problematiserar i sitt avhandlingsarbete sitt metodval att 

bedriva gruppsamtal med ungdomar. Han menar att samtalssituationen visserligen är en av 

honom initierad och tillrättalagd samtalssituation, men som han menar ändå legitimeras av det 

                                                 
164 Kvale: 2006, s. 151 ff. 
165 Halldén: 2003, s. 17-21. 
166 Ulla Sjöström: ”Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar”, I: Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson 
(red.) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 75 f. samt Miegel och Johansson: 
2003, s. 191. 
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faktum att samtalet i sig är verkligt och har inträffat.167 Jag förhåller mig till mina 

informanters utsagor på ett liknande sätt. Jag tror att barnens utsagor i stort överensstämmer 

med vad de för stunden anser, tror och tycker. Samtidigt bör det understrykas att dessa utsagor 

uppstått under dialogsituationer tillsammans med mig samt att barnens åsikter mycket väl kan 

förändras. Jag valde att transkribera samtliga intervjusamtal i sin helhet. Vid tolkningsarbetet 

har jag gått tillbaka till såväl bandinspelningar som transkriptioner och analyserat dessa såväl 

var för sig som tillsammans. Samtalen har skrivits ut ordagrant såsom de fångats på 

bandinspelningen. Skratt, pauser, betoningar, suckar, upprepningar, utfyllnadsord och dylikt 

har inkluderats i transkriptionen. 
 

Etiska spörsmål 

På svarstalongen om godkännande av deltagande i intervjusamtal ombads barnets målsman att 

skriva under samt ange kontaktdetaljer, varefter jag tog kontakt via telefon. I telefonsamtalet 

försäkrade jag mig även om att barnens eget muntliga samtycke till deltagande kvarstod, 

eftersom svarstalongen i realiteten enbart visar på målsmans godkännande. Jag ville således 

försäkra mig om barnets egen vilja att delta, främst av forskningsetiska skäl men även av 

validitetsskäl. Samtliga barn har fått tagit del av intervjuutskrifterna och de har ombetts 

återkomma om oklarheter, korrigeringar eller ytterligare kommentarer eller förtydliganden 

återstår. För att underlätta detta berättade jag i samband med intervjusamtalen hur 

transkriptionen skulle komma att se ut samt hur informationen kunde komma att användas. 

Informanterna har haft möjligheten att fundera på om det är något i utskrifterna de inte vill 

dela med sig av till andra, eftersom det är svårt för mig som utomstående att avgöra vad som 

kan tänkas vara information av känslig karaktär. Ingen av informanterna har dock tagit till 

vara detta erbjudande. Dessa tillvägagångssätt ser jag som ett litet, men betydelsefullt steg att 

involvera informanterna i forskningsprocessen. Full insikt i forskningsförfarandet har inte 

uppnåtts vilket heller inte varit ambitionen. Genom att låta barnen välja fingerade namn, ta del 

av intervjuutskrifterna och reflektera kring dessa har informanterna fått insikt i hur 

informationen från dem kan komma att användas samt inblick i forskningsprocessen i stort.  
 

                                                 
167 Ericsson: 2002, s. 74. 
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RESULTAT 

För att på ett åskådligt sätt skildra hur informanterna och respondenterna uttryckt sig kring sitt 

musicerande har jag tematiserat utsagorna enligt denna uppsats formulerade syfte och 

vägledande forskningsfrågor. Många yttranden och skriftliga utsagor behandlar samma 

tematik, även om de inte alltid uppvisar enighet sinsemellan inom denna tematik. För att ge 

ytterligare insikt i hur eleverna upplever sitt musicerande, följer utöver denna inledande 

tematisering även ett antal rubriker vilka skapats utifrån ämnen som varit framträdande inom 

såväl informanternas som respondenternas utsagor. Under varje temarubrik redogör jag först 

för utfallet av intervjusamtalen därefter enkätutsagorna. 
 

Mål, ambitioner och drömmar  

Intervjusamtalen 

Bland informanternas utsagor återfinns olika ambitioner med musicerandet. Vissa utövar en 

mängd aktiviteter där musicerandet endast utgör en av dessa – för andra tycks musicerandet 

vara en oumbärlig ingrediens i livet. Tim är en av dem som visar på en hög ambitionsnivå 

med sitt musicerande. Han spelade lite gitarr redan innan han började ta lektioner i 

kulturskolan. Vid sidan om gitarrlektionerna spelar han även i ett band i skolan där han 

stundtals tycks uppleva frustration över att hans ambitioner överstiger medmusikanternas. Ett 

kortsiktigt mål för Tim är därför att bilda ett eget band: 
 

T: […] Jag har blivit arg nu, jag försöker 
hitta några… Jag var för snäll mot några… 
eh… som inte kan så bra utan dom är mina 
kompisar och verkligen gillar det. Men nu 
tänker jag verkligen ställa krav på att man 
kan spela instrumentet…[…] Det har inte 
blivit bra 

E: Hur har du tänkt då att du ska göra? 
T: (tystnad) Nej, jag hade tänkt att sätta upp 
lappar…[…] som i vår matsal, korridorer… 
och…[…] och sånt (ohörbart) ”OBS! 
Måste kunna eh… spela instrument” 

 

Vidare resonerar Tim om sina framtidsplaner längre fram i livet:   
”Ja, men det största som … eller det största 
som jag skulle vilja skulle hända det var att 
jag fick ett… band som jag kunde spela 
med när jag blir äldre… […] 
 

eller… eh… jag vet inte… kanske bli 
gitarrlärare…[…] eller…[…] mecka med 
nånting…” 

 

Slutligen kommer Tim fram till att innebandyn är den viktigaste av hans sysselsättningar: 
”Gitarren… tycker jag om och det kommer jag alltid riktigt vilja, men jag tror… innebandy i alla fall 
mer eftersom jag verkligen satsar jättemycket på den…” 
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Joacim resonerar om sina framtidsdrömmar på följande vis: 
E: Har du några drömmar… som har med 
musik att göra? 
J: (tystnad) Nej, inga såna dära drömmar, 
men alltså… Man vill ju bli 

hårdrocksstjärna, liksom […] Det vill jag ju 
bli […] Fast annars liksom… nej 

 
Joacim svarar först nekande på min fråga om han drömmer om att sysselsätta sig med musik i 

framtiden, varefter han ändrar sig till ett jakande svar. Kanske handlar det inte om drömmar 

utan om planer för Joacims del. Han har inte några drömmar knutna till sitt musicerande, men 

säger dock att han vill bli hårdrocksstjärna. Tom har mycket musik i sitt liv då han går i en 

skola med musikprofilering. Utöver gitarrlektionerna går han en s.k. ”musikallinje” på en 

välkänd dansskola där han tar lektioner två gånger per vecka. Där dansar han bl.a. showdance, 

streetdance och balett. Drömmen är att bli artist och gitarren planerar han att hålla fast vid. 

Grace har andra ambitioner i livet utan anknytning till musicerandet, även om hon tror att hon 

kommer att fortsätta att spela gitarr:  
 

G: … men... jag… har ingen direkt dröm om att bli såhär gitarrist eller så, utan jag… går på basket… 
E: Mmmm 
G: … så att jag vill hellre bli basketproffs (skrattar) 

 
Pernilla, Rosa och Jane tror alla att de kommer att fortsätta spela gitarr i framtiden. Jane 

motiverar: ”[…] pappa har ju gjort så…”. Anastacia resonerar: ”[…] Jag vet inte riktigt… 

men jag hoppas att jag kommer göra det, för det är väldigt kul.” Pernilla kan även föreställa 

sig att hon på något sätt kommer att vilja arbeta med musik i framtiden. På enkäten, där 

Pernilla är en av några få som skrivit ut sitt namn trots att detta inte anmodades, berättar hon 

att hon skulle vilja arbeta som låtskrivare till Melodifestivalen. Johan har inte tänkt så mycket 

på vad han vill göra i framtiden, men han tror att han kommer att fortsätta spela gitarr ”ett tag 

till”. Joacim anger även han en tidsgräns för hur länge han tror att han kommer att spela: 
 

E: Tror du att du kommer att spela… hela 
livet? Tror du att du kommer att ha både 
gitarren och trummorna och spela hela livet? 
J: Inte hela livet, kanske men… det blir nog 
typ… sju-åtta år till eller nåt…[…] det blir 
nog ett tag till  
E: Mmmm (tystnad) Varför tror du att du 
inte… fortsätter? 
 

J: Jag vet inte… det blir väl… efter det har 
jag nog inte tid med det, liksom […] För nu 
har jag inte tid med att göra… trumläxorna 
sådär… […] för i skolan har jag jätte, 
jättemycket läxor så jag…[…] har inte tid att 
göra… gitarr- och trumläxorna 

Joacim tycks dock ha resonerat kring huruvida han tror att han kommer att fortsätta med 

gitarrundervisningen i hela sitt liv – inte gitarrmusicerandet. Det visar sig nämligen senare att 

han trots allt har planer att fortsätta att musicera: 
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E: Ehm… har du tänkt dig… är… är musik nånting som du kan tänka dig att du skulle vilja jobba 
med sen när du blir större eller om du… 
J: Ja, det har jag faktiskt tänkt på […] Jag… tror att… jag och några till i klassen ska göra ett 
band… 

  
Det är möjligt att Johan, som ju också angav tidsgränsen ”ett tag till”, har tolkat frågan på 

samma sätt. En pojke från den deltagande kulturskolan har i sin enkät svarat ”bara som ung 

tror jag att jag spelar”. Möjligen syftar även han på musikundervisningen och inte 

musicerandet som aktivitet. På frågan om de kan tänka sig att arbeta med musik i framtiden 

svarar såväl Tim som Joacim med att konstatera att de vill starta egna band. Vägen till att 

arbeta med musik tycks för Joacim och Tim således gå via bandverksamhet. Även Pernilla 

och Tom meddelar att de har kortsiktiga planer på att börja spela i band. 
 

Enkäten 

Även i enkätsvaren tar sig utsagorna om ambitioner, framtidsplaner och drömmar olika 

uttryck. Några spelar och vill fortsätta att spela för nöjes skull, andra för den personliga 

utvecklingen. Somliga har som mål att bilda band och vissa siktar mycket högt. Här följer ett 

axplock av de enkätsvar som inkom från den deltagande musikskolan. Frågan löd ”Berätta 

gärna om du har några drömmar och framtidsplaner med att spela”. 
 

”Nä, jag vill nog bara bli väldigt duktig på att 
spela gitarr och att kunna ta ut låtar efter 
noter. Jag håller också på att lära mig spela 
piano hemma. Men först och främst är det 
gitarr som gäller. Kanske skulle jag vilja ge 
konserter när jag blir större och lika duktig 
som Tobias, min lärare.”  

(Pojke 11 år, spelat gitarr i 2 år) 
 

”Jag sjunger redan i kör men drömmer om att 
få uppträda på de större scenerna i 
framtiden.” 

(Flicka 12 år, tagit sånglektioner i 1,5 år) 
 

”Min dröm är att spela för någon känd 
fiolist.” 

(Flicka okänd ålder, spelat fiol i 1,5 år) 
 

”Kanske spela i band” 
 (Flicka 11 år, spelat gitarr i 1,5 år) 

 

”Jag vill bli trumis i ett känt rockband” Men 
när dom tänker på bandet så istelet för att 
bara tänka på sångaren utan på MIG!!”   

(Flicka 11 år, spelat trummor i 1,5 år) 
 
”Att sitta i Filahmonikerna skulle ju inte 
vara helt fel. Att kanske tävla i nån tävling 
för unga musiker skulle också vara kul.”        

(Flicka 12 år, spelat oboe i 2,5 år) 
 
”Jag vill jättegärna vara med i ett band!!” 

(Pojke 12 år, spelat elgitarr i 2 år) 
 
”Nej, för jag tror jag ska sluta.”  

(Flicka 10 år, spelat fiol i 2 år) 
 
”tycker bara om att spela.” 

(Pojke 12 år, spelat trumpet i 2 år) 
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Eleverna från kulturskolan berättar om sina ambitioner på följande vis: 

”Jag har igentligen inga planer men jag spelar 
för att det är kul.” 

(Pojke 11 år, spelat gitarr i 1 år) 
 
”Jag vill gärna att mitt band ska lyckas och 
att jag ska bli bättre på att spela gitarr.” 

(Pojke 13 år, spelat gitarr i 4 år) 
 
”Nej, inte direkt. Jag vill nog bara lära mig.” 

(Pojke 13 år, spelat gitarr i 3 år) 
 
”Att spela i kyrkor o sånt. Med Linnea. 
Kanske på någon konsert?” 

(Flicka 12 år, spelat tvärflöjt i 3,5 år) 

”Jag skulle villja spela i en berömd orkest 
eller vara tväflöjtlärare” 

(Flicka 12 år, spelat tvärflöjt i 2,5 år) 
 

”Jag drömde at jag var best på flöjt” 
(Pojke 8 år, spelat blockflöjt i 1 termin) 

 
”Jag har inte tänkt så långt.” 

(Pojke 12 år, spelat gitarr i 1 år) 
 

”bli ett band” 
(Pojke 11 år, spelat gitarr i 1 år) 

 

 

Att spela i (rock)band tycks, åtminstone inom den deltagande musikskolan, locka såväl pojkar 

som flickor. Utsagor knutna till kändisskap, uppmärksamhet och erkännande förekommer 

relativt frekvent, vilket kanske allra starkast skildras i citatet av flickan som spelar trummor i 

musikskolan och som vill spela i ett känt rockband där hon skall stå som frontfigur. Andra 

sammanhang där barnen drömmer om att professionellt utöva musik förekommer också, som 

exempelvis att spela i Filharmonikerna, sjunga på ”de större scenerna”, spela i en känd 

orkester eller att ”lyckas” med sina band.  

En stor del av respondenterna uttrycker att de deltar i frivillig musikundervisning för 

nöjes skull, för att utvecklas eller för att bli duktigare. Bland dessa kan flera intressanta 

yttranden lyftas fram, exempelvis de ovan nämnda enkätsvaren: ”Nej, inte direkt. Jag vill nog 

bara lära mig” samt ”Nä, jag vill nog bara bli väldigt duktig på att spela gitarr”. 

Användningen av ordet ”bara” gör dessa utsagor särskilt intressanta och man kan fråga sig 

vad som föranleder dessa uttalanden. De kan tolkas som ett tecken på en medvetenhet om 

målsättningar bland musik- och kulturskoleelever vilka sträcker sig utöver själva aktiviteten 

att lära sig spela ett instrument, där exempelvis erkännande i form av berömmelse lockar. 

Kanhända vill eleverna i dessa citerade enkätsvar markera att de inte hyser sådana 

planer/drömmar. Där finns även andra betydelsefulla uttalanden att lyfta fram, t.ex. flickan i 

musikskolan som planerar att sluta. Några barn har också valt att lämna frågan obesvarad. 

Andra skriver att de inte tänkt så långt fram i tiden än. Karlssons resultat, att pojkar i större 

utsträckning än flickor är inställda på en framtid med musikinriktade yrken, kan inte bekräftas 

av denna enkätundersökning. Här tycks flickorna mer inställda på en karriär med 

musikinriktning, även om resultatet bör beaktas med försiktighet då syftet med enkäten här 

inte har varit att visa på statistisk representativitet.    
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Upplevelser av musikundervisningen 

Intervjusamtalen 

Informanterna ombads berätta huruvida det finns något särskilt svårt med att spela varpå 

samtliga, med undantag av Johan, refererar till antingen fysiska eller speltekniska svårigheter. 

Johan kan inte komma på något han tycker är särskilt svårt. Anastacia, Pernilla och Joacim 

berättar om vad de tycker är svårast med att spela:  
 
Anastacia (gitarr): 

Det är nog ackorden…[…] för när man är så 
här… liten då har man inte så långa fingrar 
… alltså när man ska spela ackord ibland … 
då måste man nå…  
 

Pernilla (gitarr): 
Det är … ja… när man trycker på fler än 
fyra… ställen samtidigt 

Joacim (om att spela gitarr och trummor): 
Båda… är ganska svårt. Till exempel gitarr 
ska man ju ha… fingrarna med… rätt 
mellanrum liksom och på trummor ska 
göra… en takt med armarna och en annan 
takt med fötterna, liksom 

 

 

Tim tycks uppleva att det svåraste med att spela gitarr är att han får ont i fingertopparna. Hans 

mjuka skinn slits på strängarna och han får ont, vilket han upplever som ett hinder i sitt 

musicerande. Hans pappa har engagerat sig i ärendet: 
 
T: Pappa har börjat bli… (ohörbart) Han 
menar faktiskt allvar och till slut… snart om 
det inte hjälper… eh… en spisplatta, sen så 
ska man stoppa fingrarna där och då… 
bränner man fingertopparna så stelnar de och 
då kommer dom… 

E: (skrattar)  
T: … att bli stela 
E: Det låter drastiskt! (skrattar) Ja? 
T: Det… det gjorde man förr…  
E: Jasså?  
T: … när man ville ha hårda fingrar fort 

 

Att börja spela ett instrument innebär att utföra motoriska rörelser man kanske inte har 

tidigare vana av, något som dessvärre kan upplevas som mödosamt och för vissa kanske även 

som oöverstigliga hinder. Anastacia tycks uppleva svårigheter att nå med fingrarna då hon ska 

ta ackord på gitarren. Även i enkätsvaren återfinns utsagor om fysiska och/eller 

instrumentaltekniska svårigheter. Elevernas tankegångar liknar det resonemang Bjørkvold för 

om den känsliga övergången mellan barns spontansång och musicerande på instrument, där 

han menar att barn kan tappa lusten att musicera p.g.a. att de spelar ett instrument som de inte 

är fysiskt eller psykiskt rustade att spela.168 Enligt Markenstens rapport om elever vilka valt 

att avbryta den frivilliga musikundervisningen anges just fysiska och speltekniska svårigheter 

som skäl till att eleverna slutat. På frågan om vad som är roligast med att spela svarar 

Anastacia ”roliga melodier”. Jag bad henne utveckla vad som kännetecknar en rolig melodi: 
                                                 
168 Bjørkvold: 2005, s. 187. 
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A: Eh… det är såhär när man blir såhär skakig, eller inte skakig... utan men… ja man får medkänsla på 
nåt sätt 
E: Medkänsla?   
A: Ja när man spelar en såhär rolig melodi som man blir såhär jätteglad av 

 

Rosa tycker att det roligaste med att delta i musikundervisningen är att man får lära sig spela 

låtar. Pernilla tycker det är extra roligt att spela när hon ”känner igen låtarna från gammalt”. 

Tim, som deltar i gruppundervisning, talar om gruppens betydelse för en bra 

helhetsupplevelse: 
 

”Ja, det kan … Vissa kör bakom […] såhär ackord och lite grejer och sånt […] då kan vi köra en hel låt 
tillsammans […] och det är väldigt roligt, tycker jag faktiskt” 
 

Tim talar om glädjen att tillsammans med andra kunna framföra en hel låt. Tillfredställelsen 

att kunna spela (hela) låtar och därmed praktisera sina kunskaper är märkbar. Vad gäller 

mindre roliga moment i undervisningen beskriver Tim att han kan bli otålig på lektionerna där 

han ibland blir sittande sysslolös under tiden han väntar på att spelkamraterna får hjälp av 

läraren. ”Men då… brukar jag larva mig […] då brukar jag låtsas som att jag somnar medans 

jag spelar”.  

Även hos Pernilla kan otålighet skönjas och hon blir frustrerad när det inte flyter på: 

”När man har hållit på typ i en kvart och det fortfarande inte fungerar”. Efter femton minuter 

tycker hon att det är tråkigt – något som är begripligt med tanke på att lektionstiden vanligtvis 

är ca. 30 minuter. Johan kan tycka att notläsning är lite tråkigt: ”[…] det kan jag ju men… 

[…] jag kan liksom inte… spela direkt efter” (noterna). Jane förklarar att det hon tycker allra 

minst om med att spela fiol är att spela pizzicato, dvs. när man istället för att använda stråken 

knäpper på strängarna för att få toner. ”[…] det är inte svårt men det är tråkigt” fortsätter Jane. 

Grace, Tom och Rosa svarar att ingenting är tråkigt. Överlag tycks många informanter ivriga 

att snabbt se resultat av sina färdigheter, omsatta bland annat i låtar de känner igen.  

Den till synes fortfarande aktuella diskussionen om musikalitet samt den på många håll 

kvarlevande synen på musiker som skapande genier gjorde mig nyfiken på att höra hur barnen 

tänkte kring detta. Jag frågade dem om alla kunde lära sig att spela. Johan svarade: ”Ja, om 

man tränar tillräckligt mycket så…”. Pernilla förklarade: ”Ja, om man har självförtroende”, 

”om man är intresserad” menade Tim. Rosa, Grace och Tom tror också att alla kan lära sig, 

likaså Anastacia:  
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E: Tror du att… eh… tror du alla kan lära sig 
spela? Vem som helst? 
A: Jag vet inte, det beror på såhär åldern […] 
För man kan ju inte bara börja spela när man 
är sex år på… gitarr. Det tycker jag låter 
konstigt (harklar sig) 
E: Men om man kommer upp i en viss ålder 
så… så… 

A: Ja, det tror jag 
E: … tror du alla kan spela då?  
A: Mmmm. Även om man har typ såhär 
missbildade… fingrar eller nånting så tror 
jag man kan spela ändå bara man försöker 

 

Joacim: 
”Alla kan lära sig […] Fast… alltså… bara dom får tid… och spela […] Och det är lättare att börja 
spela ung… så att man liksom... växer upp med det…” 

 
Samtliga informanter som fick frågan om de trodde att alla är kapabla att lära sig spela ett 

instrument, svarade jakande.169 Dessa utsagor är intressanta att ställa i relation till resultatet 

från Karlssons studie av gymnasieungdomars upplevelser av sin studiegång inom det estetiska 

programmets musikämne, där musikalisk förmåga sågs som en oföränderlig egenskap. Tankar 

vilka kan härröras till ”musikaliska genier” tycks därmed i detta avseende inte ha färgat 

barnens uppfattningar i denna studie. Däremot visar sig sådana resonemang dyka upp i andra 

sammanhang, bland annat då Jane spontant berättar om effekten av klassisk musik: 
 

J: […] I min skola… så… typ… typ ingen av mina kompisar gillar klassisk musik, de bara ”Usch! Vad är 
det?” men jag sa… men det är jättebra alltså… om man lyssnar på klassisk musik… då kan… då kan det 
ju va nödvändigt för att… om man vill till exempel göra sina läxor… […] då koncentrerar man sig bättre 
[…] Mozart eller… man gör det! […] Det stod i Metro… (skrattar)… Eller man kan ju förstå liksom… 
E: Vänta... vad sa du… ja, det stod i Metro? Jaa   
J: Ja och så blir man ju avslappnad 
E: Ja 
J: Min mamma… när hon jobbade… alltså gick i skolan som jag… så jobba… så gjorde hon det […] Ja, 
så gjorde… hon det… på samma sätt […] Och då kon… då sa… ”Ja, jag koncentrerar mig bättre” 

 
Janes uttalande är intressant att lyfta fram och relatera till elevernas uttalanden i Campbells 

studie om amerikanska barns upplevelser av musik. Även där förekom det att barnen 

framhävde inneboende värdefulla egenskaper i klassisk musik, i synnerhet musik av Mozart.   
 

Enkäten 

I enkäterna ombads respondenterna bland annat att berätta vad de upplevde som roligast, 

tråkigast och svårast med att spela. Från den deltagande musikskolan kom bl.a. följande svar: 
 
 

                                                 
169 Ämnet diskuterades inte i intervjusamtalet med Jane. Frågan ställdes heller inte i enkäten. 
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Roligast: 
”få utveckla min röst”  

(Flicka 12 år, tagit sånglektioner i 1,5 år) 
 
”spela i orkestern”  

(Pojke 12 år, spelat trumpet i 2 år) 
 

”Att man träffar nya kompisar och att man 
alltid får lära sig nåt nytt.”  

(Pojke, ej angivit ålder, spelat elbas i 2,5 
år) 

 

 
Tråkigast: 

”att man inte är med på någon spelning så 
ofta!” 

(Pojke 12 år, spelat elgitarr i 2 år) 
 
”att man måste träna hemma. Man har inte tid 
med det” 

(Flicka 11 år, spelat gitarr i 2 år) 
 
 

”När de andra i gruppen inte sköter sig och 
pratar mycket” 

(Pojke 11 år, spelat gitarr i 2 år) 
 
”Om allt går dåligt på en lektion, ibland 
läxorna om man inte orkar göra dom elr vill 
göra nåt annat på sin fritid” 

(Flicka 12 år, spelat tvärflöjt i 1 år) 

Svårast: 
”är att man får ont i munnen” 

(Pojke 12 år, spelat trumpet i 2 år) 
 
”att läsa noter och spela snabbt” 

(Pojke 11 år, spelat gitarr i 1,5 år) 
 

 

”Att det är så svåra låtar” 
(Flicka 10 år, spelat elbas i en termin) 

 
 ”att jag inte kan släppa på käken ibland.” 
(Flicka, ej angivit ålder, tagit sånglektioner 

i en termin) 

De fick också besvara vilken musik de bäst tyckte om att spela: 
”jazz och pop tycker jag om”  
(Ej angivit kön eller ålder, tagit sånglektioner 

i en termin)  
 
”Blommig blues, Aura Lee m.m.”  

(Flicka 10 år spelat tvärflöjt i 1 termin) 
 

 ”låtar som är ’kända’ och lite poppiga.”  
(Flicka 12 år, spelat tvärflöjt i 1 år)  

 
”Månaderna, lilla snigel och lille katt”  

(Pojke 13 år, spelat keyboard i tre veckor)  
 
”låtar som jag känner igen.”  

(Flicka 13 år, spelat tvärflöjt i 1,5 år)  
 

”Från Blåståget 3 + WMCA, waterloo, var 
nöjd med allt som livet ger”  

(Pojke 11 år, spelat trumpet i 2 år) 
 

”’I bergakungens sal’, ’Nu tändas tusen 
juleljus’, sen kommer jag inte på några fler, 
men jag älskar att göra låtar själv.”  

(Flicka 12 år, spelat piano i 1,5 år) 
 

”Svängig musik T.ex jazz.”  
(Pojke 12 år spelat trumpet i 4,5 år)  

 
”Jag tycker bäst om klassisk gitarr med 
Flamenco och även visor”  

(Pojke 11 år spelat gitarr i 2 år)  
 

”rock låtar. t.ex red hot chili peppers, 
Nirvana, guns and roses.”  

(Pojke, 12 år, spelat elgitarr i 3 år)  
 
 

 

 
Utsagor från den deltagande kulturskolan angående upplevelser av musikundervisningen lyder 

exempelvis:  
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Roligast: 
”Att det låter så fint när man kan en låt. Även 
att man kan ta det lugnt när man spelar 
gitarr.” 

(Pojke 13 år, spelat gitarr i 4 år) 
 

”lära sig låtar, spela till folk, lära sig nya 
noter.”  

(Flicka 12 år, spelat tvärflöjt i 2,5 år) 
 

 
Tråkigast: 

”när man redan kan och väntar på de andra.” 
(Flicka 10 år, spelat gitarr i 1 år) 

 
”Att jag ibland är ganska trött när jag 
kommer hem och orkar inte gå.” 

(Pojke 13 år, spelat gitarr 3 år) 
 

”När det inte låter som man vill” 
(Flicka 10 år, spelat gitarr i 1 år) 

 
 

”Alla dumma låtar. Tjat.” 
(Flicka 11 år, spelat gitarr i 1,5 år) 

 
”Att allt är samma sak. Det är enformig 
med bara lite ändringar”  

(Flicka 10 år, spelat gitarr i 2 år) 
 
”Inget DET FINNS INGET TRÅKIT med 
gittar”  

(Pojke 11 år, spelat gitarr i 1 år) 

Svårast: 
”Man får ont i fingrarna och det är lättast om 
man har långa fingrar (Det har inte jag)” 

(Flicka 10 år, spelat gitarr i 2 år) 
 
”Jätte höga noter ibland, snabba låtar ibland” 

(Flicka 12 år, spelat tvärflöjt i 2,5 år) 
 

 

”när man inte hört melodin.” 
(Flicka, ej angivit ålder, spelat blockflöjt i 

1,5 år) 
 
”Det brukar ta lång tid att lära sig en del 
låtar och ackord.” 

(Pojke, 13 år, spelat gitarr i 4 år) 

Musik som barnen säger sig tycka bäst om att spela: 
”Jag tycker bäst om att spela klassisk musik 
och det mesta som klingar fint.” 

(Pojke 12 år, spelat gitarr i 1,5 år) 
 
”Zwampen”, Smock on the water, nästan alla 
är roliga!” 

(Pojke 12 år, spelat gitarr i 1 år)  
 
”jag gillar låtar med rock eller bra rytm t.ex 
sweet home alabama eller sweet child o’ 
mine.” 

(Pojke 11 år, spelat gitarr i 1 år) 

”Love me tender, When the saints, Sjörövar 
Fabbe, See you later – alligator, Diana, 
teddybjörnen Fredriksson, och flera.” 

(Flicka 12 år, spelat tvärflöjt i 2,5 år) 
 

”Mozart” 
(Flicka 12 år, spelat tvärflöjt i 3,5 år) 

 
”Hårdrock” 

(Pojke 12 år, spelat gitarr i 1,5 år) 
 
 

 
 
Även i enkätutsagorna omnämns fysiska och speltekniska svårigheter och rastlöshet då 

eleverna får vänta på sin tur att spela. Att spelkamraterna inte sköter sig, spelläxorna, tidsbrist, 

trötthet och enformighet nämns också i enkätsvaren som mindre roliga moment i 

undervisningen. Upplevelsen av att behärska sitt instrument, utvecklas, kunna spela en hel låt 

samt att det låter bra nämns som det roligaste med att musicera. En trettonårig pojke som 

spelat keyboard i tre veckor skriver att han tycker bäst om att spela ”Lilla snigel” och ”Lille 
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katt” – en repertoar man vid en första anblick kanske inte förknippar med en trettonårig pojke. 

Det är troligt att pojken upplever stor framgång i att han redan efter några veckor kan spela 

musik som han känner igen, där dessa relativt enkla och korta visor kan tänkas bidra till en 

känsla av musikalisk kompetens. Sociala aspekter som att musicerandet ger tillfällen att träffa 

nya vänner återfinns också. Men spelkamrater nämns i såväl positiva som negativa ordalag. 

Att spela i grupp kan bidra till en bättre musikalisk helhetsupplevelse. Samtidigt tycks vissa 

elever uppleva frustration över att behöva vänta på sin tur eller att få hjälp från läraren.  

När det gäller den musik eleverna säger sig föredra att spela uppvisas även här stora 

variationer där etyder samsas med rock, pop och barnvisor men även med jazz, klassisk musik 

och flamenco. Flickorna i enkäten tycks såväl inom musik- som kulturskolan föredra att spela 

etyder och musik från lektionsmaterialet. Pojkarna i den deltagande kulturskolan säger sig 

föredra att spela rockmusik. I den deltagande musikskolan svarar de flesta pojkar dock att de 

föredrar att spela etyder/lektionsmaterial men även rock. Som en kommentar till detta kan 

sägas att en övervägande majoritet av pojkarna i den deltagande kulturskolan spelar gitarr. 

Samtidigt är spridningen av instrument större i den deltagande musikskolan, där många av 

eleverna vilka besvarat enkäten spelar instrument som inte brukar förknippas med rockmusik. 

Valet av instrument i förhållande till kön bekräftar i stort tidigare studiers resultat såsom av 

Green, Karlsson samt Brändström och Wiklund. Där finns dock undantag vilka inte stämmer 

överens med de övergripande mönstren, såsom flickor som spelar trummor eller elbas samt en 

pojke som spelar tvärflöjt.  
 

Musicerande utanför musikundervisningen 

Intervjusamtalen 

Av intervjusamtalen framgick att hela sex stycken av de sammanlagt nio informanterna 

skapar egen musik hemma. Vissa skriver såväl text som musik, andra antingen text eller 

musik. Pernilla har spelat gitarr i ett år och använder redan sina kunskaper från lektionerna för 

musicerandet hemma, där hon precis har börjat skriva egna låtar med såväl text som musik. 

Men hon har inte spelat upp detta för sin lärare. Hon berättar att hon just skrivit låten ”Tjej 

eller kille”, som handlar om jämställdhet. Hon utvecklar: ”För… alla är… även om man är tjej 

eller kille så är man människa […] Alla har samma rätt… rättigheter”. Pernilla skriver texter 

på både engelska och svenska och hon beskriver sin musikskapandeprocess på följande vis: 
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”jag gör såhär… jag kommer på... ett 
namn…[…] på låten …[…] och då skriver 
jag ackord till … ”Tjej eller kille” eller vad 
den heter… vad låten heter […] och så 
skriver jag såhär ackorden, hur många slag 

man tar på varje ackord… till… vilket ord så 
att man ser … två ’A’ kanske på ”tjej”… […] 
så att man ser hur många… man har på sig att 
säga det ordet” 

 

Jane har också provat på att göra egen musik tillsammans med en kompis och även lite på 

egen hand. Låtarna tenderar att vara sorgliga:  

 
E: […]Gör du egen musik? Har du provat att 
sk… hitta på egna låtar nån gång? 
J: Ja, jag hade en kompis… ja, i fyran… 
alltså… ja, vi var bästisar då… 
E: Ja 
J: … och så eh… hittade vi på en melodi  
E: Jahaa 
J: Mmmm 
E: Hade den nåt namn? Vill du berätta? 
(tystnad) Hette den nånting? 
J: Jag vet inte vad den hette… […] men den 
var sorglig 
E: Var den sorglig?    
J: Mmmm 
E: Vill du berätta vad den handlade om?  
J: Alltså… vi var… yngre och så… den 
kanske är barnslig, eller jag vet inte… 
Alltså… Vi båda sjöng den… den… hette 
nog… alltså… minns inte… 
E: Är det svårt att komma ihåg? 
J: Nej, men… Såhär nån såhär låt som när 
man saknar en  
[…] 

E: Mmmm. Skrev ni texten till då också 
och… och så hade ni melodi till? 
J: Nej, bara text 
E: Bara text? 
J: Ja 
E: Jahaa. Vad kul! Så en låt har du vart med 
och gjort? Ja, eller finns det fler? 
J: En gång så… satt jag och ville skriva en 
egen låt… 
E: Ja  
J: Såhär… sorglig var den…  
E: Ja 
J: … jag vet inte varför 
E: Det blir ofta det. Det handlar väl ofta om 
känslor och det… det är en sån lätt känsla 
att ta tag i, också…  
J: Den går såhär… först… alltså först eh… 
är den såhär… (sjunger tyst) ”Jag ser en 
vit…” Den är såhär… alltså texten den 
börjar såhär (fortsätter att recitera texten 
istället för att sjunga) ”Jag ser en vit 
fågel...” och så börjar den… 

 

Anastacia har också skapat egen musik hemma. Hon har inte heller spelat upp detta för sin 

lärare.  
E: Ehm… När du spelar hemma, spelar du då det som ni lär er här i… i skolan… eller är det… spelar du 
även andra låtar? 
A: Jag spelar det som vi lär oss här i skolan… […] men så spelar jag typ egna melodier ibland 
E: Ahh … du skriver egen… musik? Eller gör egen musik? 
A: Ja såhär… när det… liks… ibland... det är när… ja, när jag liksom … när jag känner för det […] Det 
bara kommer… 

 

Tim berättar om sitt musikskapande och hur han skulle vilja utveckla det:  
E: […] När du spelar hemma… 
T: Mmmm? 
E: … spelar du annat än det som du spelar 
här? 
T: Ja, det gör jag. Jag spelar jättemycket! 
[…] Och så hittar jag på egna låtar och det 

[…] Typ spelar jättemycket […] Fast eh… 
jag behöver notskriften också för att skriva 
ner det  
E: Mmhmm. Du skriver ner dina… dom 
noter som … eller dom låtarna som du 
skriver själv? 
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T: Jag börjar med att spela…[…] och ibland 
så sätter jag ihop det  
E: Är det svårt? 
T: Naej, inte så värst men typ… jag gör det 
med elgitarren också … […] då slår man lite 
sen så (ohörbart) sen så sätter man ihop det 
med nåt annat som man har gjort tidigare 

E: Ja […] 
E: Har du text till då också eller du 
(ohörbart)… 
T: Naej, jag har inte kommit så långt…  

 

 

Rosa har tillsammans med sin syster, som spelar piano, även skrivit ett antal låtar vilka de 

endast har framfört för sina vänner. Joacim säger sig inte ha börjat göra egna låtar än, men 

han skriver texter på såväl svenska som engelska. Han berättar att han ska börja i en skola till 

högstadiet där det finns möjlighet för eleverna att bilda egna band och göra egna låtar. 

Texterna han skriver kan då komma till användning.  

Några av informanterna indikerar att de ville lära sig spela för att kunna musicera 

tillsammans med andra och betonar de många musikaliska möjligheterna med sina instrument. 

Grace berättar att hon valde just gitarr för ”att man kunde ha med sig det” samt för att ”om 

man skulle sjunga nånstans”. Joacim säger sig föredra att spela ackord än melodi på gitarr, för 

då ”är det lättare och liksom… om man ska sjunga till”. Pernilla berättar om varför hon valde 

gitarr: ”[…] man kan spela så mycket olika, man kan spela lugnt och snabbt och så”. Hon 

minns tillbaka på sommarens kollo där ledaren spelade gitarr runt lägerelden; ”det var 

jättemysigt”. Även Tom brukar sjunga till när han spelar gitarr, något han önskar bli bättre på: 
 

”Det skulle vara rolig … om man… kunde såhär en hel låt… som är ganska såhär… känd… […] som 
typ kanske… ”Sommaren är kort” eller nåt sånt där… […] och att man kunde hela texten också så att 
man kunde sjunga till låten…” 

 

Tim ger en rad exempel på när han brukar musicera på fritiden med familjen: 
” […] ja, på sommaren när man va ute vid stranden… fast då brukar jag ta med mig min stålsträngade 
så sitter vi där och sen spelar jag …” 

 

Några av informanterna har även haft möjlighet att uppträda i andra sammanhang än inom 

kulturskolans regi. Pernilla har bland annat spelat på en släktträff. Några har fått i uppdrag att 

spela i skolan vid högtider och avslutningar. Johan har framträtt på skolavslutningar liksom 

Joacim som brukar spela trummor i samband med skolans Luciauppträdanden. Tom har 

regelbundna uppvisningar med sin dansskola.  

Vidare undrade jag hur viktigt informanterna upplever att musik är i deras liv. Grace 

svarar att hon anser att musik är viktigt, medan Pernilla säger att musik är… ”ganska viktigt”.  

Rosa angav siffran fem på en skala från ett till tio. Övriga resonerade enligt följande: 
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Johan: 
E: Hur viktigt är musik… i ditt liv? 
J: Eh… 
E: Om man tar en skala från ett till tio? 
J: Ehm… kanske… sju eller åtta nånstans   
 

Anastacia: 
A: Från ett till tio så … sju 
E: Mmmm  
A: … eller åtta […] Så är tio att överleva så 
klart… (skrattar) 

 
Tom: 

E: Ehm … Hur viktigt är musik i ditt liv? 
Om man ska säga… från ett till tio? 
T: Tio  

 

Tim: 
”Det bety… eh… det betyder jättemycket för 
mig […] för att musik gör mig jätteglad” 

Jane lyssnar ofta på musik, bland annat i bussen på väg till skolan:  
”Det är självklart att…[…] det skulle va jättetråkigt och inte lyssna […] Till exempel om jag går till 
skolan eller så då tycker jag det är tråkigt att bara sitta där och…[…] och titta genom fönstret (skrattar) 
[…] därför lyssnar jag på musik […] Så musiken tycker jag är viktig” 

 

Joacim uttalar sig på följande vis: 
E: Hur viktigt är musik i ditt liv? 
J: Det är väldigt viktigt.  Utan musik liksom…[…] det går inte […] Där hemma liksom sitter jag nästan 
typ… (Joacim trummar på bordet med fingrarna) […] bara… bankar på bordet och (fortsätter att trumma 
på bordet)… hela tiden…   

 

Vad gäller repertoaren de spelar hemma berättar Anastacia, Jane och Grace att de oftast spelar 

låtar de lärt sig på lektionerna. Ingen av dem tycks musicera utanför 

musikundervisningskontexten nämnvärt – ej heller tillsammans med andra. Tim tycks spela 

en hel del tillsammans med sin pappa och med gruppen i skolan, men planerar att bilda ett 

eget band. Även Joacim har planer på att starta ett band, något som kan bli möjligt när han 

börjar högstadiet där tillgång till lokaler för elevers bandverksamhet finns. Än så länge spelar 

han sällan med andra på fritiden. Tom musicerar hemma med sin pappa och tillsammans med 

andra i sin skola vilken har profilerat sig på musik. Han och hans vänner har talat om att starta 

ett band tillsammans. Pernilla ska eventuellt börja spela i ett band på en ungdomsgård i 

närheten. Rosa spelar ibland med sin syster. Pernilla berättar om hur hon musicerar hemma: 
 

P: jag spelar… först det vi har gjort den 
veckan… i gitarren […] sen har vi precis 
börjat lära oss noter […] så … jag … har… 
gjort så här… så långt fram jag kan med dom 
noterna vi har lärt oss… […] och sen så 
kommer det såhär någon ny not… […] och 
då… ”näe” då… ”nu kan jag inte den låten” 
men… det… om det är en not jag inte… inte 
kunde på en låt spelar jag allting förutom den 
noten 

E: ja 
P:… så att jag kunde det andra […] och sen 
spelar jag gamla låtar som… 
”Kycklingpolka” och såna där som var 
första låtarna vi lärde oss. 
E: Jaha, okey 
P: Dom går så himla lätt och köra (skrattar) 
E: Ja 
P:... dom tar mindre än en minut nästan och 
spela (skrattar) 
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E: Är det korta låtar det? 
P: ja  
E: så du går tillbaks till dom och spelar 

P: ja … och så måste man göra … måste 
jag göra så för att komma ihåg dem också 
[…] och kolla sähär i gamla papper 

 
Pernilla visar på stort ansvarstagande för sitt musikaliska lärande och uppvisar ett 

systematiskt tillvägagångssätt att öva hemma. Joacim har också hittat strategier för att öva på 

trummorna hemma, där han spelar till redan inspelad musik som han tycker om. Även Tim 

använder sig av färdiginspelad musik för att utveckla sig i sitt gitarrspel. Han berättar att han 

har spelat in stora mängder gitarrsolon med såväl elgitarr som akustisk gitarr vilka han 

försöker härma. Lilliestam innefattar i verbet att musicera betydligt mer än att spela, skapa 

eller improvisera på instrument, där han inkluderar allt från spontansång i duschen till mer 

traditionella sätt att betrakta musicerande.170 Denna definition är väl tillämpbar här. Gränsen 

mellan att lyssna och att musicera tycks således hårfin, vilket de nyss nämnda exemplen visar, 

där Joacim och Tim använder färdiginspelad musik i syfte att utveckla sitt spelande.  
 
Johan berättar om skillnaden mellan att spela hemma och att spela på lektionen:  

”Ja, när jag spelar här då brukar det va… brukar det va… liksom första gången jag spelar en låt och 
sista gången jag spelar en låt.  Eller alltså såhär… hmmm… jag börjar ju spela en låt här…[…] sen övar 
jag på den hemma och sen … visar jag upp vad jag har övat” 

 

Liksom informanterna i Calissendorff respektive Saars studier tycks elever även här göra 

skillnad mellan att spela och att öva, vilket Johans uttalande även visar spår av. Aktiviteten att 

öva tycks vara förebehållen musicerandet på hemmaplan, medan man under lektionstid 

spelar. Ytterligare exempel på att en skiljelinje mellan dessa två aktiviteter finns kan urskiljas 

vid de tillfällen då jag frågat informanterna om de spelar ytterligare instrument. Det visade sig 

att flera av informanterna även spelar andra instrument eller sjunger på fritiden. Tim spelar, 

utöver sin akustiska gitarr, även elgitarr hemma samt spelar trummor i sitt band i skolan. Tom 

spelar synt men ”bara hemma”. Rosa lär sig lite piano av sin syster hemma. Pernilla sjunger 

en del hemma, mest låtar som hon gjort själv. Jane talar även om sin pappas musicerande som 

att han bara spelar ”för sig själv”. Johan berättar att även han spelar lite piano:  
 

E: […] Spelar du nåt annat instrument också? 
J: Nja, hemma spelar jag piano i… ibland men eh… 
E: Ja? 
J: Men eh… inga lektioner eller nåt sånt 
E: Nej. Så du kan spela, eller du spelar liksom… 
J: Ja 
E: … på egen hand…?  
J: Mmmm 

                                                 
170 Lilliestam: 2006, s. 77. 
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Detsamma gäller Jane som brukar sjunga hemma: 
E: … du sjunger också? 
J: Nej inte… alltså… det är inte såhär… som att…  
E: Nej 
J: … jag går i musikskolan och sjunger men… jag gillar och sjunga (skrattar) 

 

Det tycks som om informanterna förringar dessa frivilliga musikaliska aktiviteter genom att 

inte inkludera dem i aktiviteten att spela. De svarar tvekande på min fråga om de spelar 

ytterligare instrument. Innebörden av att spela tycks vara att undervisas i ett instrument. Man 

”går på keyboard”, vilket Grace säger om sin syster. Att lära sig spela ett instrument på egen 

hand tycks således inte värderas lika högt.  
 

Enkäten 

Åtskillnaden mellan att spela och att öva återfinns även i enkätsvaren, där eleverna ombads 

berätta om de spelar på fritiden och i sådana fall om de spelar ensamma eller tillsammans med 

andra. De flesta har svarat att de spelar ensamma. Eleverna i den deltagande musikskolan 

skriver: 
 

”Jag övar på fritiden men jag spelar inte med 
kompisar”  

(Pojke 12 år, spelat trumpet i 4,5 år) 
 
”Jag övar ensam på fritiden”  

(Pojke 11 år, spelat gitarr i 2 år) 
 
”Jag spelar när jag tränar och ensam”  

(Pojke 10 år, spelat klarinett i 6 mån) 

 
”Ja, jätteofta mest ensam. Ibland med 
kompisar”   

(Pojke 12 år, spelat elgitarr i 2 år) 
 
”Jag övar ensam på fritiden”  

(Pojke 11 år, spelat trumpet i 2 år) 
 
”Ensam (Träning)”  

(Flicka 12 år, spelat piano i 1,5 år) 
 

 
Även de flesta eleverna i kulturskolan har svarat att de spelar ensamma på fritiden. Här 

beskriver några av dem hur de musicerar på fritiden: 
 

”Jag tränar på den läxan jag får att spela, men 
jag spelar inte med kompisar” 

(Flicka 12 år, spelat fiol i 4 år)  
 

”Jag spelar gitarr när jag har tid, ibland 
tillsammans med min kompis som lärt sig 
mycket av mig.”  

(Pojke 12 år, spelat gitarr i 1,5 år) 
 

”Med kompisar jag och några har ett band” 
                  (Flicka 10 år, spelat gitarr i 1 år) 

 

”Tillsammans med kompisar och ensam 
ibland. Oftast med kompisar som är med i 
mitt band.”   

(Pojke 13 år, spelat gitarr i 4 år) 
 

”Jag brukar träna hemma, och spela läxan 
och andra bra låtar”  

(Flicka 12 år, spelat tvärflöjt i 2,5 år) 
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Att så många av eleverna spelar ensamma under sin fritid överensstämmer väl med resultatet 

från Brändström och Wiklunds studie, i vilket hela tre fjärdedelar sade sig för det mesta spela 

ensamma på fritiden.  Även i enkätsvaren framgår att flera barn gör egen musik. 
 

Musiklyssnande på fritiden 

Intervjusamtalen 

Informanterna visar på många olika sätt att använda musik i olika sammanhang, bland annat 

via medier såsom CD-spelare, bandspelare, radio, MP3-spelare, datorer eller andra ljudbärare. 

Förutsättningarna för att lyssna på egen vald musik tycks dock variera stort. Anastacias familj 

har endast en radio hemma och Anastacia säger att hon inte lyssnar på musik särskilt mycket. 

Hon tycker ”viss rockmusik är ganska bra men […] gillar […] inte när det bara… tjuter och 

allting”. Grace lyssnar mycket på radio, helst musik ”med lite rytm” såsom hiphop och R&B. 

Några favoriter är bland andra Beyoncé, Fergie, 50 Cent, Gwen Stefani m.fl. Musik från 70-

talet tycker hon inte om. Tim lyssnar helst på all slags rock men även lite lugnare musik. Han 

nämner gruppen Iron Maiden som sin favorit men även Green Day och Ted Gärdestad. 

Pernilla har mycket musik lagrad i sin dator, musik som hennes äldre bror har försett henne 

med. Dessa laddar hon över i sin bärbara MP3-spelare så att hon kan lyssna på musik var hon 

än befinner sig. Orup, Pernilla Wahlgren, Niklas Strömstedt, Cascada och Tata Young – en 

thailändsk artist – är exempel på favoriter hos Pernilla. Hårdrock är inget hon föredrar att 

lyssna på, däremot skulle hon kunna tänka sig att spela hårdrock på gitarrlektionerna. Rosa 

har svårt att komma på specifik musik som hon tycker om att lyssna på. ”Jag tycker nästan all 

musik kan vara bra” säger hon, även om rock inte hör till favoriterna. ”Jag vet inte varför” 

förklarar hon. Senare kommer hon på att hon gillar punk och hiphop, även om hon inte är 

riktigt säker på vad punk är: 
 

R: Eh… (skrattar) ehm… jag lyssnar på… (skrattar) ehm… hiphop och… Hallå, punk, det är väl ungefär 
som rock, eller hur?  
E: Hmmm  
R: Eller är det såhär…  
E: Inte riktigt, punk det går ganska snabbt… 
R: Ja 
E: … ganska… så … så snabb… rytm… 
R: Ja… för… ja… ehm… alltså (ohörbart) Jag gillar liksom både punk och hiphop 

 

Johan lyssnar mycket på musik hemma. Han lyssnar via sin väckarklocka vilken har inbyggd 

radio. Någon favoritmusik kan han inte nämna. Joacim lyssnar via sin dator, på radio eller 

stereo. Den bärbara MP3-spelaren har han förlorat. Favoritbandet är hårdrocksgruppen 
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Hammerfall. Han lyssnar bland annat när han gör läxorna, vilket har menar underlättar för 

honom:  

E: […] Och det är mest hårdrock som du… som du lyssnar på? 
J: Inte när jag gör läxor… 
E: Nej, just det 
J: ... då lyssnar jag inte på det […] fast… annars lyssnar jag nästan bara på det 
E: Vad lyssnar du på när du gör… läxorna då? 
J: Då brukar jag ta nån… sån här lugn… […] musik 
E: Har du nåt exempel på nån… grupp eller… 
J: Markus Fagervall… 

 

Tom lyssnar mycket på musik hemma, mest på pop och rock. Michael Jackson är den stora 

idolen. Han har sin musik på datorn samt en MP3-spelare. 
”Jag brukar lyssna på datorn…[…] som är hemma… […] för jag… jag använder ingen såhär… jag har 
ingen CD-spelare…[…] det är… det är onödigt att ha, tycker jag […] när man har en MP3 och en 
dator…[…] när jag är i skolan… så brukar jag lyssna på… min mobil…[…] för den har MP3” 

  
Jane berättar: 

E: Lyssnar du mycket på musik hemma? 
J: (tystnad) Ja… jag gör det men… Mest så gör jag det i… i skolan eller…[…] Alltså… om jag… om jag 
har såhär dålig koncentration eller så… så lyssnar jag på MP3 eller när jag ska åka buss… 

 

Jane lyssnar på olika sorters musik och nämner bland andra ABBA, Helena Paparizou, 

Nordman. Några av informanterna berättade även om starka upplevelser de kan få när de 

lyssnar på musik. Jane förklarar: 
”Men alltså… ibland när man lyssnar på musik och så... eller när jag lyssnar på musik, då får jag såhära… 
nån sorts… hopp eller nåt… eller nåt… eller nåt sånt… […] eller såhära… jag vet inte riktigt vad man ska 
säga… känsla eller…[…] Alltså… när jag lyssnar på musik då kan jag känna lite såhär… som ger såhär 
glädjekänsla, liksom…” 

 

Tim berättar vilka effekter musiken kan ha på hans känslor. 
T: Sen när jag lyssnar på… en lugn låt då kan… då kan jag tänka på… starka… känslor… 
E: Mmmm 
T: … och sen så när jag hö… det eh… blir typ… nån… såhär rolig låt då blir jag glad… så att… jag gillar 
väldigt mycket… musik 
 

Anastacia visar att hon ibland använder musik som medel för att skifta sinnesstämning, från 

ledsen till glad:  
”Jag tycker att det är kul att spela här. Men det kan va kul, typ när man är ledsen att spela en sån här glad 
melodi hemma” 
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Enkäten  

På frågan om vad de tycker bäst om att lyssna på svarade barnen från musikskolan bl.a.  
 
”lyssnar inte på musik”  
(Pojke, ej angivit ålder, spelat saxofon i 2 år)  

 
”mozart” 

(Pojke 11 år, spelat klarinett i 1 termin) 
 
”Klassiskt, Pop/Rock/Disco från -60, -70 och 
80-talet”  

(Pojke 11 år spelat gitarr i 2 år)  
 

”’bra låtar’ som hörs på radio”  
(Pojke, 13 år, spelat tvärflöjt i 1,5 år)  

 

”jazz musik”  
(Pojke, 12 år, spelat trumpet i 4,5 år)  

 
”Jazz har skön känsla, men jag gillar också 
pop, lite allt möjligt lyssnar jag på”  

(Flicka, 12 år, spelat oboe i 2,5 år)  
 

”Alla (utom typ folk visor och lungna låtar!)”  
(Flicka 11 år, spelat trummor i 1,5 år) 

 
 

 

Några svar från Kulturskolan lyder: 
Det bror på mitt humör. Är jag glad gillar jag 
glada låtar. Tvärt om när jag är sur.” 

(Flicka 11 år, spelat gitarr i 1,5 år) 
 

Lugna låtar. Och Rock.” 
(Pojke 10 år, spelat gitarr i 2 år) 

 
”Yesterday, Bred dina vida vingar och alla 
Harry Potter låtar.” 

(Flicka 12 år, spelat tvärflöjt i 3,5 år) 
 

”Hiphop och RNB” 
(Pojke 13 år, spelat gitarr i 3 år) 

 
 

”allt utom hår drock” 
(Flicka 11 år, ej angivit instrument, spelat i 

1,5 år) 
 

”Linkin Park’s låtar, Nickelback’s låtar och 
Breaking Benjamins låtar. Ibland Cold Play, 
Savage Garden och Gnarls Barkley’s låtar.” 

(Pojke 13 år, spelat gitarr i 4 år) 
 

”Jag lyssnar inte på någon speciell musik, så 
det är allt möjligt.” 

(Pojke 12 år, spelat gitarr i 1 år) 
 

Liksom Anastacia visar flickan i det första citatet från kulturskolan på att den befintliga 

sinnesstämningen avgör vilken slags musik hon föredrar att lyssna till. Anastacia använde 

musik för att förändra sin sinnesstämning medan flickan i citatet ovan använder musiken för 

att bekräfta den rådande sinnesstämningen. Dessa utsagor överensstämmer väl med resultat 

från Campells studie gjord med amerikanska barn, i vilken musiken användes för just sådana 

syften.  

Den musikaliska bredden som återfinns vad gäller elevernas musikpreferenser, främst i 

enkätsvaren från musikskolan, är intressant att ställa i relation till resultaten från Brändström 

och Wiklunds studie där inte en enda elev sade sig tycka om klassisk musik och där pojkar 

föredrog hård hårdrock medan flickorna föredrog mjukare varianter av rockmusik. Green fann 

i sin studie att pojkar tenderade att föredra musik av rytmisk karaktär i större utsträckning än 

flickor. Dessa tendenser återfinns även här, även om en rad undantag kan påvisas, såsom 

pojkar vilka säger sig föredra lugn musik och flickor som tar avstånd från lugn musik. Grace 

 63



säger sig exempelvis föredra just rytmisk musik som hiphop och R&B, något som även tycks 

gälla Rosa. En pojkes uttalande att han inte lyssnar på musik är även intressant att lyfta fram. 
 

Musiken som en del av identiteten? 

Intervjusamtalen 

Några av informanterna beskriver hur musiken tycks ge dem en känsla av kompetens och 

självförtroende. Anastacia berättar att hon tycker det är kul att uppträda eftersom ”[…] det är 

såhär spännande… när alla bara kollar”. Hon berättar vidare att det är viktigt ”att man får visa 

vad man har lärt sig”. Rosa berättar att hon tillsammans med sin syster brukar spela för sina 

vänner.  

Ruud menar att valet av en viss musikstil starkt kan kopplas till identitet och den man 

vill uppfattas vara. Tim och Joacim betonar båda starkt att de gillar hårdrock, något som 

tydligt märks i deras musicerande samt deras sätt att berätta om sig själva. Tims favoritband 

är Iron Maiden medan Joacim gillar Hammerfall bäst. Joacim sökte sig utöver gitarren även 

till att spela trummor just för hårdrocksmusikens skull och han undervisas i båda 

instrumenten. Båda har siktet inställt på att bilda egna band och båda har de låtit håret växa. 

När Tim berättar om sina stora intressen i livet; gitarren, innebandy och ”fixa med hojar” 

kommenterar jag att det låter som att Tim hittat vad han tycker är roligt i livet. Tim svarar:  
 

”men jag har inte hittat… min stil… riktigt än […] hur jag ska… bli […] Men jag… jag tycker faktiskt 
egentligen det börjar bli rätt bra redan”. 

 
Tims uttalande för tankarna till Ziehes resonemang om ”kulturell friställning” där individen är 

frikopplad från traditioner och normer som riktlinjer för identitetsskapandet och får pröva sig 

fram bland olika stilar. Barbro Johansson menar att samhället idag har många möjliga 

identiteter att erbjuda och att identiteten ofta söks i bilder utanför individen själv, t.ex. artister 

och musikidoler.171 Ruud definierar identitet som det sätt på vilket vi väljer att tala om oss 

själva. Tim tycktes finna tillfredsställelse i att berätta om sig själv och sitt musicerande. I hans 

berättelser framträder bilden av en mycket ambitiös, hårdrocksintresserad kille med självtillit i 

sitt musicerande. Han kräver av sina medmusikanter att de ska ta musiken lika seriöst som 

han själv gör. Han återkommer ofta i sina berättelser till att han har ett försprång framför sina 

spelkamrater, t.ex. i följande berättelse: 

                                                 
171 Barbro Johansson: ”Barnet i postmoderniteten”, I: Helene Brembeck & Barbro Johansson (red.) Postmodern 
barndom. Göteborg: Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige nr 23, 1996, s. 291. 
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”Naej… jag bru… jag brukar köra… när vi är där inne och kör, då… då brukar jag kanske eh… ha… ha 
gitarren… bakom nacken och kunna köra en hel låt, alltså inte typ ackorden utan melodin. För melodi är 
jag jättesäker på… (visar genom att låtsas hålla en gitarr bakom nacken) […] för att jag vet var allting 
ligger… på gitarren...” 
 

Att vilja förknippas med en viss musikstil tycks inte lika centralt för alla som hos Tim och i 

stor utsträckning även Joacim. Musik tycks dock viktig för självbilden även på andra sätt. 

Många berättelser hos såväl informanter som respondenter behandlar hur de upplever sig 

duktiga på sina instrument. Pernilla berättar med stolthet i rösten om hur hon ibland får spela 

gitarr på musiklektionerna i skolan tillsammans med läraren och ackompanjera klassen.  
 

”jag har spelat gitarr på… musiken […] och då… jag har… jag satt och kompa till varenda låt… 
tillsammans med lärarn”  
 

Joacim berättar om ett tillfälle då han på egen hand lyckades ta ut en låt på gitarr utan hjälp:  
 

”[…] då satt jag liksom på en lektion… alltså… och bara spelade nånting… och så kom jag på att… den 
noten finns med i en låt… liksom… i en låt som jag…[…] brukar köra… eller en låt som jag brukar 
lyssna på… och sen fortsatte jag liksom leta… […] och sen liksom… fick jag ut … ut hela refrängen, 
liksom…” 
 

Grace berättar om när hon utöver sina gitarrlektioner deltog i en gitarrkurs för nybörjare: 
”Men då var jag lite bättre än dom andra, då […] så att jag kunde spela mera och så […] men därför fick 
jag… medans dom andra lärde sig nånting som jag redan kunde så… då… så lärde hon… den här killen 
mig… ehh… ett… över… vad heter det… överkurs” 
 

Tom berättar om när han ställde upp ”Mini-Idol” – en karaoketävling: 
T: […] Och då såg jag en annons i tidningen om ”Mini-Idol”… […] så… då anmälde jag mig till det […] 
och sen… då så var det typ såhär karaoke … och då så… hade jag läst på texten såhär… Och sen när jag 
kom dit då hade dom inte såhära … den på karaoke… 
E: Nehej? 
T: Fast… det gjorde ju inget för jag kunde ju texten… och eh… fast det … såhär… fast det var väldigt 
nervöst 
E: Men det var en tävling? 
T: Ja 
E: Hur gick det då? 
T: Det var… det gick… inte så bra, men… eller jag sjöng bra men… jag stod ganska stilla för det var 
första gången det var…[…] såhär… nervöst 
 

Enkäten  

Även enkätsvaren tycks bära spår av musicerandets roll för barnens självuppfattning. I den 

deltagande Musikskolan gavs följande svar på frågorna vad de tycker är roligast samt, vad 

gäller det sista citatet, varför de började i musikskolan: 
 

 65



”att man får visa vad man kan för andra och 
att då vet man att man är bra på någonting.” 

 (Ej angivit kön eller ålder, tagit 
sånglektioner i 1 år) 

 
”Att få applåder”  

(Pojke 11 år, spelat elbas i 1,5 år) 
 
 

”Jag älskar att sjunga och jag tycker jag är 
bra på det.”  
(Ej angivit kön eller ålder, tagit sånglektioner 

i 1 år) 
 
”Att jag kan hantera fiolen.”  

(Flicka 10 år, spelat fiol i 2 år) 

Där finns även exempel på hur musiken kan verka åt andra hållet och i värsta fall ge en känsla 

av oduglighet. Svaren avser frågan vad eleverna finner är det tråkigaste med att spela: 
 

”När läraren tjattar om man gör fel” 
(Pojke 12 år, spelat saxofon i 1 år) 

 
”att inte kunna noter bra” 

(Pojke 11 år, spelat gitarr i 1 år) 

”tråckigt att spela i skolan därför att  
man får massa elaka kommentarer” 

(Pojke 12 år, spelat trumpet i 2 år)

  

Liknande utsagor återfinns i svaren från Kulturskolan avseende frågan vad de finner roligast 

med att spela samt varför de började i kulturskolan: 

 
Jag började i kulturskolan därför att: 
”Jag var intresserad i tvärflöjt och har alltid 
vart musik och Dans tjej” 

(Flicka, 12 år, spelat tvärflöjt i 2,5 år) 
 
”Det är kul. Lära sig nya saker. Imponera på 
polarna. Försöka bli bästaste eleven.”  

(Flicka 11 år, spelat gitarr i 1,5 år) 

 
”Att man känner sig nöjd med sig själv om 
man lyckas spela något riktigt bra och att 
man kan lära sig att spela låtar som man hört 
t ex på radio.”  

(Pojke 12 år, spelat gitarr i 1,5 år)  

 
 
I enkätsvaren uppvisar respondenterna musikpreferenser inom många olika stilar. De tycks 

välja vad de själva tycker bäst om, oavsett genre. Många framstår närmast som musikaliska 

allätare.  
 

Vuxnas inflytande 

Intervjusamtalen 

Informanternas och respondenternas utsagor visar att inflytande från vuxna kan urskiljas i en 

rad olika sammanhang, vilket visar att vuxna har ett stort inflytande över samt spelar en viktig 

roll för barns musicerande. Tim, Jane, Johan, Oscar och Tom har alla musicerande föräldrar 

där antingen en av dem eller båda är aktivt musicerande. I Johans familj är samtliga 

familjemedlemmar aktivt musicerande och mamman arbetar som musiklärare. Joacims båda 

föräldrar spelade som unga och hans syster spelar fiol. Grace, Pernilla och Rosa har syskon 

vilka undervisas eller tidigare har undervisats inom ramen för kulturskolan och i Graces fall 
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även inom kyrklig verksamhet. Anastacia är den enda i sin familj som aktivt musicerar. 

Mamman spelade dock fiol som barn. Tom, Jane, Johan och Tim berättar alla tre om sina 

pappor vilka brukar stötta dem i musikutövandet. Tim spelade gitarr på egen hand samt 

tillsammans med sin pappa även innan han sökte sig till kulturskolan. Tims pappa spelade 

tidigare i ett rockband och Tim återkommer ofta till att berätta om pappans engagemang i 

Tims musicerande. Jane berättar om varför hon valt att spela just fiol:  
 

”Eh… ja… alltså… Min pappa spelade ju 
fiol… […] och han tyckte att jag skulle… 
börja… […] eller… om jag hade intresse för 
det […] Så jag blev liksom intresserad och 
tänkte så här men ’fiol, det är ju… […] det är 

ju ett jättebra instrument’ […] och sen så 
tyckte mina föräldrar det, men alltså… mina 
föräldrar är inga såna där som… inga 
personer som tvingar mig…” 

 

 
Jane uppvisar i sitt uttalande en intressant medvetenhet om det faktum att det finns föräldrar 

som starkt tycks påverka barnens musicerande och val av instrument. Jane betonar att hennes 

föräldrar inte har tvingat henne att spela. Janes pappa började, liksom Jane, att spela fiol i 

tioårsåldern. Han kommer från Iran och spelar än idag, fast enligt Janes utsago mest ”för sig 

själv”. Jane spelade tillsammans med sin pappa tidigare. Han erbjuder henne numera ofta 

hjälp, men Jane säger att hon klarar sig själv nu. Tom, som utöver gitarr även spelar lite synth 

hemma, berättar: 
 

E: Vad eh… varför började du spela just… eh… just gitarr? Och inte synth till exempel… eller piano? 
T: Eh… det var för att eh… min pappa spelade väldigt mycket gitarr […] Han spelar väl fortfarande 
mycket gitarr… och han lärde mig lite… och jag tyckte det var kul så jag ville börja 
 

 

Tom berättar vidare att han ofta spelar tillsammans med sin pappa som även brukar lära 

honom låtar. Johan spelar ibland med sin pappa och får ibland hjälp av honom med 

gitarrläxorna. Johans mamma, som är musiklärare tycks också engagera sig aktivt i sin sons 

musikundervisning, något han berättar om när vi talar om vilken musik han brukar spela på 

gitarr: 
 

”[…] min mamma tycker att jag borde träna typ svårare …[…] så då har min lärare tagit fram … 
mera”  

 

Pernilla, vars föräldrar inte spelar något instrument, visar upp en annan bild, om än med 

uppsluppen min: 
P: Hemma tycker de bara det låter när jag spelar (skrattar) 
E: (Skrattar) Säger dom det? 
P: Ja när jag spelar så här i femt… eller i nitton minuter, såhär ”kan du inte lägga ifrån dig gitarren, 
nu?” 
E: (skrattar) 
P: …”kom och hjälp mig med maten nu” eller vad som helst… 
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Anastacia berättar följande om varför hon bestämde sig för att spela just gitarr:  
”saxofon lät … lät också såhär kul att spela 
[…] Men…. sen så valde jag ju gitarr för 
att…. ehh det är liksom coolt och… mamma 
sa att när man… det är bra att kunna spela 
gitarr typ… så kan man... typ sitta med 

vänner ibland… på typ natten… […] i skogen 
när man… ja, tältar och när man grillar och 
spela gitarr. Annars hade man fått tagit 
saxofon... (skrattar) 

 

Informanternas utsagor tycks skilja sig väsentligt åt vad gäller erfarenhet av musicerande i 

hemmet. Det stöd de får från sina föräldrar i sitt musicerande tycks variera. Föräldrar vilka 

inte själva spelar instrument kan självfallet stödja och uppmuntra sina barn på andra 

betydelsefulla vis. Nästan samtliga informanter berättar om regelbundna uppvisningskvällar 

där föräldrarna engageras. Att som Grace få skjuts till spellektionerna varje vecka torde spela 

en avgörande roll för hennes möjligheter att lära sig spela gitarr, eftersom hon bor en bit bort.  

Även andra vuxna kan spela stor roll för barnens musicerande. Joacim berättar att hans 

musiklärare i grundskolan hjälpte honom att ordna så att han utöver gitarr även kunde ta 

lektioner i slagverk. Han berättar vidare att musikläraren på hans skola brukar involvera de 

barn vilka spelar instrument under avslutningar, Luciatåg etc. där de kan få praktisera vad de 

lärt sig. Vuxna som stöttar tycks således ha stor betydelse för barnen. Men vuxnas handlingar 

kan även få negativa konsekvenser. Jag träffade Anastacia före hennes spellektion i ett 

uppehållsrum beläget utanför lektionssalen, där hennes gitarrlärare var upptagen med att 

undervisa andra elever. Trots att han var medveten om att jag skulle träffa en elev för en 

samtalsintervju kommer han ut ifrån lektionssalen och signalerar att han behöver säga något, 

varpå vi tvingas avbryta intervjun. Han meddelar då att han skulle behöva tala med Anastacia 

en kort stund innan hennes lektion börjar, då hon ska få två nya spelkompisar – ”två stora 

killar med elgitarrer”. När Anastacia frågar honom om han skojar vänder han sig till mig och 

säger att hon inte förstår hans humor. Själv förstod jag inte heller om han skojade eller menar 

allvar. Anastacia blir märkbart upprörd och samtidigt kluven. Hon spelar i vanliga fall ensam 

på sina lektioner. 
 

E: Just det… Så då får vi se, då kanske du 
får… spelkamrater idag då, sa han 
A: Hoppas inte… 
E: Hoppas inte, näe 
A: Nu ångrar jag mig… 
E: Ångar du dig?  
A: Mmmm, ja… jag hade sagt till honom att 
jag gärna skulle vilja ha det … 
spelkamrater… 
E: Ja … Mmmm 
A: … ja, men jag ville ju inte ha… (skrattar) 
E: nej…? 
A:… stora killar och så… (skrattar) […]  

när jag spelar 
E: Känner du att du kan… att du skulle 
kunna säga det till honom i såna fall? Att du 
inte… om du provar då och inte… att det 
inte kändes bra, skulle du kunna säga det 
till honom då? 
A: Jag… tror inte för … då har jag gjort 
så… honom såhär… besviken… besvär…  
[…] och… ja, att han hittar … är ute och 
hittar kamrater till mig liksom men jag bara 
”nej jag vill inte ha kamrater” […] nej det 
känns dåligt, tycker jag. Då känns det såhär 
… det känns fel… 
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Anastacia anklagar sig själv och ångrar att hon vid ett tidigare tillfälle uttryckt önskemål om 

att få spelkamrater. Under samtalets gång återkommer Anastacia till ärendet och tycks ängslig 

då hon heller inte vill göra sin musiklärare besviken. Om läraren talade sanning, dvs. att 

Anastacia skulle få två nya spelkamrater samma dag, är det häpnadsväckande att hon inte fått 

besked om detta med längre framförhållning.  

Bland vuxna är det inte bara föräldrar och lärare som har stark inverkan på barns 

upplevelser av musik. Tim är frustrerad. Hans idoler Iron Maiden kommer till Stockholm om 

ett år: 
 

T: Fast… nu kommer dom… det är nog den 
sista förut… förut… eller förut  
E: Jaha… har dom sagt det? 
T: Jag tycker att… ja, men det är ju stats… 
den dumma statsministerns fel 
E: Vaddå?  
T: Därför att han håller på att säga en massa 
saker… att barn under tretton år ska inte få gå 
på rockkonserter eller andra konserter, så nu 
ska ni (ohörbart)  

E: Åldersgräns? 
T: Ja 
E: (suckar) 
T: Men nu när Maiden kommer… 
tvåtusen... åtta… som jag redan lagt undan 
pengar till och… får jag inte gå 
E: För att det är en åldersgräns? 
T: Ja 

 

Enkäten 

Positivt inflytande från vuxna kan t.ex. utgöras av att barnen inspirerats av sina musicerande 

föräldrar eller andra närstående vuxna, men även negativt inflytande tycks förekomma. I 

svaren från musikskolan återfanns följande utsagor där barnen ombads motivera sina val av 

instrument eller varför de börjat i musikskolan: 
 

”mamma och pappa tyckte inte trummor”  
(Pojke 11 år, spelat gitarr i 1,5 år) 
 

”när pappa spelade lät det så fint”  
(Pojke 11 år, spelat klarinett i en termin) 

”Pappa tyckte att det var viktigt. Men jag 
tyckte att det var kul att spela hemma och 
ville gärna lära mig mer.” 

(Flicka 11 år, spelat gitarr i 2 år) 
 

 
 

”För att mamma och pappa tyckte jag skulle 
spela nånting.”   

 (Pojke 12 år, spelat trumpet i 4,5 år) 
 
”Pappa tvingade mig. Jag ville spela 
trummor igentligen”  

(Pojke 11 år, spelat gitarr i 1 år) 
 

En flicka fann inspiration att börja spela hos Arméns trumslagarkår: 
”Jag såg ett uppträdande av Armens trumslagarkår och blev jätteintresserad av trummor.” 

(Flicka 12 år, spelat trummor i 1 termin) 
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Lärarnas roll belyses också i enkätsvaren. Bland annat anger två pojkar att kommentarer och 

tjat från lärarna hör till de upplevda trista delarna av musikundervisningen, medan en flicka 

uttrycker sig i helt andra ordalag: 
”spelfröken är snäll, hon säger bra, fast det inte låter så bra alltid. Då blir jag glad.”  

          (Flicka 10 år, spelat fiol i en termin) 
 
Motsvarande utsagor om vuxnas inflytande över barnens instrumentval samt varför de sökte 

sig till kulturskolan återfanns i enkätsvaren från den deltagande kulturskolan: 

 
”Jag tycker det är kul att spela och för att 
pappa spelar gitarr” 

(Pojke, 11 år, spelat gitarr i 1,5 år) 
 
”mamma tvingade mig” 

(Pojke, 10 år, spelat gitarr i 2 år) 
 

”Kunna spela bra… (så att min mamma blir 
glad)” 

(Pojke 11 år, spelat gitarr i 2 år) 
 
 

 
Föräldrars inflytande över barnens musicerande tycks förekomma i tre varianter. Eleverna 

tycks endera uppleva sig inspirerade av sina föräldrar eller andra vuxna att musicera, endera 

verkar det som om eleverna känner sig tvingade till att musicera eller att spela ett visst 

instrument. En tredje variant av vuxet inflytande är att föräldrarna ger sitt stöd till barnens 

intresse, bl.a. i form av att de skjutsar och deltar i konsertverksamheten.  
 

Om barnen fick bestämma 

Hur skulle musikundervisningen se ut om barnen själva fick bestämma? De ombads tänka 

stort och fritt, dock tenderade önskemålen kring vad de skulle vilja förändra inom 

musikundervisningen vara relativt anspråkslösa och inte särskilt orimliga. Grace skulle gärna 

vilja att lektionerna gavs lite närmre hennes hem så att hon skulle slippa resa. Pernilla svarade 

att hon önskade att musikundervisningen i skolan varade lite längre. Johan önskade ytterligare 

en lektion per vecka alternativt längre lektionstid. Tom tycker att ljudet från fritidsgården i 

lokalen under stör lektionerna, något han gärna ändrar på. Tim har något större visioner:   
 
 

T: Jag hade ju… jag hade … jag hade velat att det skulle vara… en riktig sån här stor replo… replokal… 
E: Mmmm, en riktigt stor replokal?  
T: Ja, såhär med en massa… instrument som man kan välja emellan och så en scen på, och så är det 
trummor där, gitarrer som man får välja… olika… olika såhär… sen så får man välja… vad man vill ta. 
Och så (ohörbart) sen så kan man bläddra lite i ackord och vad man vill ha och så skriver man ut det och 
kör det.  

 
Joacim: 

”Jag tror att jag skulle… liksom… fler lärare på fler…[…] instrument […] För det är till exempel inte så 
många lärare som spelar… valthorn eller klarinett liksom” 
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Jane: 
J: Eh… (tystnad) eh… jag kanske skulle vilja… eller… kanske säga till min lärare nån gång att jag kanske 
skulle vilja ha den låten eller… 
E: Mmmm. Du kanske vill ha… önska… önska låtar själv? 
J: Eh… ja… önska… eller välja… själv typ […] Alltså jag tycker det är helt fel att… jag tänkte inte på det, 
men nu kom jag på att jag tycker bra om… att välja själv  
 

Den sista meningen tyder på att Jane under intervjusamtalet har reflekterat och kommit till 

insikt i att hon faktiskt kan påverka sin undervisningssituation i större utsträckning vad 

gäller repertoaren. Jag frågade om informanterna ansåg det viktigt att få vara med och 

bestämma. Anastacia menar att det är viktigt och hon upplever även att hon har möjlighet att 

påverka, åtminstone repertoaren. Joacim likaså. Grace svarar att det beror på, men är det 

något hon inte tycker om vill hon kunna påverka situationen. Hon säger sig uppleva att hon 

får vara med och bestämma, men fortsätter: ”Men jag brukar inte ha nåt att säga direkt…”. 

Johan säger att han inte riktigt vet vad han tycker, men framhåller att han är delaktig i att 

besluta vilken musik de spelar: ”Ja, vi brukar få […] vi brukar få några låtar och välja på”. 

Rosa säger att hon inte får vara med och bestämma vilken musik de ska spela på lektionerna, 

vilket hon säger har såväl fördelar som nackdelar.  
 

”Alltså det är bra… att man får… då såhär… då är det bara bra att man får känna att, jag vet inte […] 
spela nånting man vill, eller vad man ska spela, eller nånting sånt där… ja… och man lär sig också såhär 
nya låtar som man aldrig har hört förut…[…] det är bra, men det är dåligt för att man inte får välja egna 
låtar. Då kanske man gillar en låt jättemycket som man vill lära sig spela själv”  
 

Tom tar sina lektioner ensam och upplever att han får bestämma: 
E: Är det viktigt att… få vara med och bestämma, tycker du? Vad man ska spela och… 
T: Eh… ja det är ganska viktigt…[…] för annars så… kanske man till slut tycker att det är tråkigt… […] 
bara för att man inte får välja själv vad man ska spela 
 

Vad gäller vikten av att få vara med att bestämma talar barnen mestadels om inflytande över 

den musik som spelas på lektionerna, där de tycks uppleva ett visst inflytande. Huruvida de är 

nöjda med undervisningen i övrigt eller om de upplever att deras inflytande inte sträcker sig 

längre än till att påverka repertoaren, framgår dessvärre inte. I Rosas resonemang lyfts såväl 

fördelar som nackdelar fram med att läraren ensam bestämmer över repertoaren. Hennes 

uttalande är intressant att relatera till det av Ericsson formulerade begreppet guidad visning, 

där läraren erbjuder och visar på en musikalisk bredd utifrån vilken eleverna därefter kan 

göras delaktiga i beslutsfattandet om vilken musik som skall spelas. 
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SAMMANFATTANDE SLUTREFLEKTIONER 

Studiens syfte har varit att få ökad kunskap om samt beskriva hur ett antal musicerande barn 

uttrycker sina upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande. I detta har jag haft för 

avsikt att undersöka hur barnen uttrycker sig dels kring sitt musicerande i stort, dels kring sitt 

deltagande i frivillig musikundervisning. Vidare har jag strävat efter en inblick i hur barnen 

förhåller sig till musik i sin vardag samt vilka syften, mål och ambitioner barnen har med sitt 

musicerande.  

Skilda ambitioner med musicerande och deltagande i frivillig musikundervisning kan 

skönjas bland såväl informanter som respondenter. Gällande långsiktiga ambitioner kan 

Brändström och Wiklunds något grova uppdelning appliceras även på denna studie, dvs. 

elever vilka ämnar fortsätta sin musikutbildning respektive elever som inte planerar att 

fortsätta. Att inte ha för avsikt att fortsätta musikutbildningen innebär dock inte att ambitioner 

saknas för ett fortsatt musicerande. Flera elever spelar redan i, eller planerar att starta, egna 

band. Några har planer på eller drömmar om att bli rockstjärnor, låtskrivare eller artister, 

andra spelar för nöjes och/eller den personliga utvecklingens skull och har helt andra 

framtidsambitioner. Utsagor knutna till berömmelse, uppmärksamhet och erkännande 

förekommer relativt frekvent. Bland dem som inte har siktet inställt på ett musikaliskt 

framtida yrkesliv och som spelar för egen skull återfinns utsagor som ”[…] jag vill nog bara 

bli väldigt duktig på att spela gitarr” eller ”[…] Jag vill nog bara lära mig.”. Dessa uttalanden 

kan tolkas som en utbredd medvetenhet bland musikskoleelever om att många söker sig till 

frivillig musikutbildning med målsättningar som sträcker sig utöver själva aktiviteten att lära 

sig spela ett instrument och där berömmelse ofta tycks locka. Att inte hysa sådana drömmar 

eller planer markeras genom användningen av ordet ”bara” och där musicerande för egen 

skull tycks vara underordnat ett musicerande där planer finns för ett framtida professionellt 

musicerande. 

Vad gäller upplevelser av musikundervisningen tycks eleverna finna det svårt och/eller 

tråkigt när de upplever speltekniska eller fysiska begränsningar. Tidsbrist, trötthet och 

enformighet nämns också som negativa upplevelser. I utsagorna finns överensstämmelser med 

tidigare studier och lokala undersökningar av musik- och/eller kulturskolor. Eleverna tycks 

ivriga, stundtals otåliga, att praktisera sina kunskaper och strävar efter att kunna uttrycka 

dessa i musik som de känner igen. Detta bekräftas även av tidigare studier, bl.a. av 

Brändström och Wiklund. Eleverna tycks finna tillfredsställelse i goda helhetsupplevelser, 

dvs. när det låter bra och när de kan framföra låtar i sin helhet. Här framhålls 
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gruppundervisning som en positiv faktor, då medmusikanter kan bidra till en mer klangfull 

musikupplevelse. Men gruppundervisning tillskrivs även negativa konnotationer, då många 

elever tycks uppleva frustration över att de måste vänta på sin tur eller vänta på hjälp från 

läraren. Lektionstiden är förhållandevis kort, ca. 30-40 minuter. Att få tillbringa en stor del av 

lektionstiden med att vänta torde dra ner såväl utvecklingstakten som elevernas upplevelser av 

framåtskridande, något som riskerar medföra att elevernas ambitioner och musikaliska lust 

avtar. Att övriga gruppmedlemmar inte sköter sig, har lägre ställda ambitioner eller inte 

upplevs som lika duktiga nämns också som faktorer som kan leda till besvikelse. Vad gäller 

mönster relaterade till genus och musicerande bekräftas i stort tidigare studiers resultat, även 

om flera undantag förekommer, bl.a. i form av flickor vilka spelar instrument som vanligen 

associeras med pojkar – såsom elbas eller trummor – samt att pojkar spelar instrument vilka 

brukar förknippas med flickors val, t.ex. flöjt.  

I fråga om musicerande utanför musikundervisningen visade det sig att hela sex av de 

nio informanterna i någon utsträckning och genom skilda tillvägagångssätt skapar egen musik 

och/eller egna låttexter, såväl på svenska som på engelska. De tycks inte ha framfört dessa för 

sina musiklärare varför det är rimligt att anta att lärarna inte alls har vetskap om deras 

musikskapande. Även bland enkätsvaren framgår det att flera elever skapar egen musik. Mot 

denna bakgrund känns det särskilt angeläget med fortsatt forskning om hur barn såväl skapar 

som använder sig av musik. Vidare är det viktigt att resultaten från den senaste tidens 

forskning om barns musikskapande införlivas i den praktiska verksamheten i landets musik- 

och kulturskolor. Då eleverna själva tycks undervärdera sitt musicerande utanför 

undervisningskontexten, bör initiativet att höra sig för om elevernas musikaliska 

fritidsaktiviteter lämpligen komma från lärarna. Lärarna har även en viktig roll vad gäller att 

bekräfta och uppvärdera barnens syn på det egna musicerandet som sker utanför 

musikundervisningen. Vidare borde kunskap om barns musikskapande ges ett ansenligt 

utrymme inom musikpedagogiska utbildningar, så att blivande musikpedagoger ges möjlighet 

att bättre kunna förhålla sig till sina elevers egna musicerande och musikskapande. Att i högre 

utsträckning utgå från elevernas musikaliska erfarenheter torde kunna medföra ett mer jämlikt 

möte i undervisningskontexten. Att barnen inte berättar om sitt musikskapande för sina lärare 

kan vara ett uttryck för att de upplever musicerandet inom ramen för undervisningen 

respektive övrigt musicerande på fritiden som två olika slags musicerande. Detta stämmer väl 

överens med slutsatserna i Saars studie. Även Sundins tankeexperiment, att det förekommer 

två olika typer av musikalitet hos barn, kan tillämpas på resultatet i denna studie. Den 

musikalitet som åsyftar barns spontana och kreativa aktiviteter kan relateras till barns fria 
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musicerande utanför musikundervisningen – musik av barn, medan den andra varianten av 

musikalitet, vilken avser då barn musikaliskt försöker motsvara vuxnas förväntningar, kan 

knytas till undervisningskontexten.  

Många av informanterna och respondenterna framhåller att de vill kunna använda sina 

förvärvade kunskaper till att musicera i andra kontexter än dem som är knutna till 

undervisningen, t.ex. att kunna ackompanjera egen eller andras sång samt spela med andra på 

fritiden. Samtidigt framhåller många att de spelar ensamma på fritiden samt att de då oftast 

spelar samma repertoar som de spelar på lektionstid. De tycks bundna vid läromaterialet och 

kanske upplever de sig inte ha verktyg nog att spela annat, vilket är intressant att relatera till 

att så många av informanterna skapar egen musik! Förskoleleverna i Calissendorffs studie 

samt barnen och ungdomarna i Saars studie visade sig göra skillnad mellan att spela och att 

öva – något som kan observeras även här. På frågan om eleverna spelar ytterligare instrument 

utöver de instrument de undervisas i, tvekar många i sina svar. Detta trots att det visar sig att 

de faktiskt spelar andra instrument i hemmet eller i skolan. Aktiviteten ”att spela” tycks 

således vara förbehållen musicerandet under lektionstid. En starkt negativ följd av detta är att 

barnens eget fria musicerande och att lära sig spela ett instrument på egen hand inte tycks 

värderas lika högt av barnen själva. Det kan tyckas paradoxalt att barnen förknippar 

lektionerna med aktiviteten att spela. Det torde förefalla rimligare att aktiviteten att spela 

förknippades med det egna musicerandet på fritiden och aktiviteten att öva kopplades till 

undervisningskontexten. Möjligen återfinns ledtrådarna till dessa utsagor i 

instrumentalundervisningens hela struktur och arbetssätt. Johan ger en målande beskrivning 

av det vedertagna förfarandet inom frivillig musikundervisning och hans citat tål därför att 

upprepas:  
 

”Ja, när jag spelar här då brukar det va… brukar det va… liksom första gången jag spelar en låt och 
sista gången jag spelar en låt.  Eller alltså såhär… hmmm… jag börjar ju spela en låt här…[…] sen övar 
jag på den hemma och sen … visar jag upp vad jag har övat” 

 

Att skilja på fritidens musiklyssnande och musicerande har visat sig vara problematiskt, 

vilket bl.a. kan exemplifieras genom Tim och Joacim, vilka spelar gitarr respektive trummor 

till redan inspelad musik i syfte att utveckla sin musikaliska kompetens. Vad gäller 

musikpreferenser och genus överensstämmer resultatet i stort med tidigare studier även om en 

rad undantag kan skönjas där pojkar föredrar lugnare, ibland klassisk, musik och flickor 

tycker bättre om musik med tydlig rytm. Tillgången till medier genom vilka barnen lyssnar på 

musik varierar stort. Vissa äger flera olika uppspelningsmedier, såväl stationära som bärbara. 
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Andra lyssnar enbart via familjens gemensamma radio. Radio tycks överlag vara populärt 

musikmedium hos eleverna. Många framstår som musikaliska allätare och rör sig över flera 

genrer i sina musikpreferenser, medan några framhåller att de primärt föredrar en viss slags 

musik. Det är också anmärkningsvärt att flera barn berättar att de tycker om musik som skrevs 

långt före de själva var födda. 

I elevernas berättelser framkommer att många i större eller mindre utsträckning 

förknippar musik med identitet och självuppfattning. Musik tycks överlag, om än i olika 

utsträckning, fylla den självvårdsfunktion som Ericsson omtalar i sin studie. Musiken 

tillskänker välbefinnande och framkallar eller bekräftar starka känslor hos såväl flickor som 

pojkar. Men musik tycks även vara viktig för konstruktionen av identitet och självbild. För 

vissa tycks musik vara ett mycket centralt inslag i berättelserna om dem själva samt för hur de 

vill uppfattas. Att få tillfälle att visa vad man har lärt sig tycks överlag värderas mycket högt. 

Många beskriver att musiken tycks ge dem en känsla av kompetens och självförtroende. Att 

uppträda och få bekräftelse beskrivs av en elev som viktigt för ”då vet man att man är bra på 

någonting”. Men i materialet framkommer även exempel på det motsatta, dvs. att 

musicerandet ger eleverna en känsla av inkompetens.  

Vuxnas inflytande över barns musicerande tycks vara omfattande. Såväl vuxna inom 

familjen som utomstående kan starkt påverka barns upplevelser av sitt musicerande. Vad 

gäller föräldrars inflytande kan detta skönjas i tre varianter. Det finns elever vilka inspirerats 

av sina föräldrar eller andra närstående vuxna till att musicera och som får stort musikaliskt 

stöd i sitt utövande. Där finns även elever vilka snarare berättar om direkt påverkan där de 

känner sig tvingade att musicera, något som kan relateras till Calissendorffs tidigare nämnda 

term pushande frihet.  Den tredje varianten av vuxet inflytande tar sig uttryck i ett allmänt 

stöd till barnen i deras musikaliska intresse, såsom att skjutsa barnen till lektionerna. Flera 

elever berättar även om hur deras musiklärare i grundskolan tagit fasta på att eleverna deltar i 

frivillig musikundervisning och låtit dem spela på skolevenemang av olika slag. Dessa lärare 

torde utgöra en viktig kategori av vuxna för barnen musicerande. Ett exempel på 

problematiskt vuxeninflytande framträder i Tims berättelse, där han berättar att han ligger 

strax under åldersgränsen för att gå på konserten där hans favoritband Iron Maiden spelar. 

Barns frivilliga musikundervisning kan, som beskrivet i de teoretiska utgångspunkterna, 

inordnas i kategorin kultur med barn i enlighet Mouritsens kategoriseringar av barnkultur. Det 

är således musik med barn som åsyftas, då frivillig musikundervisning är en musicerande 

praktik där vuxna och barn deltar tillsammans. Att beskriva musikskolors verksamhet som 

musik med barn kan dock i viss mån vara missvisande, då deltagandet inte sker på lika villkor 
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då barnen deltar i egenskap av elever. Verksamheten såväl utformas som bedrivs av vuxna, 

vilket medför ett övergripande vuxenstyre.  

På frågan om barnen fick bestämma hur musikundervisningen skulle vara utformad, 

framfördes inte några orimliga önskemål, trots erbjudandet att de fick tänka stort. Möjligen är 

eleverna medvetna om vad som skulle kunna tänkas vara rimligt att önska inom 

undervisningskontexten. Det är även tänkbart att barnen inte heller är vana att bli tillfrågade 

om undervisningens utformning. Att barns egna perspektiv sällan synliggörs är något som 

även gäller i största allmänhet. En insikt som gett sig tillkänna i arbetet med denna studie är 

att det tycks finnas ett behov hos barnen att få ägna tid åt att tala, tänka, reflektera och att bli 

lyssnade på. Vid flera av intervjutillfällena berättade barnen, så snart bandspelaren stängts av, 

spontant om mer eller mindre privata angelägenheter vilka låg utanför intervjuns 

samtalsämne, såsom hem- och familjeförhållanden, skolsituationer, vänskap, brist på vänskap 

etc. Vi som utför studier där barn är informanter bör vara förberedda på att vi kan få betydligt 

mer information än den vi forskningsmässigt är intresserade av. Att barnen väntade med att 

tala om andra ämnen tills att bandspelaren stängts av, visar på en medvetenhet om 

samtalsämnet ifråga och att de visste vad som inte var av uppenbar relevans för 

studieområdet.  

Mycket återstår att undersöka vad gäller barns musicerande i allmänhet. I synnerhet 

behövs studier där barn betraktas som musikaliska aktörer och där deras egna perspektiv och 

upplevelser lyfts fram, inte minst vad gäller det egna musicerandet som sker utanför 

musikundervisningskontexten. I detta är det mycket viktigt med en fortsatt fördjupning inom 

den problematik som följer då barn används som informanter i forskning. Musikpedagogisk 

forskning torde ha mycket att vinna på att ta del av de metodologiska problematiseringar som 

gjorts inom andra länder och andra discipliner där barn använts som informanter under en 

längre tid, t.ex. barndomssociologin där frågor gällande olika syn på barn problematiserats.  

Att komplettera intervjusamtalen med observationer och/eller djupare information om 

barnens bakgrund hade varit intressant. Observationsstudier av frivilliga instrumentallektioner 

samt studier relaterade till bland annat socioekonomisk bakgrund har dock, vilket framgår av 

forskningsöversikten, redan utförts av andra. Dessa kan vara intressanta att ställa i relation till 

denna studies resultat, även om dessa resultat inte bör generaliseras till att gälla alla barn i 

frivillig musikundervisning. Det tycks dock, vilket Rostvall och West påpekat, finnas stora 

likheter mellan landets musik- och kulturskolor, vilket kan innebära att elevers uppfattningar 

om musikundervisningen trots allt kan visa på många överensstämmelser.  
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Stockholm den 23 januari 2007 

 

Hej 

 
Mitt namn är Ellinor Lidén och jag läser magisterkursen vid Centrum för barnkulturforskning, 
Stockholms universitet. Som en del i min utbildning ingår det att skriva en uppsats om 10 
poäng där jag har valt att göra en studie om barn och musik.  
 
Jag har varit i kontakt med den kommunala musikskolan i XXXX genom rektor XXXX 
XXXXXX och bett om hjälp att dela ut detta brev till er. Jag har valt att vända mig till de 
elever som går i årskurs 4-6. Jag är nyfiken på att få ta del av barns egna tankar, åsikter, 
förhoppningar, förväntningar, upplevelser och ambitioner kring sitt musicerande överlag, men 
också hur de ser på att delta i musikundervisning. 
 
Till min uppsats ber jag därför elever i musikskolan att skriva till mig och berätta om sina 
tankar. På baksidan av detta brev har jag skrivit några stödstolpar som barnen kan använda.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och barnen behöver inte skriva sina namn. Vill barnen hjälpa mig 
med detta kan de svara på baksidan av detta brev och återlämna det till sin musiklärare igen. 
Gärna innan den 28 feb.  
 
 
Om ni har några frågor - tveka inte att höra av er till mig!  
 
 
Mitt allra varmaste TACK på förhand! 
 
 
 
 
 
 
Vänliga hälsingar 
 
 
 
Ellinor Lidén 
 
Tfn bostad: 08-20 80 42 / Tfn. mobil: 073-554 81 48  
E-post: ellinorliden@hotmail.com

mailto:ellinor.liden@gmail.com


 

    
Jag är:      Tjej     Kille    (ringa in)  
Jag är         ___________  år gammal 
Jag spelar: Ensam    I grupp/orkester      Både i grupp/orkester och ensam    (ringa in)  
Detta instrument spelar jag:  _______________ 
Jag har spelat i _______________år 
 
Det roligaste med att spela är: 
 
 
 
 
Det tråkigaste med att spela är: 
 
 
 
 
Det svåraste med att spela är: 
 
 
 
 
Jag började i musikskolan därför att: 
 
 
 
 
Jag valde att spela mitt instrument därför att: 
 
 
 
 
Den här musiken/de här låtarna tycker jag bäst om att spela: 
 
 
 
Den här musiken/de här låtarna tycker jag bäst om att lyssna på: 
 
 
 
Spelar du på fritiden? Ensam eller tillsammans med kompisar? 
 
 
 
Berätta gärna om du har några drömmar och framtidsplaner med att spela: 



 
Stockholm den 7 februari 2007 

Hej 

Jag heter Ellinor Lidén och studerar vid Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms 
universitet. Denna termin skriver jag min magisteruppsats där jag har valt att fördjupa mig 
inom temat barn och musik. Jag är nyfiken på att få ta del av barns tankar, förväntningar, 
upplevelser och ambitioner kring sitt musicerande överlag, men också hur de ser på att delta i 
musikundervisning.  
 
Jag vänder mig till elever som deltar i musikundervisning och som går i årskurs 4-6. Jag ber 
dem om hjälp med att skriva till mig och berätta om sina tankar i enkäten på baksidan av detta 
brev. Deltagandet är helt frivilligt och barnen behöver inte skriva sina namn. Vill barnen 
hjälpa mig med detta kan de svara på enkäten på baksidan och återlämna det till sin 
musiklärare igen.  
 
Utöver detta söker jag också fåtal elever för intervjusamtal (under ca 30-60 min). Om ditt 
barn vill medverka i ett intervjusamtal och ni som målsman ger ert samtyckte till detta, 
vänligen kryssa i talongen nedan och lämna till ert barns musiklärare tillsammans med 
enkäten. Efter att jag har fått in ert godkännande kontaktar jag er för att bestämma en dag och 
en tid för samtalet.  

Intervjusamtalen kommer att äga rum under mars månad, exempelvis i samband med en 
musiklektion. Barnen kan välja att samtala med mig ensam eller tillsammans med en kompis. 
 
Lämna gärna enkäten (och eventuellt talongen om deltagande i intervjusamtal) till ditt barns 
musiklärare senast den 28 februari. 
 
Om ni har några frågor tveka inte att höra av er till mig! Mitt allra varmaste TACK på 
förhand! 
 
Med vänliga hälsingar 
 
 
Ellinor Lidén 
 
Telefonnummer bostad: 08-20 80 42 / mobil: 073-554 81 48  
E-post: ellinorliden@hotmail.com

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
DELTAGANDE I INTERVJUSAMTAL 
 

Jag är målsman för  _________________________________________________ 
och godkänner härmed att mitt barn deltar i ett intervjusamtal.  

 
Jag kan nås på följande telefonnummer: ____________________________________ 
 
Jag nås lättast:     dagtid    kvällstid 
  
  

 
Namnteckning 

mailto:ellinor.liden@gmail.com


ENKÄT 
 

 
 
Jag är:      Tjej     Kille    (ringa in)  
Jag är         ___________  år gammal 
Jag spelar: Ensam    I grupp/orkester      Både i grupp/orkester och ensam    (ringa in)  
Detta instrument spelar jag:  _______________ 
Jag har spelat i _______________år 
 
Det roligaste med att spela är: 
 
 
 
 
Det tråkigaste med att spela är: 
 
 
 
 
Det svåraste med att spela är: 
 
 
 
 
Jag började i musikskolan därför att: 
 
 
 
 
Jag valde att spela mitt instrument därför att: 
 
 
 
 
Den här musiken/de här låtarna tycker jag bäst om att spela: 
 
 
 
Den här musiken/de här låtarna tycker jag bäst om att lyssna på: 
 
 
 
Spelar du på fritiden? Ensam eller tillsammans med kompisar? 
 
 
 
Berätta gärna om du har några drömmar och framtidsplaner med att spela: 
 
 



INTERVJUGUIDE 

Hur gammal är du? 

Vad spelar du för instrument? (Hur länge har du spelat?) 

Hur kom det sig att du började spela? 

Varför valde du att spela just __________? 

Spelar du/har du spelat något annat instrument? 

Vad är lättast/svårast/roligast/tråkigast med att spela __________? 

Finns det någon musik du tycker är speciell, som du känner extra starkt för? 

Är det någon skillnad mellan att spela hemma och att spela här och på lektionen? 

Hur trodde du att det skulle vara att spela i kulturskolan innan du började? 

Hade du några förväntningar innan? (Blev det så?) 

Kommer du att fortsätta att spela hela livet, tror du? 

Vill du jobba med musik i framtiden?/Är musik något du kan tänka dig att syssla med när du blir 

större? 

Hur viktig är musiken i ditt liv?  

Spelar någon annan i din familj? (Vilket/vilka instrument?) 

Lyssnar du mycket på musik hemma? (Hur? Vad?) 

Vilken är den bästa musiken? 

Vilken musik skulle du aldrig lyssna på?/Spela? 

Brukar du spela upp för andra?/Har ni konsterter? (Hur känns det?/Är det viktigt) 

Gör du något annat på fritiden? 

När du spelar på fritiden, spelar du andra låtar än de som du får lära dig här på lektionerna? 

Vad föredrar du; att spela ensam eller i grupp? (Hur spelar du hemma?/På lektionerna?) 

Har du kompisar som spelar? (Spelar ni tillsammans?) 

Om du fick bestämma/ändra på något med musikundervisningen, precis vad som helst, vad 

skulle du göra då?/Hur ser drömmusikskolan ut? 

Gör du egen musik? (Hur?) 

Finns det något instrument du aldrig skulle vilja spela? (Varför?) 

Är det viktigt att få vara med och bestämma på lektionerna?/Musikundervisningen i stort? (Får 

du vara med och bestämma?) 

Kan alla lära sig spela, tror du? 

Har du något starkt musikminne? Ett lyssna på musik/att spela musik? 

Är det något som vi inte har pratat om som du känner att vi har missat?/Finns det något med du 

skulle vilja berätta? 

Har du några frågor om min uppsats/det jag ska skriva om? Finns det något du undrar över? 
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