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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att se hur och om skolan verkar för att stärka elevers identitetsskapande 
i musikämnet. Den enda frågeställningen har varit; ”hur påverkar relationen mellan musik och 
högstadieelevers identitetsskapande synen på musikundervisning?”. Intervjuer i grupp med åtta elever 
i varje genomfördes. Dessa elever studerade i grundskolans nionde år, i en kommunal skola i en 
ytterförort. Intervjuerna analyserades och kopplades till adekvat teori inom barn- och 
ungdomsforskning samt tidigare avhandlingar inom ämnet. Den teoretiska inramningen beskrev hur 
barn och ungdomar lever och växer upp i en socialt konstruerad miljö. Uppsatsen utgick främst ur 
problematiserade tolkningar av barnperspektiv samt barns perspektiv. De huvudsakliga resultaten i 
studien kom att visa hur elevers identitetsskapande inte arbetas med i musikundervisningen. Musik 
spelade en stor roll för elevernas självbild. De valde aktivt vad de ville lyssna på för att ge ett eget 
uttryck för sin identitet. Elevernas identitetskonstruktion ställdes emot lärarnas, där lärarens gick före. 
Detta bekräftade tidigare resultat inom ämnet. Vidare konstaterades hur undervisningen inte bedrevs ur 
barns perspektiv så mycket som ett barnperspektiv.  
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Inledning 
00-talet har medfört en uppsjö av förändringar för sättet vi konsumerar musik på. Skivornas linjära 
format från början till slut är sedan länge ersatt med Spotify med alla favoritlåtarna lösryckta ur sitt 
sammanhang och samlade i spellistan. Likt spellistans konstruktion av favoritlåtar konstruerar 
ungdomar idag komplexa identiteter grundade i fragment av andra kulturella yttringar. 
Ungdomsforskaren Thomas Ziehe förklarar vad som kan åstadkommas med kunskapen om ungdomars 
identitetsskapande idag, i en intervju med Lärarförbundets tidning om dans-, drama-, musik- och 
teaterpedagogik; Fotnoten. 

Kultur och estetiska ämnen har en särskilt betydelsefull roll som bro mellan egenvärlden och det 
främmande. Å ena sidan ligger ämnena närmare ungdomarnas värld än exempelvis naturvetenskap 
eller historia, å andra sidan finns det former av musik, konst och litteratur de delvis inte är bekanta 
med. De kan bli startpunkten för ungas process att ta steget ut ur sin egenvärld (Fotnoten, nr. 2, 2011, 
s. 20) 

Som blivande musiklärare ligger det i mitt intresse att följa musikindustrins utveckling, men också hur 
ungdomar idag lyssnar på- och förhåller sig till musik. De som arbetar i skolor idag känner nog igen 
sig i att många elever idag ständigt går omkring med hörlurar i öronen. På lektioner, när de är med 
vänner på rasten, på väg till och från skolan. Det blir därför intressant att fråga dem; Vilken musik 
lyssnar de på? Finns dessa låtar och genrer i musikämnet idag? Tycker de att det finns en skillnad 
mellan musiken i skolan och den musik de lyssnar på? Jag vill utforska musik som del av ungdomars 
identitetsskapande. Jag vill, genom intervjuer med elever, närma mig deras tankar om musik i skolan 
och musiken de lyssnar på. Varför jag väljer att genomföra intervjuer med endast elever är för att jag 
vill undersöka om och hur musikämnet närmar sig populärmusik ur barns perspektiv. Viktigt att belysa 
är att jag inte vill intervjua dem som om de vore pedagogiska experter utan snarare som medaktörer i 
den undervisning de faktiskt är lagskyldiga att delta i.  

Bakgrund 
Att förstå barn och ungdomar har under en längre tid varit ett mål för en rad vetenskapliga discipliner. 
Genom att systematisera och kartlägga barns beteende, uppväxt och begreppsvärld har man försökt 
förstå hur dessa fungerar och utvecklas. Dion Sommer beskriver hur ett paradigmskifte ägt rum i 
socialpsykologins socialisationsteorier. Innan skiftet har det antagits att barns främsta 
socialisationsmiljö är i hemmet, tillsammans med den hemmavarande mamman. Den typen av 
antagande blir orimligt, menar Sommer, i takt med att kärnfamiljen splittrats. Istället finns det andra 
arenor där barn primärt socialiseras, som nu står över kärnfamiljen, exempelvis förskolan (Sommer, 
D., 2008). Hwang & Nilsson (2003) talar om tonåren som ett steg i barns utveckling som inte 
formulerades som en specifik tid förrän kring 1950-talet.  

Ungdomarna/tonåringarna hade då fått en viss särprägel och ekonomisk status i ett samhälle med stor 
social rörlighet, och de hade möjligheter att skapa sig ett eget liv och avskildhet. Det har förstås att 
göra med att skoltiden blev längre och att tonåringarnas beroende av föräldrarna därigenom blev mer 
utsträckt i tiden. (Detta skapade i sin tur en bundenhet som ungdomsgrupperna sedan gjort front 
gentemot genom ett eget val av musik, kläder, beteende och språk.) (Hwang, P. & Nilsson, B., 2006, 
s. 26) 
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Det var alltså i takt med att skolbundna ungdomar fick mer frihet och rörlighet ekonomiskt och socialt 
som detta blev en ålder att betrakta som väsentligt annorlunda än barndomen. Det lade också grunden 
för en syn om barn- och ungdomsåren som en komplex process i ständig förändring. 

I och med samhällets utveckling i en mer postmodern riktning luckrades stereotypa föreställningar upp 
och problematiserades. Ungdomar rör sig i olika sociala miljöer och tar inspiration för identitetens 
konstruktion av fler personer, vilket bidrar till en differentiering av identitetens beståndsdelar (Frisén, 
A. & Hwang, P., 2008). Därför har det blivit intressant att granska de miljöer och faktorer som ligger 
till grund för ungdomars identitetsskapande idag.  

Samlingsbeteckningen för identitetens betåndsdelar kan kallas för en stil, som ofta handlar om estetik 
och uttryck. I stilen är även musik en central del (Lalander, P. & Johansson, T., 2007). I nästa avsnitt 
kommer jag behandla två avhandlingar vars fokus just ligger på musikens roll för identitetsskapande, 
samt hur denna yttrar sig i musikämnet i Sveriges grund- och gymnasieskola. 

Tidigare forskning 
Musik, identitet och skolan är väl genomarbetade ämnen både i sig, och tillsammans. De utgör dock 
som helhet inget tydligt fält att förhålla sig till, och de teoretiska positioneringarna författarna emellan 
spär på denna tvärvetenskaplighet. Författarna som presenteras i mitt arbete är intressanta av just den 
anledningen. Deras teoretiska utgångspunkter och arbetena i stort beskriver gott hur forskning inom 
området bedrivs. Manfred Scheid har ambitionen att i sin avhandling beskriva hur musik, både i och 
utanför skolan, spelar roll för elevers identitetsskapande i gymnasiet. Med avstamp i bl.a 
socialkonstruktionistiska teorier, postmoderna teorier och medieteorier söker han svar på hur 
identiteten konstrueras i förhållande till faktorer som sociala och moderna medier, marknadsestetik 
och grupperingar. Vidare beskriver han även hur ungdomar uppfattar och använder musik i skolan och 
fritiden, och hur dessa samspelar (Scheid, M., 2009). Genom enkäter och intervjuer ramar han in hur 
elever använder musik i skolan och hemma, vad de lyssnar på, vilka gymnasieprogram de läser osv. 
Scheid analyserar sitt resultat utifrån sociokulturella och socialkonstruktionistiska perspektiv. 
Resultaten visar att musik spelar en viktig roll för identiteten individuellt som i grupp. Att skapa och 
visa känslor genom musik i skolan såväl som hemma upplevs som ett genuint uttryck för sin egen 
identitet. Just denna autencitet är viktig för eleverna. Uttryck i musik, sång och spel måste vara äkta. 
Scheid avtäcker i sin studie en medvetenhet om stereotyper och stilar hos elever. De rör sig obehindrat 
mellan fin- och populärkultur och konstruerar sina identiteter genom uttryck ur de båda. Genom att 
hämta inspiration ur exempelvis medier och musikstilar och uttryck specifika för dessa bygger elever 
en egen identitet sprungen ur beståndsdelarna av en uppsjö andra kulturella uttryck. Således blir 
identiteten egen och autentisk, en unik kombination uttryck som skapar ett nytt original. Scheid (2009) 
menar att konstruktionen av identiteten och dess fragmentariska utseende är ett resultat av det 
postmoderna samhället.  

Den andra avhandlingen, skriven av Claes Ericsson och Monica Lindgren, behandlar även den 
marknadsestetik, ungdomars identitetskonstruktion och musikämnet i skolan. Skillnaden studierna 
emellan är i huvudsak skolformerna. Scheid väljer att undersöka ungdomar i gymnasieskolan, medan 
Ericsson & Lindgren tar sig an grundskolan. Den teoretiska ramen Ericsson & Lindgren valt att arbeta 
efter är också sprungen i postmodernistiska och socialkonstruktionistiska teorier.  
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En intressant del av Ericsson & Lindgrens resultat är hur det framkommer att lärarna i stor 
utsträckning är färgade av västerländsk populärmusik från 1950-talet och framåt. Det i sig är inget 
konstigt eller ovanligt, men Ericsson & Lindgren menar att i deras resultat visar det sig också att 
eleverna förväntas anamma denna musikaliska preferens, och att det sällan bedrivs undervisning med 
grund i andra kulturer. Vidare menar de att det skett en objektifiering av populärkulturen och 
vardagskulturen. Genom att diskutera om musiker och stilar slipper både eleverna och lärarna ta 
ställning till om innehållet och värderingarna musikerna och stilarna förespråkar är bra eller inte 
(Ericsson, C. & Lindgren, M., 2010). 

Vidare tar författarna upp den konflikt som uppstår gällande skapande i musikämnet och skolans roll 
som diciplinär och fostrande institution. I studien framgår det hur skapandet fått en slags mall, ett 
tydligt ramverk, där skapandet blivit en skoluppgift. Detta lyfts som en motpol till uppfattningen om 
musikämnet som en frizon, där skapandet blivit en skoluppgift som skall lösas i tid med givet 
regelverk och pedagogiska hjälpmedel (Ericsson, C. & Lindgren, M., 2010). Överhuvudtaget menar 
författarna att inom ramen för deras studie konstrueras elevers vardagskultur om för att inte krocka 
med skolans maktutövande. Exempelvis när musik med ett kritiskt förhållningssätt mot skolans 
diciplinära roll avideologiseras och används som lektionsmaterial (Ericsson, C. & Lindgren, M., 
2010).  

 

Dessa två texter utgör tillsammans en intressant fond för mitt vidare arbete, där mitt egna syfte och 
mina frågeställningar studerats. Jag arbetar efter hypotesen att musik utgör en viktig beståndsdel av 
ungdomars identitetsskapande. Detta har bekräftats i båda texterna eftersom ungdomarna som deltagit 
i respektive studie alla diskuterat hur och på vilket sätt denna relation ser ut. I Scheids (2009) studie är 
vikten av autencitet en dominerande faktor för att ge musiken och personerna som framför den 
trovärdighet. Ericsson & Lindgren (2010) lyfter istället elevernas vardagskultur, där musik ingår, som 
en beståndsdel i ett maktförhållande där kulturen avkläs sin ideologi för att passa in i skolans form. 
Ericsson & Lindgrens studie skildrar således en mer dystopisk situation för eleverna där deras identitet 
blir sekundär, och ofta får vika hädan för lärarens egen identitet. Viktigt här är att påvisa de 
grundlägganade skillnader som utgör båda texternas utgångspunkter. Scheid befinner sig i en 
gymnasieskola med estetisk inriktning musik, där vissa program också har möjlighet att lägga till 
musik som estetiskt val. Gymnasieskolan i Sverige är en frivillig skolform, och man får anta att 
Scheids respondenter därför gjort ett aktivt val att studera musik i gymnasiet eller lägga till det som 
frivilligt val i sin utbildning. Därför kan man utgå från att respondenternas inställning till musik i 
överlag redan är positiv, samt att intresset är stort. På det viset kan man alltså argumentera för att det i 
Sheids studie finns elever där musiken spelar en stor roll i elevens självbild. Ericsson & Lindgren 
studerar istället grundskoleverksamheten, som i Sverige är obligatorisk. Man kan alltså inom ramen 
för deras studie inte utgå från att intresset för musik är lika stort, eller ens befintligt, och valet för 
deltagandet i lektionerna är inte aktivt. Det kan förklara skillnaderna i resultaten som uppkommer i de 
båda studierna, men också de teoretiska perspektiv som skiljer dem åt. Ericsson & Lindgren diskuterar 
sina resultat utifrån en övergripande maktanalys. En liknande maktanalys inom ramen för Scheids 
studie skulle inte vara lika genomförbar, eftersom gymnasieskolan inte är en obligatorisk skolform, 
och därför inte behöver upprätthålla samma diciplinära och fostrande roll. Med detta sagt betyder det 
inte att makt inte är en intressant eller väsentlig del i Sheids studie, bara att förutsättningarna för 
maktanalys är annorlunda.  
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Syfte 
Uppsatsen syftar till att beskriva den roll musik spelar i högstadieelevers identitetsskapande. Vidare 
vill jag undersöka hur och om skolan verkar för att stärka dessa elevers identitetsskapande, det vill 
säga om man i musikämnet arbetar med grund i barnperspektiv samt barns perspektiv. I förlängningen 
ger det mig, som blivande musiklärare i högstadiet, insikt i hur elever hanterar musik som en del av 
deras identitetsskapande.  

Frågeställningar 

Den centrala forskningsfrågan blir därför: 

- Hur påverkar relationen mellan musik och högstadieelevers identitetsskapande synen på 
musikundervisningen? 

Teoretiskt perspektiv 
När man tidigare problematiserat barn och ungdomars uppväxt inom barn- och ungdomsvetenskaplig 
forskning har man tagit ringa, om ingen hänsyn till den miljö de växer upp i. Numera blir det orimligt 
att presentera den sociala miljön som en statisk fond i vilket barnet utvecklas utan att ta hänsyn till 
aktörerna i den. I en antologi redigerad och publicerad av Mary Jane Kehily (2009) hävdar Martin 
Woodhead att barns utveckling är en social och kulturell process. Barndomen är inte något naturligt, 
utan något socialt. Barn verkar tillsammans med vuxna och andra barn i sin omgivning som 
medkonstruktörer av sin uppväxt. De rör sig i mänskligt (socialt) konstruerade och därför icke-
naturliga miljöer som shoppingcentrumet, skolan och hemmet (Kehily, M., 2009). Att betrakta och 
delta i uppväxten är vad som utvecklar barnet, och Woodhead menar att det oftast är föräldrarnas egna 
erfarenheter av sin barndom som reproduceras i deras barn. Det är därför barndomen bör betraktas 
som en social konstruktion (Kehily, M., 2009). En stor del av identitetsskapande idag sker i olika 
gemenskaper. Vängruppen, klassen och fotbollslaget är alla olika exempel på gemenskaper som är 
vanliga i många barn och ungdomars vardag idag. Dessa grupper utvecklar vanligtvis en slags egen 
kultur och eget uttryckssätt. Något som blir gruppens egna identitet. Lalander & Johansson (2007) 
skriver om symboler, vilket de menar är ”tecken som betyder något utöver sig självt” (Lalander, P. & 
Johansson, T., 2007, s. 31). Dessa tecken kan vara ett visst språkbruk, vissa kläder eller smycken, eller 
en plats där man umgås. Symbolerna förstärker gruppens gemenskap och känsla av tillhörighet. Denna 
tillhörighet avgränsas också internt i gruppen såväl som utåt. Vilka symboler som används och hur, 
blir alltså avgörande för gruppens gemensamma identitet, samt för deltagarna i gruppen. Lalander & 
Johansson talar om inre och yttre konturer. De inre konturerna representeras av ett regelverk som 
gruppens medlemmar väntas följa. De yttre konturerna utgörs av just tidigare nämnda symboler som 
avgränsningar mot övriga samhället (Lalander, P. & Johansson, T, 2007).  I kapitlet myten om 
grupptrycket diskuterar författarna hur det faller på sin orimlighet att inte se individerna i 
ungdomsgrupperna. Grupptrycket skapar inte homogena ungdomsgrupper förslavade till en kollektiv 
vilja. Individerna i gruppen bekräftar snarare de gemensamma yttre konturerna som en del i stärkandet 
av sin egen identitet. Därför kan man inte betrakta en person i en gemenskap som ”en som följer 
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strömmen”, utan snarare någon som aktivt laborerar med sin egen identitet inom gruppen (Lalander, P. 
& Johansson, T., 2007).  

Om man flyttar fokus till de vuxna personerna som omgärdar ett barns liv i grundskolan handlar det 
ofta om lärare, föräldrar och andra auktoritära figurer. Man brukar ofta tala om hur den auktoritäre 
vuxne utövar makt mot barnet, och för att förhindra detta brukar man tala om att verka med ett tydligt 
barnperspektiv samt barns perspektiv. Gunilla Halldén beskriver förhållandet mellan de två begreppen 
kärnfullt i inledningen av sin text Barnperspektiv: Ideologi – metodologi: ”Det handlar alltså om att 
skilja ut vem som formulerar perspektivet eller alternativt skapar kulturen. Är det barnen eller någon 
som företräder barnen?” (Halldén, G, 2003, s. 13) Den väsentliga skillnaden utgörs alltså av ett 
perspektivskifte, där barnperspektiv representerar ett överskådligt perspektiv av barns villkor och 
behov formulerade av vuxna beslutsfattare ”å barns vägnar”. Barns perspektiv är istället precis vad det 
verkar som, barns uppfattningar, tankar, idéer och behov formulerade av barn själva.  

Eva Johansson (2003) skriver på samma tema och vidareutvecklar förslag på analys av pedagogers 
beteenden. Hon använder sig av tre kategorier för sorteringen av mötet mellan pedagoger och elever; 
barn är medmänniskor, vuxna vet bäst och barn är irrationella (Johansson, E., 2003, s. 48). Dessa tre 
kategorier syftar till att sortera pedagogens bemötande inom ramen för barnperspektiv och barns 
perspektiv, och i huvudsak vara riktlinjer för orientering i det bemötandet. När pedagogens 
uppfattning är att barn är medmänniskor agerar pedagogen efter föreställningen om eleven som en 
självgående individ med egna tankar och åsikter värda att mötas med respekt. Eleven och pedagogen 
är jämlika. Pedagogen möter eleven på samma vis som om eleven vore vuxen. När pedagogen anser 
att vuxna vet bäst, innebär det att även om eleven är en person med egna tankar och åsikter, finns det 
situationer där pedagogen, den vuxne, vet bäst. Eleven och pedagogen är inte jämlika, och Johansson 
exemplifierar detta med förmågan att tänka långsiktigt. Gällande den sista kategorin, barn är 
irrationella, avfärdas tanken om att närma sig barns perspektiv. Allt eleven gör ses på som en 
provokation, och pedagogen finner ingen nytta i att se elevens handlingar som uttryck för något annat 
än just det. Varför det är blir önskvärt att arbeta med barns perspektiv som pedagog, menar Johansson 
är för att i närmandet då man förstår barnet kan man också styra barnet åt sitt undervisningsmål 
(Johansson, E., 2003). 

När man pratar om identitet är det viktigt att erkänna till vilken grad även kön, social tillhörighet och 
etnicitet påverkar vår självbild. Dessa tre faktorer ingår i en maktstruktur och påverkar varandra. Detta 
brukar kallas för intersektionalitet (Lalander, P. & Johansson, T., 2007). Intersektionalitet är främst ett 
sätt för att se till hur personer befinner sig i över- och underordning i förhållande till ett maktsystem. 
Begreppet myntades först inom genusvetenskapen (då, kvinnoforskning). Då rörde det sig om att inte 
se kön som ett homogent problemfält, utan snarare som en del i ett större maktsystem (Lalander, P. & 
Johansson, T., 2007).  

När jag använder begreppet identitet gör jag det med utgångspunkt i Lalander & Johanssons 
definition, vilken är den föreställningen en gruppmedlem har om gruppen den tillhör. Grupp i 
avseendet kan innebära alla typer av sociala konstellationer där flera människor verkar. Viktigt är att i 
föreställningen Lalander & Johansson beskriver ingår ett intersektionellt perspektiv. Även 
symbolspråket i föreställningen om gruppen ingår, det vill säga de symboler som ger gruppen dess 
identitet. (Lalander, P. & Johansson, T., 2007) Den synen på identitet kan bekräftas i (Scheid, M., 
2009) där utgångspunkten för identitetsuppfattning anses vara att se på sin person så som andra 
uppfattar den. Vidare argumenterar Scheid för hur identitetens beståndsdelar inte nödvändigtvis utgörs 
av inneboende egenskaper utan snarare föränderliga processer, som andas kontextualitet och är i 
ständig förändring. Det tillsammans med Lalander & Johansson ger en heltäckande bild av 
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identitetskonstruktion som en dynamisk process, som förändras under livets gång samt är sprungen i 
enskilda individer såväl som i olika grupper och gemenskaper. 

Metod 
Eftersom uppsatsen beskriver relationen mellan musik och elevers identitetsskapande, samt hur denna 
manifesteras i musikundervisningen blir det rimligt att därför undersöka företeelsen genom intervjuer 
med elever. Nedan beskriver jag hur jag gått tillväga när jag arbetat med min valda metod. 

Val av metod 

Metoden jag valt för uppsatsen är intervjuer i grupp. Varför jag valt denna är för att jag vill närma mig 
elevernas åsikter på ett sätt som ger många röster och synpunkter om frågorna. Jag grundar detta i 
Steinar Kvale & Svend Brinkmanns metodbok Den kvalitativa forskningsintervjun. Gruppintervjun 
beskrivs av författarna som en möjlighet att få många synpunkter och att explorativt närma sig svaren 
på frågorna. Intervjuaren agerar främst moderator och styr diskussionen med frågorna, men är inte 
nödvändigtvis den som gruppen i huvudsak kommunicerar med. Stor vikt fästs vid ett gott 
diskussionsklimat för att erbjuda trygghet för de deltagande vid diskussionstillfället. Vidare är inte 
gruppintervjuns huvudsyfte att deltagarna är eniga om frågorna, utan motstridigheten och de olika 
ståndpunkterna blir värdefulla svar i sig som växer fram i diskussionen (Kvale S. & Brinkmann S., 
2009).  

Urval och avgränsningar 

Urvalsgruppen består av niondeklassare i en kommunal grundskola i en förort. I skolan jag valt att 
observera finns det musikklasser där eleverna följer ett specialutformat schema med körsång, 
ensemblespel, musikteori m.m. Dessa klasser har jag valt att inte observera med anledning att de gjort 
det aktiva valet att söka till musikklasser. Jag får därför anta att deras svar inom ramen för uppsatsen 
blir färgade av det blotta faktum att de genom sitt val av musikklass har ett större musikintresse än de 
elever som inte valt musikklass. Musikklasserna och de profillösa klasserna, det vill säga klasser som 
inte har någon särskild inriktning, samverkar i den dagliga undervisningen. De elever som inte går i 
musikklass har ständig möjlighet att söka till en sådan om de vill. Därför anser jag att intervjua elever i 
en klass utan särskild inriktning blir mer intressant.  

En ytterligare avgränsning i mitt arbete är att jag endast är intresserad av att intervjua niondeklassare. 
Min anledning för en sådan avgränsning är att jag anser att i nionde klass har man genomgått 
majoriteten av undervisningen som bedrivits i musikämnet, och torde därför ha utpräglade erfarenheter 
och uppfattningar om den. Jag har intervjuat två grupper ur samma niondeklass. Det var klassens 
ansvarslärare som gav mig eleverna till de bägge grupperna. Därför har urvalet i intervjugrupperna 
varit slumpartat. Däremot vill jag få en så jämn spridning mellan könen som möjligt i mina 
intervjugrupper. Eftersom genus inte varit en faktor mina intervjuer, kommer jag inte analysera de 
eventuella genusrelaterade frågor som kan uppstå.  
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Genomförande 

För att genomföra intervjuerna har jag tagit kontakt med skolan jag valt att observera, och informerat 
dem om min ankomst samt att intervjuerna kommer spelas in med diktafon. Detta förfarande öppnade 
för diskussioner både mellan mig och rektorn men också mig och min handledare på Stockholms 
universitet, och i samråd med rektorn på skolan valde jag att skriva en blankett för målsmans tillstånd 
samt elevens samtycke. Blanketten finns bifogad som en bilaga. 

När jag formulerat mina intervjufrågor har jag gjort det med utgångspunkt i den bakgrund och de 
teoretiska perspektiv jag valt. Dessa kommer inte skrivas ut i den löpande texten men finns som 
bilaga. Intervjuerna ägde rum i ett klassrum med åtta elever närvarande. Den första intervjun tog c:a 
20 minuter, och den andra 30 minuter. I båda intervjuerna deltog åtta elever, fyra killar och fyra tjejer. 
Eftersom jag ville ha jämn spridning mellan könen samt 6-10 personer per intervjugrupp anser jag att 
jag inte har haft något bortfall.  

Databearbetning och analysmetod 

Jag har transkriberat min data ordagrant. När jag analyserat datan har jag kategoriserat den utefter 
innehållsanalysen som analysmetod (Kvale, S. & Brinkmann, S., 2009). En innehållsanalys av detta 
slag innebär att sortera och kategorisera datan för att enklare urskilja mönster och centrala teman. På 
detta vis kan jag också knyta an dessa teman till mitt teoretiska perspektiv. Jag kan också genomföra 
analysen av resultatet direkt. Varje tema blir således presenterat, bearbetat och analyserat direkt i 
resultatpresentationen.  

Tillförlitlighetsfrågor 

När jag genomfört mina intervjuer har jag till så stor utsträckning som möjligt försökt exkludera mig 
själv som intervjuperson. Jag har haft ambitionen att istället agera moderator åt en diskussion som 
främst eleverna ska föra. Jag ser i min empiri att jag inte mött den målsättningen. Jag har vid vissa 
tillfällen av intervjuerna ställt ledande frågor som jag anser påverkat elevernas svar. Jag anser trots det 
att eleverna svarat på mitt syfte och min frågeställning. Därför är det min uppfattning att det eleverna 
diskuterat håller, för arbetet hög reliabilitet. Självklart påverkar jag den situation som uppstår samt 
svaren eleverna ger, och även gruppdynamiken i stort. Jag kan inte vara fri från värderingar, vare sig i 
intervjusituationerna eller i tolkningen och utskriften av datan. Jag har dock, i mån av plats, inte 
utvecklat den påverkan det haft på resultatet. Det existerar inte heller någon objektiv utskrift av data, 
eller tolkning av den. Utskrifterna och tolkningen är istället med fokus på frågeställning och syfte, som 
i de flesta andra fall av kvalitativa intervjuer (Kvale, S. & Brinkmann, S., 2009). 

Själva gruppintervjun som metod anser jag också fungerat väl som metod. Jag fick möjligheten att 
prata med totalt 16 elever i 50 minuter. Även om inte alla var med i diskussionen hela tiden, och vissa 
mer än mindre, misslyckades aldrig någon av intervjuerna heller. Således fann jag gruppintervjun som 
metod lämplig och lyckat för mitt arbete.  

Etiska aspekter 

De etiska aspekterna jag följt under studiens gång har varit de fyra forskningsetiska principerna, 
formulerade av Vetenskapsrådet (www.codex.vr.se, 19/5 2011). Eftersom jag valt att genomföra 
intervjuerna med hjälp av diktafoninspelning har jag informerat elever och personal om syftet med 
inspelningen, hanteringen av materialet och andra rättigheter de har i processen. Jag har sökt och fått 
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beviljat samtycke dokumenterat av samtliga deltagande. Jag skrev en blankett de deltagande eleverna 
samt deras föräldrar fick skriva under. Blanketten bifogar jag som bilaga. 

Informationskravet beskriver hur forskaren på förhand ska informera de berörda om den aktuella 
forskningens syfte. Detta gjorde jag genom att prata med eleverna jag ville intervjua och beskriva vad 
jag gör, vem jag är och vad jag ville dem. Vidare informerade jag dem på förhand om deras 
rättigheter. Samtyckeskravet låter deltagarna i en undersökning att själva få bestämma om sin 
medverkan. Detta gjorde jag genom att utforma ett dokument samtliga deltagande elever fick läsa 
igenom tillsammans med sina föräldrar och skriva under, där de ger sitt samtycke om att delta i 
studien. Konfidentialitetskravet är kanske det viktigaste kravet. Det garanterar deltagarna rätten till full 
anonymitet. Detta betonade jag i dokumentet jag lämnade ut till föräldrarna och eleverna. Tillsammans 
med konfidentialitetskravet är också nyttjandekravet väldigt viktigt, vilket jag också betonade i mitt 
dokument. Det beskriver hur jag endast kommer använda materialet till forskningsändamål, i det här 
fallet min uppsats. Jag informerade dem även att jag kommer ta bort materialet så fort betyget för mitt 
arbete är utfärdat.  

Resultatpresentation 
Mina intervjuer har kretsat kring vissa centrala teman, och jag har valt att bryta ner och presentera 
dessa teman som musik som uttryck, stil och identitet, identiteten och musik i skolan, skillnaden mellan 
musik och musik, musikämnet i förändring: tankar om framtiden, och formas musikämnet ur ett 
barnperspektiv eller barns perspektiv?.  

Musik som uttryck, stil och identitet 

De flesta av eleverna berättar hur musiken de lyssnar på är modern, men meningarna går lite isär. 

Samuel: Vad lyssnar ni på för typ av musik? 

Michel: Techno, trance, hiphop 

Fatima: hiphop, R’n’B 

Miriam: Arabisk musik.. Popmusik, men det är i stort sett samma sak. 

Dante: Jag lyssnar på hiphop och sådär, du vet. Fast inte sånt som kommer nu, du vet. Nu är det bara 
dålig musik. Det är såhär Auto-Tune och grejer, det blir bara dåligt. Från förut såhär, typ 90-tal och 
såhär och början av 2000-talet är såhär bättre. Nu, alltså nu folk kan inte sjunga. Det är bara såhär 
skitdåligt.  

Yasmina: Ja, ibland lyssnar jag på hiphop och ibland på rock. Ibland på olika. Det som är bra.  

Hakim: Ja jag är också så, spelar ingen roll vad jag lyssnar på, eller vad det är för genre.. så länge det 
är bra. 

Det är med en viss medvetenhet de diskuterar. Från den specifika utläggningen Dante gör om Auto-
Tune och att dagens Hip Hop är dålig till det Hakim säger, att genren inte är viktig. Det är musikens 
kvalitet som avgör om det bär eller brister. Nästan ingen av eleverna lyssnar på musik som är äldre än 
40 år. Uteslutligen handlar det också om två typer av musik. Antingen västerländsk populärmusik, det 
som är ”inne”, eller musik som härstammar från samma kultur som elevernas familj. När eleverna väl 
lyssnar på musik som är äldre, exempelvis från 70-talet är det också viktigt att kunna koppla musiken 
till deras generation:  



9 
 

Samuel: Är det någon som lyssnar på nån annan musik, nån äldre musik?  

Fatima: Ibland så händer det att man lyssnar på något från 80-70-talet, för att det har bra text, eller för 
att låten typ lever kvar 

Miriam: Typ Michael Jackson, Elvis Presley.. 

Fatima: Ja, låtar som lever kvar även i vår generation. 

Musiken blir således meningsbärande för synen på sig själva, en symbol och stil att referera till 
(Lalander, P. & Johansson, T., 2007). Jag vill här betona att det i min studie framgår att det är ett 
aktivt val av eleverna att lyssna på den musik de väljer att identifiera sig med. Detta ligger helt i linje 
med Manfred Scheids resultat om hur identiteten konstrueras i ett postmodernt samhälle (Scheid, M., 
2009), där eleverna väljer och vrakar mellan olika kulturella uttryck. På det viset blir deras identitet 
unik, men fragmenterad. Vidare beskriver de hur de ser en förändring i musikens budskap, ett skifte.  

Dante: Nu för tiden det är bara alla låtar handlar om fest och tjejer och sex och jag vet inte vad såhär. 
Men förut det var mer såhär med.. 

Hakim: Society.  

Detta styrker ytterligare att lyssnandet är aktivt, åtminstone för många av eleverna. Detta eftersom de 
lyssnar och tänker, och faktiskt tar till sig av musikens budskap. Däremot resonerade de om huruvida 
en driven och sammanhängande text är vad som kan göra en låt väldigt bra, eller om det är den 
sammantagna ljudbilden avgör. Detta hänger ihop med Manfred Sheids (2009) resultat om autencitet i 
musik. Bedömer eleverna att uttrycket i musiken är autentiskt är de mer benägna att till sig budskapen 
som en del av sig själva. Det vill säga om budskapet talar till dem som personer, är de mer benägna att 
lyssna. Det innebär att musik spelar en roll för elevers identitetsskapande.  

När eleverna själva reflekterar över hur musik kopplas samman med identiteten uppstår intressanta 
tankegångar. Vissa påstår att det handlar om hur mycket man lyssnar på en och samma stil (genre), för 
att när kulmen nås då börja umgås med personer som lyssnar på samma stil.  

Fatima: Om man bara lyssnar på en sorts musik så då, för typ här i klassen jag tror vi alla lyssnar på 
många olika typer av musik, så vi blir inte påverkade av det. Men om nån bara lyssnar på en typ av 
musik så tillslut så blir man påverkad av det. 

Stilen, är de ense om, är något som går bortom musik. Det handlar om kläder, språk och attityder i 
överlag, lika mycket som musik. Några av eleverna säger att deras klass är så fragmenterad att det inte 
går att finna en dominerande stil (Lalander, P. & Johansson, T., 2007). På grund av att de olika 
eleverna i klassen lyssnar på olika musik, finns det alltså en lägre grad av påverkan. Däremot tycker de 
inte att det är dåligt att umgås med elever som identifierar sig med vissa stilar. Men det handlar också 
om någon slags extremhet. När man väljer att tillhöra en subkultur så måste man gilla musiken som 
förknippas med subkulturen så mycket att man är villig att ”se ut som dem”. Helt plötsligt handlar 
stilen om någon kvantitativt, någonting mätbart. Någonting en person kan vara mer eller mindre av. 
Ingen av eleverna anser dock att det gäller dem, för deras musikintresse är spritt till många olika 
genrer under många tidsepoker. Jag tolkar det därför som att den extremhet de beskriver inte existerar i 
deras uppfattning om sig själva.  

Identiteten och musik i skolan 

Alla elever i intervjugrupperna håller med varandra om att musikämnet är kul, men samtidigt tråkigt. 
De ser ämnets potential som något meningsskapande och roligt, men tycker att undervisningen förstör.  

Samuel: Men om det är svårt, betyder det att det är tråkigt då? 
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Fatima: Nej jag tycker såhär att lärarna kan använda musiken för musiken är ett så stort och roligt 
ämne som kan göras mycket roligare än att bara sitta där och lära sig liksom grunden till en låt som är 
jättetråkig. Utan musiken och exempel bild är ett sånt där ämne där man kan ha mer sådär 
pedagogiskt sätt att lära  in allting på ett roligare sätt.  

Miriam: Ja exakt! Alla somnar och man spelar samma låt, samma tempo, såhär kom igen! 

Fatima och Miriam: Hmm.. 

Michel: Exakt! Ni kan inte spela någonting om ni inte kan grunderna! 
Fatima: Nej men inte bara grunderna! 

Miriam: Nej det är klart man ska lära sig grunderna men det behöver inte bara vara det hela året. 

Fatima: Nej utan också använda grunderna. Här till exempel, vi är en multikulturell skola. Det kan vi 
använda om vi vill lära oss om exempelvis musiks historia. Så kan vi ta typ musik, ja men vart 
började det? Ja men vi säger typ Afrika, så tar vi några från Afrika som typ visar lite musik från där. 

Michel: Men det har vi gjort. 

Fatima: Och några från Latinamerika och visar deras stil. Att man gör det roligare. 

Det sker alltså en massa onödiga upprepningar som hindrar eleverna att ha kul. De erkänner dock att 
grunderna är viktiga för att kunna ha kul i ämnet. Fatima illustrerar vidare hur kopplingen mellan 
elevens etnicitet och den kultur den medför glöms eller inte uppmärksammas i musikämnet. Ericsson 
& Lindgrens (2010) resultat om lärarens förväntning på att eleven ska anamma dennes musikaliska 
identitet infrias alltså. I och med att eleverna inte får möjligheten att diskutera andra musikkulturer än 
den läraren erbjuder förhindras eleverna att bejaka andra alternativ. De andra alternativen utgörs i det 
här fallet av elevernas musik, som helt får stå i skymundan. Det stämmer även överens med resultatet 
om att elevers vardagskultur konstrueras om för att inte krocka med skolans maktutövande (Ercisson, 
C. & Lindgren, M., 2010). Jag tolkar därför att eleverna inte känner sig bekräftade i och med att musik 
från deras kulturer inte exponeras. Det är något som eleverna reflekterar vidare om lite senare i 
intervjun.  

Samuel: Men pratar ni om såhär andra musikhistoriska fenomen så att säga, andra kulturers 
musikhistoria? Tar ni upp arabisk musik, eller karibisk västindisk musik eller afrikansk?  

Denniz: Jo eller alltså bara afrikansk.  

Samuel: Men det ligger ju väldigt mycket i grunden för vad som är musik idag, afrikansk musik. Men 
pratar ni om andra kulturer? 

Lisa: Det skulle vara roligare.  

Fatima: Mmm.. 

Michel: Vi har bara fått veta om svensk och afrikansk musik.  

Fatima: Den här skolan som är väldigt multikulturell den kan ju använda sig av det. Man ska passa på 
att använda sig av de resurser man har. Att man har i en klass 20 länder.  

En aspekt eleverna tog upp är hur de känner att musikundervisningen de får är sämre prioriterad till 
förmån för musikklasserna. Det är samma tre lärare som bedriver musikundervisning för samtliga 
klasser. Elevernas utsagor vittnar här om hur de upplever att kraven som ställs på dem är höga nog att 
möta en musikklass.  

Josef: Det känns som om dom har otroligt höga krav på just ämnet musik. Typ det är bara dom som 
går i musikklasser som kan få MVG. 

Samuel: Skulle ni vilja ha mer musik på schemat?  
Alla: Jaa! 
Miriam: Tre gånger i veckan! 
Michel: Nä men varje dag varje dag! 

Fatima: Musik är dagens sätt att uttrycka sig. 
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Salem: Men gå och börja i musikklassen då, dom har musik nästan varje dag! 
Fatima: Det är en annan sak! Dom jämför oss hela tiden med musikklassen därför ingen i vanlig klass 
får mer än G.  

Det blir förstås lätt godtyckligt om man tar elevernas påståenden som sanningar utan att betrakta 
lärarnas planering och genomförande av undervisningen. Däremot upplever eleverna en konflikt med 
musikklasserna, en konflikt som de är underordnade i. Att de tillskriver eleverna i musikklasserna som 
”dom” (i förhållande till ”oss”), tyder på att elevernas yttre konturer är hårt gjutna och avgränsade mot 
musikklasserna (Lalander, P. & Johansson, T., 2007). Denna underordnade position följs upp med 
diskussionen nedan. 

Denniz: Det känns såhär, att med musik, förstår du, dom vill bara att dom här vanliga klasserna ska få 
G. Dom satsar mer på dom här musikklasser.  

Lisa: Ja det känns så. 

Michel: Nej men alltså det är för att dom kan mer.  

Denniz: Men kolla dom satsar mer, det är klart dom kan mer! 

Fatima: Det är så klart det är roligare att undervisa musikklasser för att dom kan så mycket om musik 
och dom går framåt. Det är klart att det är mycket tråkigare att undervisa oss. Det är därför man ska 
använda att man har musikklass. Att ta några från musikklassen och komma så att dom hjälper till 
oss, så att dom hjälper oss! 

De erkänner i diskussionen att de befinner sig på en lägre musikalisk nivå, och att en lösning vore att 
ta in elever från musikklasser för att assistera dem. Må hända att deras känslor om sin underordning är 
ogrundade, att betygsbedömningen för elever i profillös klass inte är orättvis. Elevernas känslor är 
ändå verkliga för dem, och utgör en del av deras uppfattning om sitt musikaliska jag som sämre än de i 
musikklass. Det gäller därför för lärarna att vara medvetna om den typen av attityder existerar i 
profillösa klasser och arbeta för att motverka dem. Jag tolkar det eleverna säger som att de inte känner 
sig prioriterade och sedda i musikundervisningen. I och med att musik är en del av elevernas vardag 
och identitet, menar jag att man inom musikämnet inte arbetar med identitetsskapande för att stärka 
och inkludera eleverna i undervisningen.  

Skillnaden mellan musik och musik 

När vi diskuterar skillnaderna mellan musiken eleverna lyssnar på hemma och på fritiden samt den 
musik de hör när de spelar och sjunger i skolan är det tydligt vad eleverna tycker. Deras uppfattning, 
som jag tolkar den, är att musiklärarnas repertoar är daterad.   

Samuel: Och vad är det för skillnad tycker ni sådär. Den musiken ni lyssnar på, och den musiken ni 
spelar och sjunger i skolan?  

Paul: Det som vi sjunger är folkmusik alltså. 

Samuel: Är det folkmusik?  

Paul: Typ, men typ! 
Fatima: Neej! 
Paul: Men typ, såhär folksånger och så.. 

Fatima: Klas.. klassisk musik. 

Paul: Och vi lyssnar på såhär un-tz-un-tz-un-tz 

Salem: Det är mer bas i det hela.  

Paul: Och det som vi lyssnar på är mer DJ såhär. 

Fatima: Jag tror att under musiklektionen så lyssnar vi mer på klassiska musiklåtar. Upprepning hela 
tiden.  
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Det råder alltså en skillnad på det eleverna lyssnar på hemma och på fritiden, och den musik de 
sjunger och spelar i skolan. Kopplingen mellan deras påståenden och Ericsson & Lindgrens (2010) 
resultat uppenbarar sig även här. Det vill säga att musiklärarens repertoar bygger på dennes 
musikaliska preferens, vilket går före elevernas (Ericsson, C. & Lindgren, M., 2010). I de föregående 
teman jag presenterat blir detta alltså ytterligare en dimension till hur identitetsskapande inom 
musiken inte existerar. I diskussionen ovan antyds det hur musiken i lärarnas repertoar är äldre, och 
därför inte lika intressant för eleverna att relatera till. Att de inte vill eller kan relatera, utgör här ett 
hinder för dem att verkligen anamma och känna det de sjunger och spelar. Det bryter mot elevernas 
stil och symboler, och uppfattning om den musik de vill spela och sjunga (Lalander, P. & Johansson, 
T., 2007).  

Sebastian: Ja, dom kan typ ändra till det.. det är för mycket alltså.. dom tänker för mycket att vi är 
små barn. Istället, dom där låtarna kanske är bra när man går i fyran, men sen att dom ändrar på sättet 
dom lär ut. Typ i svenska, det är inte så att.. eller matte säger vi. Det är inte så att jag läser tio gånger 
tio tills jag går i nian, det blir ju mycket svårare hela tiden, och mer utvecklat och sånt där. Det borde 
vara så i musik också. Dom kör att det är samma sak varje gång.  

Samuel: Det är inte det ni brukar lyssna på, eller gäller det för alla?  
Sebastian: Nej men det är såhär dom, det är bara låtar. Det är inte sånt som man går omkring och 
lyssnar på direkt. 

Hakim: Jag förstår inte.. Jag förstår inte meningen med att vi sjunger låtar som ingen vet. Det är typ 
bara skolan som har dom. Alltså det är såhär, man kommer aldrig mer lyssna på dom man kommer 
aldrig mer sjunga dom sen i vuxenlivet. 

Det går hand i hand med Manfred Scheids resultat om autencitet i uttrycket och framförandet av musik 
(Scheid, M., 2009). Att kunna relatera till materialet och förstå dess innebörd är viktigt, eftersom 
musiken eleverna lyssnar på spelar en roll för deras självbild. Att inte erkänna och arbeta med detta 
samband ger därför konsekvensen att eleven inte kan, och därför inte vill relatera till materialet. I 
synnerhet kommentaren Hakim gör, att det bara är skolan som har materialet, blir intressant. Det är 
endast i skolan de exponeras för det daterade stoffet och ingen annanstans. I och med att eleverna rör 
sig i andra sociala miljöer (Kehily, M., 2009) där denna typ av musik inte finns, och deras redan 
negativa inställning till den, tolkar jag det som att chansen minskar att de väljer att intressera sig för 
musiken över huvudtaget.  

Musikämnet i förändring: tankar om framtiden 

När vi diskuterade undervisningen under intervjuerna var elevernas sammanfattade åsikt om ämnet att 
det är gammalt, repetitivt och ett ämne där eleverna själva helt saknar inflytande.  

Hakim: Nej men grejen är att alla, alla i världen, för eller senare alltså dom stöter på musik. Alla 
lyssnar på musik och det är mycket av världen. Det ska inte bara vara ett ämne som man går till för 
att, ja, det är ett ämne, du måste. Det ska vara såhär, du ska gå dit för att lära dig någonting och det 
är.. du ska inte gå dit för att du är tvungen. 

Samuel: Om man för in det här liksom, då ökar det motivationen.. 

Hakim: Det är ett viktigt ämne om man tänker efter. Men dom har gjort det oviktigt på sättet dom lär 
ut. 

Jag tolkar Hakim som att ämnet är ur synk, och behöver återställas till att verka med eleverna i åtanke. 
Musik utgör en väldigt personlig del av identiteten. Den musikaliska stil man väljer att gilla säger 
mycket om personen som uttrycker det (Lalander, P. & Johansson, T., 2007). Jag tolkar Hakim som att 
inte arbeta med elevernas musikaliska preferenser är alltså anledningen till förskjutningen mellan 
elevens och skolans värld. Nedan följer diskussioner om lärarens roll i den beskrivna förskjutningen. 

Salem: Nej, dom kör mer på det här med klassiskt och det som är tråkigt. 
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Lisa: Men inte Anders, Anders är rolig. 

Fatima: Men det beror ju också på vilken lärare, vi pratar om själva ämnet.  

Samuel: Vad gör Anders då som är annorlunda?  

Lisa: Han är roligare! 
Salem: Det är som om du skulle bli musiklärare, du skulle vara mer modern eller hur?  
Samuel: På ett sätt ja.. 

Michel: Men yngre, yngre. 

Samuel: På det sättet ja. 

Lisa: Att nå eleverna.  

Samuel: Tycker ni det är viktigt alltså?  
Salem: Ja men som Mehmet, Mehmet är ung. Som dom unga lärarna får ny energi som dom gamla är 
såhär långtråkiga. Men du skulle ge mer energi.  

Samuel: Men alltså är det viktigt att dom är unga?  
Halva gruppen: Jaa.. 

Andra halvan: Neej.. 

Fatima: ibland.  

Samuel: Men alltså jag förstår ju att det inte är det viktigaste men att det påverkar ändå?  

Lisa: Ja men det är bra för dom har precis blivit unga som dom förstår oss! 
Salem: Men alltså det är mycket skillnad mellan oss, dom hära och er några års skillnad.  

Fatima: Ja ni har fortfarande unga tider i baktanken såhär men dom gamla har era tider i baktanken! 
Dom har glömt vad det handlar om. Nej men såklart behöver man ta in den där tiden klassiskt för det 
är där allting kommer ifrån. Men det ska ändå vara roligt och modernt. 

Eleverna gör kopplingen att en ung lärare är någon som rent åldersmässigt är nära dem, och därför 
bättre kan relatera till deras situation och identitet. Det i sig, tolkar jag som, är egentligen ett uttryck 
för en lärare som relaterar till dem och förstår dem. Att de efterlyser en yngre lärare menar jag är ett 
resultat av de gemenskaper de vanligtvis rör sig i och identifierar sig med. Klassen jag intervjuat har 
tydliga gemensamma inre och yttre konturer, och vill ha en lärare som passar innanför ramarna för 
dessa. Det behöver inte ha med ålder att göra så mycket som mötet med eleverna.  

Formas musikämnet ur ett barnperspektiv eller barns perspektiv? 

Av det eleverna diskuterat tolkar jag som att undervisningen bedrivs utan hänsyn till barns perspektiv 
(Halldén, G, 2003; Johansson, E., 2003). Eftersom lärarna inte möter eleverna i undervisningen så till 
den grad att eleverna upplever det, vill jag utefter Johanssons (2003) kategoriseringar benämna det 
agerandet som barn är irrationella (Johansson, E., 2003).   

Samuel: Tycker ni att ni blir synliggjorda i musiken? Tycker ni att ni får, att ni har, att ni har 
någonting att säga till om liksom? Om ni upplever att ”jag tycker det här är fel”, eller så. 

Hakim: Nej men typ såhär det är ”gör det eller gå ut”. Hehe.. Det är så, typ om dom säger vad du ska 
göra så gör du. Det är som en diktatur. Hehe.. 

Samuel: Skulle ni känna att ni vill bli mer..? 
Hakim: Ja, de har ju inget att förlora på det. Eller ja.. 

Dante: Musik kanske blir ett av favoritämnena. 

Det framgår alltså tydligt i reflektionen ovan vem som eleverna tycker påverkar undervisningen helt. 
Jag tolkar därför att arbetet i musikämnet sker i huvudsak ur ett barnperspektiv i och med att 
undervisningen bedrivs och formas av de vuxna, i det här fallet representerade av musiklärarna. 
Sammanfattningen av alla diskussioner eleverna fört i min studie pekar på brist av barns perspektiv.  



14 
 

Diskussion 
Syftet med min uppsats har varit att se hur och om skolan verkar för att stärka elevers 
identitetsskapande i musikämnet. Jag har vidare sökt att beskriva den roll musik spelar i 
högstadieelevers identitetsskapande. Genom att genomföra två gruppintervjuer med åtta elever per 
grupp har jag försökt besvara uppsatsen syfte och fråga. I mitt resultat framgår det att elever tycker att 
musik spelar en stor roll som del i konstruktionen av sin egen identitet. Vad identitetsskapande i 
musikämnet beträffar berättar eleverna att den musikaliska erfarenhet de bär på inte lyfts in och 
arbetas med. Således innebär det att musikundervisningen är utformad på ett sådant sätt att elevernas 
identitetsskapande inte är en bidragande del. Min studie bekräftar delvis de två avhandlingar jag 
presenterat i uppsatsen tidigare kapitel om musik och identitetsskapande. I huvudsak bekräftas 
resultaten om autencitet i musikens uttryck och budskap, som Manfred Scheid genomfört (Scheid, M., 
2009). Vidare bekräftas hur lärarens identitet, där musikalisk preferens och kulturell bakgrund ingår, 
går före elevernas, vilket presenterades i Ericsson & Lindgrens studie (2010). Jag har på grund av 
uppsatsen begränsade utrymme inte lyft in ytterligare resultat ur vare sig Scheid eller Ericsson & 
Lindgren, vilket gör att jag i min studie endast delvis bekräftar resultaten.  

Metoddiskussion 

Jag anser, med facit i hand, att min metod för arbetet har varit lämpligt vald. Jag övervägde tidigare att 
intervjua elever enskilt, men valde senare att inte göra det. Anledningen till detta var att jag fann 
gruppintervjun som en metod där fler kan komma till tals och resonera tillsammans. Jag gjorde 
bedömningen att individuella intervjuer, vilket var mitt andra alternativ, lätt kan bli för intimt och 
skrämmande för en elev i årskurs nio att delta i. I gruppen kunde eleverna som inte ville svara gömma 
sig i de övriga klasskamraternas trygga stöd. Självklart fanns det de som inte pratade, eller inte pratade 
så mycket. Det är något jag känner att jag inte kunde påverka. Jag försökte fråga dem som inte hade 
svarat vad de tyckte, men pressade dem inte till svar om de inte ville. Det viktigaste i situationen var 
att de kände sig trygga, vilket kanske resulterade i att de pratade mer senare.  

Vad gäller att intervjua lärare ansåg jag att det var lite som att gå till en andrahandskälla. Jag har i min 
uppsats bara varit intresserad av elevers identitetsskapande i musikundervisning, och därför kändes det 
logiskt att låta just eleverna uttala sig. Självklart hade det varit intressant att ställa intervjuer med 
lärare mot intervjuer med elever, och till och med kanske observationer av lektioner. Genom att endast 
intervjua elever försummar jag ju skolans perspektiv, som också har tankar och åsikter om elevers 
identitetsskapande. Mer än så, är ju skolan med och lägger grunden för eleverna under en väldigt lång 
tid. Skolans syfte är bland annat att uppfostra. Om jag hade observerat lektioner hade jag ju fått se 
eleverna stå till svars för sina påståenden. Vad har de för ansvar i sin egen undervisning? Hur hårt 
jobbar de egentligen? Om man skulle göra en lektion med alla elevernas synpunkter som metodisk och 
pedagogisk kompass, hur skulle de agera då? Det är intressanta frågor, men i en annan uppsats.  

I varje grupp kan det dock finnas individer som resten av eleverna ser upp till eller på något vis 
respekterar så till den grad att de väljer att hålla med om den individen. I synnerhet i grundskolan, där 
kompisgänget och känslan av att tillhöra en gemenskap är väldigt stark, kan reabiliteten i svaren 
ifrågasättas. Jag fann inte att någon av intervjusituationerna utspelat sig på detta vis. Tvärtom kändes 
båda grupperna lugna och bekväma med varandra. Det kan ha med det faktum att göra att de tillhör 
samma klass. Jag märkte dock snabbt att min förhoppning om att inte styra intervjun med ledande 
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frågor inte infriades. Eftersom jag inte är en van intervjuare räknar jag det som en naturlig del i 
processen att lära sig intervjua bättre. Jag hade velat intervjua fler grupper, men min tid räckte inte till. 
Jag tror att med fler grupper hade jag kanske fått en större svarspalett med mer intressanta avvikelser. 
Jag vill summera metoddiskussionen med att jag är nöjd med gruppintervjun som metod, för att den 
gav mig svar på mitt syfte och frågeställning. Jag är nöjd, för att den gav mig chansen att samtala med 
elever på sätt jag inte gjort förut.  

Resultatdiskussion 

Musik är någonting väldigt personligt. Det har konstaterats i de tidigare avhandlingarna samt i min 
studie att samtliga deltagande finner musik som en viktig del i sin uppfattning om sig själva. På det 
viset säger musiken eleverna lyssnar på någonting om de gemenskaper de identifierar sig med. Musik 
blir tillsammans med andra identitetsmarkörer riktlinjerna för elevernas stil (Lalander, P. & Johansson, 
T., 2007) och syns ibland därför rent visuellt också. Att lyssna på musik, och en viss typ av musik, blir 
således ett aktivt val som är identitetsgrundande. Vad eleverna i min studie lyft är hur denna del av 
deras musikaliska preferenser, en del av dem själva, inte uppmärksammas i undervisningen. De har 
vidare även beskrivit att det innehåll som undervisningen erbjuder inte talar till dem och därför spär på 
deras ointresse. Avsaknaden av en personlig koppling till musikämnet ligger därför till grund för deras 
åsikter om det. Detta blir barns perspektiv i sammanhanget (Halldén, G. 2003; Johansson, E., 2003), 
det vill säga tankar och åsikter formulerade av barnen (eleverna) själva. Att jag tolkat min empiri och 
gett den en mening inom ramen för min uppsats, blir att jag presenterar den ur ett barnperspektiv. Det 
blir viktigt att inse ett barnperspektiv inte kan formuleras utan barns perspektiv. Vad lärarna skulle 
vinna på att arbeta med barns perspektiv blir därför att de har en unik chans att få med eleven i 
undervisningen, och få den dit de vill (Johansson, E., 2003). Genom att inkludera, synliggöra och 
bekräfta eleven menar jag att det ökar elevens motivation och lust att lära. Givetvis innebär det inte att 
oavkortat genomföra allt elever ber om inom undervisningen och kasta bort hela sitt ämne och 
repertoar för att behaga dessa. Snarare handlar det om att bredda sin syn på vad musik innebär för alla 
inblandade i undervisningen, även de som förväntas lära sig.  

Det verkar dessutom som om repertoaren eleverna tröttnat på kan förbättras genom att byta ut vissa 
låtar mot andra. Sådana detaljer kan vara svåra att se, men viktiga att genomföra. Genom att relatera 
materialet man sjunger och spelar ger det en ständig aktualitet och koppling till den musik eleverna 
lyssnar på hemma och på fritiden. Att minska på gapet mellan musiken i skolan och musiken på 
fritiden vill jag tro förbättrar möjligheten för eleven att vara personlig även i skolan, utan att känna sig 
otrygg i sitt uttryck och sin stil. Denna tryggheten ökar även möjligheten för eleven att laborera med 
andra stilar och föreställningen om dennes identitet kanske därmed också växer. I och med att många 
av eleverna även har en kultur i hemmet som inte är svensk, är att lyfta betydelsefull musik och 
historia från berörda kulturer något som också kanske kan bidra till ökat intresse för undervisningen. 
Jag vill återigen dock poängtera att jag inte menar att det ska genomsyra all musikundervisning som 
bedrivs. Bara att det är ytterligare en dimension i hur musikämnet kan bidra till att stärka eleven som 
person.  

Ovanstående invändningar är alla exempel på hur man kan använda sig av barns perspektiv till att 
faktiskt stärka eleverna i sitt identitetsskapande, och samtidigt styra dem till sitt mål med 
undervisningen. Musik påverkar och påverkas av samhällen regionalt som globalt. Det ligger till grund 
för ett uttryck som är, eller kan vara, väldigt personligt. Som lärare är det viktigt att man öppnar upp 
föreställningen om sin egen identitet för att även se eleverna i undervisningen. Genom att arbeta 
tillsammans och skapa goda förutsättningar där lärandet bygger på intresse och personlighet, lust och 
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glädje, kan man även arbeta med andra genrer och stilar. Genom att betona hur grundförutsättningarna 
för undervisningen är inkluderande och öppna, signalerar det för eleven att det är en plats där man kan 
vara personlig. Denna personlighet ska inte ses som ett hinder, utan en förutsättning för vad jag anser 
är musikämnets självbevarelsedrift. Nämligen att musik är en social aktivitet, en upplevelse, som 
skapas i mötet med andra människor och kulturer. Klart är att elever idag finner musikens potential 
som uttrycksmedel som en viktig del av sig själva, och ett sätt för dem att uttrycka sig på. Jag menar 
därför att det är dags att lyssna på vad de har att säga.  
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Bilagor 
Hej! 
Mitt namn är Samuel Hemmilä och jag är lärarstudent från Stockholms universitet. 
Jag skriver ett arbete (självständigt arbete på grundnivå, 15 högskolepoäng) just nu 
där jag vill ta reda på vad ungdomar lyssnar på för musik, hur de ser på sig själva 
och vad de tycker om musik i skolan. Jag ska för det arbetet intervjua elever ur nian 
och prata med dom om vad de tycker om musik på fritiden och i skolan. Din 
son/dotter har sagt att det är okej att vara med i den här intervjun, och jag vill även 
kolla med dig att det är okej. Jag ska spela in intervjun på ljud, och det betyder att jag 
måste göra vissa saker med ljudfilen. Det som är viktigt för dig som förälder att veta 
är dock att jag inte kommer nämna din son/dotter vid namn, jag kommer inte 
använda ljudfilen till något annat än för mitt arbete, jag kommer ta bort ljudfilen 
efter att jag har fått mitt betyg från Stockholms universitet. 
 
Detaljer om hur jag kommer hantera materialet finns i en bilaga på sista sidan. Den 
som vill kan gärna få läsa arbetet när det är klart. 
 
 
Jag vill gärna ha ditt godkännande på att det är okej att din son/dotter deltar i 
intervjun. 
 
 
Datum: 
 
 
 
__________________________    ________________________ 
Målsmans underskrift      Elevens underskrift 
 
 
 
Allra vänligast, Samuel Hemmilä 
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Intervjuer med elever i årskurs nio, inspelning med 
diktafon 
 
Jag skriver för närvarande en uppsats på grundnivå, 15 hp, inom lärarprogrammet. 
Uppsatsen söker att beskriva relationen mellan populärmusik och elevers 
identitetsskapande samt hur denna yttrar sig i musikämnet. Som en del av min empiri 
(datainsamling) vill jag genomföra en rad intervjuer i grupp med elever i årskurs nio. 
Intervjuerna syftar till att beskriva elevernas attityd och förhållningssätt till 
musikämnet, och musik i övrigt samt vad de upplever att musik är. För att underlätta 
hanteringen av datan samt transkriberingen och analysen av den vill jag spela in 
dessa intervjuer med diktafon. När en ljudupptagning av elever äger rum i 
grundskolan krävs det av mig som student att informera och förhålla mig till de fyra 
forskningsetiska principerna som är återgivna i CODEX. Det är min skyldighet att 
informera och få samtycke av mina handledare (både i min VFU-skola och på 
Stockholms universitet), rektorn på VFU-skolan och eleverna som intervjuerna berör 
att jag får genomföra intervjuerna, och att jag till fullo förklarar min hantering av 
inspelningsmaterialet. De fyra forskningsetiska principerna är: 
 
- Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
 
- Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 
 
- Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjligakonfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 
- Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 
 
Ytterligare information om de fyra forskningsetiska principerna och CODEX finns på 
webben: http://www.codex.vr.se 
 
Jag kommer hantera rådatan med största möjliga diskretion. Själva ljudfilerna 
kommer jag att förflytta till en minnessticka och förvara säkert. Inga spår kommer 
leda tillbaka till individuella elever, lärare, annan skolpersonal eller plats där 
intervjuerna ägt rum. Jag kommer inte på något vis vidarebefoga ljudfilerna. Jag 
kommer ta bort ljudfilerna från minnesstickan enligt direktiv från Stockholms 
universitet, vilket är när jag har fått betyg för uppsatsen.  
 
Med denna text söker jag samtycke och godkännande från alla deltagande och de 
andra som de berör. 
 
 
 
 
 
Samuel Hemmilä, Sundbyberg, 29:e april, 2011  
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Intervjufrågor 
 
Vad lyssnar ni på för musik?  
 
- Vad skulle ni klassa det som för genré? 
- Vilken stil?  
- Vad uttrycker musiken? Är den modern, aktuell?  
- Finns det något sätt man beter sig annorlunda på om man lyssnar på viss musik? 

Andra kläder, sätt man pratar osv.?  
 
Vad tycker ni man får lära sig i musikämnet i skolan idag? 
 
- Vad är det för musik man sjunger/spelar?  
- Vilken stil?  
- Vad uttrycker musiken? Är den modern, aktuell?  
 
Om ni jämför musiken ni lyssnar på och musiken ni sjunger/spelar i skolan idag, vad 
är det för skillnader?  
 
- Vad för skillnader hör ni? Instrument, effekter, spelsätt/stilar, genré m.m 
- Lyssnar ni på musiken ni spelar/sjunger i skolan på fritiden?  
- Spelar ni och sjunger musik ni lyssnar på utanför skolan i skolan?  
 
Vad tycker ni om musikämnet i allmänhet? 
 
- Är det kul/tråkigt? Varför? 
- Finns det något ni vill ändra på? Vad/hur? 
- Hur skulle ni vilja att musiken skulle vara?  
Vad vill ni ha med, som ni saknar? 
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