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Abstrakt 

Vi lever i en värld i ständig förändring och det är inte lätt som lärare att följa med 

i utvecklingen. Syftet med denna studie är att undersöka lärare och elevers syn på 

musik och hur detta påverkar musikundervisningen. Undersökningen ägde rum på 

två skolor, totalt intervjuades tre musiklärare och åtta elever. Eleverna 

intervjuades i fokusgrupper medan lärarna intervjuades var för sig. Råmaterialet 

transkriberades och utifrån denna empiri valde jag ut temaområden som i sin tur 

analyserades. I denna studie framkommer senmoderna tendeser vilket i huvudsak 

tar sig uttryck i de ungas identitetsskapande och individualiseringsprocess. Till 

exempel visar sig tv-programmet Idol dels vara en bidragande orsak till elevers 

utveckling av sång och musikaliskt självförtroende, dels vara en av orsakerna till 

att elever sätter jaget före laget. Denna studie visar att elever föredrar samtida 

ungdomsmusik medan lärarna personligen föredrar äldre musik, vilket kan 

påverka musikundervisningen. Musikämnet är ett skolämne som engagerar, och 

det kanske är ämnets styrka – att alla har en åsikt om det.  

 

Nyckelord: individualisering, musikundervisning, ungdomskulturer, massmedia, 

identitetsskapande. 
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1. Inledning 
Det finns en amerikansk tecknad serie som heter South Park, som handlar om ett 

gäng ungdomar som bor i staden South Park i Colorado, USA. Jag satt en dag och 

tittade på tv när ett avsnitt av serien fångade mitt intresse. Avsnittet utspelar sig i 

vardagsrummet i ett av pojkarnas hem. Ungdomarna sitter där och spelar tv-spelet 

Guitar Hero när Randall Marsh, pappa till Stan, en av ungdomarna, hämtar sin 

gamla elgitarr och förstärkare och börjar spela för dem. Mr Marsh spelar och 

sjunger låten Carry On My Wayward Son komponerad och framförd av det på 70-

talet progressiva rockbandet Kansas varpå Mr Marsh förväntar sig stående 

ovationer. Istället får han kommentaren: ”Dad! Dad! What are you doing?!”, 

varefter han svarar: ”I can actually play alot of these songs on a real guitar. You 

want me to teach you boys how?”. Det visar sig dock att grabbarna inte är ett 

dugg intresserade av att lära sig spela riktig gitarr utan finner detta högst 

ointressant och inte alls fascinerande (Imdb, 2010-12-12). Detta South Park-

avsnitt fick mig att fundera kring eventuella skillnader mellan vuxnas och 

ungdomars syn på musik. Mr Marsh var nog relativt säker på att hans 

musikkunnande skulle rendera respekt bland ungdomarna, istället ansågs han 

förlegad och gammal. På många sätt känner jag igen min egen far i Mr Marsh, 

men även mig själv. Som vuxen är det inte alltid lätt att följa med i de ungas 

värld. 

Som lärarstudent har jag ofta funderat kring mitt framtida yrke. När jag 

påbörjade min utbildning var jag av den uppfattningen att jag stod närmare eleven 

än läraren; att jag hade fler gemensamma referenspunkter med ungdomskulturen 

än någon okänd vuxenkultur. Allt eftersom tiden gått och universitetspoäng 

samlats ihop har jag insett att min tid som ungdom nog är över. Jag har mer 

gemensamt med lärarna i fikarummet än vad jag har med ungdomarna i 

elevrummet. Denna insikt har fått mig att fundera kring hur man som lärare och 

vuxen ska förhålla sig till ungdomar och elever. Ska man som musiklärare följa 

med i utvecklingen? Bör man anpassa undervisningen efter elevernas önskemål? 

Mina egna erfarenheter säger mig att det musikaliska mötet mellan lärare och elev 

kan vara problematiskt dels på grund av ålders- och generationsskillnad, dels på 

grund av ett samhälle i ständig förändring. Ett av målen med detta arbete är att 

undersöka de faktorer som skulle kunna tänkas ligga bakom denna problematik.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

I musiksalen möts elevers och lärares föreställningar och tankar kring musik, det 

är dessa infallsvinklar jag valt att undersöka. Syftet med studien är att undersöka 

lärare och elevers syn på musik och hur detta påverkar musikundervisningen. 

Dessa är de frågeställningar jag valt att fokusera på:  

• Hur ser lärare och elever på musik och musikundervisningen?  

• Hur påverkar IT, massmedia och tv musikundervisningen?  

 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras de begrepp och den litteratur som är relevant för 

undersökningen. Jag kommer i resultatdelen att hänvisa till litteraturen och på så 

sätt söka hitta förklaringar och motiveringar till det insamlade råmaterialet.  

 

2.1 Musikundervisning ur ett historiskt perspektiv 

I början av 1900-talet bestämdes det att barnet skulle tillbringa mer tid i skolan. 

Detta möjliggjorde en förändring och utveckling av skolans musikundervisning. 

Skolsången var det som prioriterades och sångböcker producerades i stort antal 

där bland annat Alice Tegnér var en av författarna. Anna Bergström bör även 

nämnas i denna tillbakablick då hennes metodiklära hade stor inverkan på 

skolmusiken under tiden fram till 1950-talet. Systematisk metodik, bred och 

varierande repertoar och barnvisans pånyttfödelse är bara några exempel på de 

verktyg Bergström använde för att framgångsrikt ge nytt liv åt sången i skolan 

(Sandberg, 2006). Efter att tidigare kallats sång byter ämnet namn, med 1955 års 

läroplan, till musik. Läroplan för grundskolan 62, Lgr 62, innehöll notläsning, 

sång i stämmor samt undervisning i de klassiska musikepokerna. När The Beatles 

och andra popgrupper på 1960-talet blev tonårsidoler och förebilder för oändligt 

många ungdomar förändrades synen på musik, och hundratals ungdomar lärde sig 

att spela instrument på egen hand. 1969 års läroplan för grundskolan innebar 

förändringar inom den svenska musikundervisningen som började likna den 

undervisning vi har i skolorna idag. Några av tilläggen var ljudskapande, styrd 

improvisation och ett välkomnande av ungdomarnas musik i undervisningen (ibid, 
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2006). Under 1970-talet ändrades synen på metodik i musiksalen och man började 

rikta sig alltmera mot gruppundervisning. Lärarutbildningen följde samma spår 

och riktade nu i högre grad sin fokus mot pedagogiken och lade sedermera inte 

lika stor vikt på studentens individuella instrumentkunskap, vilket ledde till att 

den färdigutbildade pedagogen i musiksalen agerade lärare mer än musiker. Detta 

förändrade sätt att se på musikläraryrket har till stor del att göra med den så 

kallade OMUS-reformen som professor Wiklund (Wiklund i Scheid 2009) menar 

sträckte sig från 1977-1995. Lgr 80 innebar en rad förändringar i 

musikundervisningen. Reportuarbreddning, ytterligare öppenhet mot samhället, 

kreativa arbetsformer samt fokus på social fostran var några av de inslag den nya 

läroplanen innehöll. I lgr 80 tryckte man även på vikten att förmedla kunskap av 

främmande länders kulturtraditioner och på att träna eleverna i att granska de 

bakomliggande krafterna som kontrollerar medieutbudet. 
När ekonomin dalade under 1990-talet gjordes en rad olika reformer som 

kom att påverka skolan och således även musikundervisningen. 

Kommunaliseringen av skolan, nya läroplaner och kursplaner samt förändringar 

inom lärarutbildningen är några exempel (Sandberg, 2006). Det gjordes även 

förändringar i arbetstiden för lärare när man 1996 införde reglerad arbetstid där 

lärare enligt avtalet är skyldiga att arbeta 45,5 timmar per vecka (S:t Petri skolas 

vänner, 2010-12-14). Under 2000-talet kom musikundervisningen och dess 

utveckling att tillskrivas ungdoms- och mediekulturen samt vissa 

läroplansförändringar. För att till fullo förstå musikundervisningens position i 

skolorna idag bör man dels se till skolkulturen, dels till musikkulturen i vårt 

samhälle. Musiksalen är den arena där dessa två kulturer möts (NU03, 2005; 

Scheid, 2009).  

 

2.2 Det senmoderna samhället 

Post-, reflexiv- och senmodernitet är begrepp som kan vara svåra att definiera 

(Scheid, 2009). Det är i stort omöjligt att säga när det moderna samhället slutar 

och det postmoderna träder in. Fornäs (1990) föredrar därför att använda sig av 

begreppet senmodernitet istället för postmodernitet. Han menar vidare att 

senmoderniteten infann sig runt 1950-talet. Några exempel på senmodernitetens 

mönster och ansikten är globalisering, miljöförstöring, datorisering, förändringar i 
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normer och uppväxtvillkor. Den moderna epoken består men genom den snabba 

utvecklingen, inom områden tidigare nämnda som till exempel datorisering, tar 

den senmoderna fasen form, menar Fornäs (Fornäs, 1990). Holmberg (2010) anser 

i sin doktorsavhandling Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller 

marknad? att det senmoderna begreppet bör ses i ljuset av en rad olika historiska 

skeenden som till exempel industrialismen, kapitalismen och 

konsumtionskulturen. Dessa orsaker samt IT-utvecklingen och globaliseringen har 

medfört att förändringar i samhället sker snabbare än någonsin tidigare. Det är i 

stort sett omöjligt som individ i det senmoderna samhället att inte delta i 

utvecklingen då internet och datoriseringen av samhället har blivit en 

grundläggande del av vår vardag och kultur. För ungdomar idag är denna 

utveckling naturlig och något de närmast inte kan leva utan (Holmberg, 2010).  

Begreppet modernitet menar Johansson (2002) beskriver en kulturell 

samhälls utveckling under en viss tid i historien. Moderniteten menar han har tre 

olika faser: tidig, hög och sen modernitet. Den tidiga moderniteten är kopplad till 

upplysningstiden, högmoderniteten till utvecklingen av industrin och således även 

kapitalismen, och senmoderniteten åsyftar expansionen av medier och 

populärkultur. En del forskare inom fältet menar att vi kommit till den punkt där 

ett nytt samhälle har utvecklats, vilket man ofta väljer att kalla 

informationssamhället eller det postmoderna samhället (ibid, 2002). 

Ziehe (1992) ser tecken på två moderniseringsfaser där den första fasen 

sköljde över världen på 1960-talet. Denna våg kallar Ziehe för den 

socialdemokratiska moderniseringsvågen.  Först i och med denna näst intill 

revolutionära fas kom skolor, universitet, daghem, sjukhus och massmedia upp på 

samma nivå som industrin. Man började inom samhällsvetenskapen tala om 

socialisation, samhällelig förändring istället för mognad och karaktär och anlag. 

Ziehe väljer att kalla den andra inriktningen den nykonservativa 

moderniseringsvågen. Denna våg innebar en frikoppling mellan kultur och 

ekonomi, vilket i stort resulterade i att kulturen traditionaliseras, och därmed 

hämmas, medan ekonomin fortsätter att utvecklas och expandera (Ziehe, 1992).  

  

De moderniseringar jag avser har alltid också en kulturell dimension och är alltså 

inte bara samhälleliga moderniseringar inom vissa strukturområden (t ex 
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teknologi). De innebär alltså även en modernisering av livsformer, 

meningsstiftanden och betydelser. Sådana moderniseringar förändrar inte bara 

den objektiva verkligheten utan även den subjektiva samt den inre verkligheten 

genom vilken vi upplever vår realitet (Ziehe, 1992, 112). 

 

2.3 Identitet 

Med kulturell friställning menar Ziehe att det är upp till den enskilda individen att 

värdera och tolka omvärlden. Det är inte längre traditioner som vägleder oss i vår 

tolkning av världen runt omkring oss. Detta kan man tolka som en form av 

individualisering (Norgaard, 2004). Ziehe (1986) menar vidare att den kulturella 

friställningen bidrar till att den enskilde individen känner sig friare. I dagens 

samhälle kan man förvänta sig mer möjligheter, valen är fler och jämförelser med 

andra något man gör hela tiden (ibid, 1986). Man ska dock vara på det klara med 

att sociala, ekonomiska och kulturella faktorer spelar in och i viss mån begränsar 

valet av identitet (Scheid, 2009). När väl ungdomar provar på olika sporter eller 

andra fritidsintressen menar Ziehe att detta kan ses som experiment från de ungas 

sida, i försök att forma sin identitet (Norgaard, 2004). Ziehe (1986) anser vidare 

att ungdomar i det senmoderna samhället via massmedia tillhandahåller kunskap. 

Denna information av sekundära tolkningsmönster eller förhandsvetande leder till 

att världen av de unga upplevs som redan bekant (ibid, 1986).  

 

Vad de kan råka ut för är snarare, att de, hur de än förhåller sig, så att säga i 

handling kommer att citera sina egna sekundära erfarenheter, det vetande de har 

fått genom medierna (Ziehe, 1986, s. 36). 

 

I en förlängning leder detta synsätt till att individen ser sig själv utifrån vad Ziehe 

(1986) kallar en sorts vardagligt metamedvetande. Tillgången till 

tolkningsmönster har bidragit till att den tidigare så tydliga gränsen mellan 

ungdomens värld och de vuxnas värld nästan helt raderats bort (ibid, 1986).   

Birminghamskolan bedrev på 1960-talet ungdomskulturforskning. Ett 

begrepp som utvecklades var stil. Utseende, musik, uppträdande och språkbruk 

var begreppets fokus. Genom detta begrepp och nämnda infallsvinklar placerades 

unga individer in i olika ungdomskulturer. Detta verktyg användes således till att 
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analysera ungdomars identitetsskapande i det senmoderna samhället.  Subkultur 

och motkultur var begrepp Birminghamskolan använde sig av i sin 

tvärvetenskapliga forskning. Man menade att subkulturen hade sitt ursprung i 

arbetarklassen, då både arbetarklassen och subkulturen ifrågasatte de rådande 

maktförhållandena. Motkulturen och andra sidan var en borgerlig företeelse. Till 

skillnad från subkulturen höll den sig inom de existerande ramarna. Båda dessa 

kulturer var en reaktion emot den så kallade mainstreamkulturen och var på så sätt 

dess motsats (Scheid, 2009).  I Norran den 13 december 2010 kunde man läsa en 

liten notis om att myndigheterna i Armeniens huvudstad inte är tilltalad av 

subkulturen EMO (Norran, 2010-12-13), emotional hardcore, vilket är en hård 

men känslosam musikstil som de senaste åren utvecklats till en subkultur 

(Petersén, 2008-04-07). Myndigheterna menar att denna subkultur skapar social 

instabilitet samt driver subkulturens anhängare till självmord. Polisen i 

huvudstaden genomsöker skolor i jakten efter ungdomar i typiska EMO-kläder 

(Norran, 2010-12-13). Detta kan man se som ett exempel, om än extremt, där 

stilbegreppet har använts vid analysen av en subkultur, eftersom man utgått från 

utseende, musiksmak och uppträdande vid sökandet och gripandet av dessa 

ungdomar. Journalisten Tidholm på Dagens Nyheter har en annorlunda syn på 

subkulturen i det sen/postmoderna samhället, han skriver: 

 

Den här femtiotalsvurmen verkar så harmlös. Och mina sympatier är alltid de 

största inför människor som blir ängsliga i dagens postmoderna samhälle. Allt är 

så komplicerat; det är så mycket av allt, så diversifierat och så stort. Vi har 

kommit till ett läge där subkulturerna fått en omvänd roll. I stället för att vara 

något utvidgande, en port till en större, öppnare värld, har de blivit små kryp-in 

för människor som inte orkar med mångfalden. När rockabillyn, hippierörelsen 

och punken exploderade var subkulturerna en protest mot det gråa, konforma och 

inrutade livet. Man flydde ut. Nu flyr man in. Tar skydd (Tidholm, 2007-04-29). 

 

Denna iakttagelse är väl värd att notera och beskriver hur subkulturen idag har fått 

en annan betydelse än för människor på 1960- och 1970-talet.  

Kapital är dominerande i ett kapitalistiskt samhälle och det kanske viktigaste 

kapitalet, det ekonomiska, är något alla vill äga. Bourdieu menar dock att andra 
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typer av kapital går att urskilja i det senmoderna samhället. Det symboliska 

kapitalet menar Bourdieu är ett kapital likt det ekonomiska som inom sociala 

grupper erkänns ett visst egenvärde. Det kulturella kapitalet kan ses som ett 

symboliskt kapital som utövar sin makt i just kulturella sammanhang (Gytz 

Olesen, 2004). Bourdieu menar att smak spelar en avgörande roll då individer 

genom smak klassificerar sig själva och andra i grupper. Dessa grupper tillhör i 

sin tur hierarkiska system, vilket Bourdieu väljer att kalla fält. Inom ett fält intar 

individer således positioner baserat på smak, och strider utspelar sig mellan 

positioner då hierarkin i fältet ska avgöras. Bourdieu menar vidare att 

utbildningssystemet bevarar och överför den rådande maktstrukturen inom fält 

med hjälp av så kallad legitim smak (Scheid, 2000). 

 

2.4 Diskurser i musik 

I Nationalencyklopedins internetvariant förklarar man begreppet diskurs på 

följande vis:  

 

I vetenskapliga sammanhang en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och 

begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, 

eller formen hos en sådan helhet (Nationalencyklopedin, 2010-12-18). 

 

Diskurs består av en maktdimension och är grundläggande för olika typer av 

sociala praktiker. På så vis är diskurs handling (Ericsson, 2006). 

Rockdiskursen innehåller en rad olika normer där Sex, drugs and rock’n’roll 

kanske är en av de mest kända. Utövarna av musikstilen tjänar på att komma från 

en tilltrasslad arbetarklassbarndom och att vara rebeller som ifrågasätter 

samhällsordningen. Artisten ifråga bör i skapandeprocessen lida fram sina alster 

samt skapa i ett rappt tempo där eftertanke inte är eftersträvansvärt. Artisten 

förväntas även vara en naturbegåvning på sitt instrument och i sitt låtskrivande, 

för arbete och slit är inget artisten bör tillägna sig. Rockmusikern ska inte heller 

värdesätta kommersiella succéer eller anse att institutioner som till exempel 

skolan har något större värde. Ju mer artisten passar in i denna norm desto 

starkare autencitetsstämpel erhålls du som rockartist (Scheid, 2009).  
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Strandberg (2000) anser att kvinnor har svårt att bli accepterade inom 

rockmusiken (ibid, 2000). Detta problematiseras dock i Scheids studie då det visar 

sig att även tjejer uppskattar och konsumerar traditionell manlig rockmusik, 

exempelvis olika formar av hårdrock.(Scheid, 2009). 

Ericsson (2006) delar in musiklärares och musiklärarstuderandes 

undervisningsideologier och diskurser i tre kategorier. I den första 

indelningskategorin står läraren själv för valet av lektionens innehåll. En av 

kompetenserna Ericsson förespråkar att pedagoger inom denna kategori bör 

behärska är en förmåga att engagera omotiverade elever. Den andra 

indelningskategorin, musikläraren som guide, beskriver en lärare som besitter en 

bred musikkompetens samt agerar neutralt i sin lärarroll för att inte specifika 

genrer ska gynnas. Lärare som faller under den tredje indelningskategorin 

erbjuder en trivsam miljö till sina elever och tillhandahåller verktyg för uttryck, 

detta är den kategori där lärarens roll är svagast (Ericsson, 2006).  

Det finns även en diskurs om att musikutövande hjälper till vid inlärningen 

av språk, matematik och andra ämnen. De forskare tillhörande denna uppfattning 

menar att hela individens utveckling främjas av musikutövande. Docent Fredrik 

Ullén hävdar följande:  

 

Det är väl belagt idag att det finns spridningseffekter av aktiv musikundervisning 

(Ullén i Leonardz, 2009-03-30).  

 

Diskursen gällande spridningseffekter har gjort sig gällande under många år och 

Kulturdepartementets kulturutredning 2009 menar att estetiska ämnen bör vara 

obligatoriska för alla lärare (Leonardz, 2009-03-30).  

 

2.5 Diskursteori 

Råmaterialet i denna studie kommer att bearbetas och analyseras på mikro- och 

makronivå med tyngdpunkten vilandes på små diskurser – följaktligen på 

mikronivå. Tänkaren Foucault valde ofta i sitt arbete att fokusera på de stora 

diskurser som vid en viss tid i ett visst samhälle var verksamma. Han menade att 

dessa makrodiskurser ständigt avlöste varandra. När stora diskurser är det centrala 
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perspektivet kan det uppfattas som att subjektet, eller individen, inte har någon 

möjlighet att påverka utan endast är en pjäs i spelet. Som respons till sådana 

åsikter svarade Foucault att diskussionerna kring de stora diskurserna i sig är en 

aktiv handling, men att subjektet dock är underordnat diskursen. Enligt Ericsson 

(2006) väljer Burr att skilja mellan analys av diskurser och diskursanalys. Burr 

menar att studier baserade på Foucaults synsätt riktar in sig på diskurser som 

förklarar och beskriver omvärlden ur ett specifikt perspektiv, medan diskursanalys 

tittar på hur diskurser används som tillgång i sociala interaktioner. Detta 

perspektiv och analysverktyg ser diskurser utifrån ett mikroperspektiv såkallade 

små diskurser (Ericsson, 2006). 

I analysen av resultatet kommer jag delvis att använda mig av verktyget 

kritisk diskursanalys. Jag vill med hjälp av detta verktyg systematiskt beskriva 

och tolka relationerna mellan språk och social praktik. Den kommunikativa 

händelsen och diskursordningen ligger i fokus när diskurser ska analyseras. En 

film, en intervju eller en tidningsartikel är exempel på sådana kommunikativa 

händelser. Diskursordningen i sin tur är resultatet av de diskurser och genrer som 

används inom ett visst verksamhetsfält. I användandet av tal- och skriftspråk 

används diskurser och genrer på väl valda sätt. Jag har i min studie utgått ifrån 

Fairclughs tredimensionella modell som baseras på det faktum att språkbruk 

innehåller tre dimensioner: text (tal, skrift, bild), diskursiv praktik (producerandet 

och konsumerandet av texter) och social praktik (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000). I textanalysen tittar man på skriftens lingvistiska innehåll såsom vokabulär, 

grammatik och så vidare. I analysen av den diskursiva praktiken ska man fokusera 

dels på hur textförfattaren väljer att använda och bygga runt befintliga diskurser 

och genrer för att skapa innehåll, dels hur textmottagaren använder diskurser och 

genrer i skapandet av nya texter samt när existerande texter skall tolkas. Den 

tredje dimensionen, den sociala praktiken, innehåller både diskursiva och icke-

diskursiva drag vilket medför att man använder kulturteori och sociologisk teori i 

analysarbetet av denna dimension (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Diskursordningen kan både ifrågasättas och bibehållas. Detta har benämningen 

interdiskursivitet vilket är en form av intertextualitet. Med intertextualitet menas 

att kommunikativa händelser produceras på tidigare händelser. Ett exempel på en 

sådan kedja är talet – människan använder sig inte av nya egenproducerade ord 
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när hon talar utan använder sig istället av ord som tidigare talats och bygger så 

vidare utifrån dessa (Winther Jörgensen, 2000).  

Jag kommer även använda mig av diskurspsykologins tre 

talhandlingsbegrepp: kategorisering och ontologisk manipulation, extremisering 

och förminskning, normalisering och abnormalisering i min analys av resultatet. 

Med kategorisering menas individers sätt att gruppera och kategorisera 

omvärlden. Vi människor gör kategoriseringar för att kommunikationen mellan 

oss ska ske smidigare. Med ontologisk manipulation menas å andra sidan att man 

i samtal undviker eller ignorerar något för att på så sätt visa på argumentets 

självklarhet. Extremisering avser när någon överdriver och generaliserar gällande 

ett visst ämne för att på så sätt vis visa på dess betydelse, medan förminskning i 

stort är extremiseringens raka motsats. Normalisering och abnormalisering är 

begrepp som ofta används i samverkan med varandra. Ett exempel på hur dessa 

begrepp samverkar är att man i samtal iscensätter en situation där det normala blir 

uppenbart genom att berättaren tydliggör detta endast för att sedan i berättelsen 

visa på det abnormala i situationen. Kontrasten mellan det normala och abnormala 

är det som talaren eftersträvar (Holmberg, 2010). 

Man kan således välja att analysera sin studie utifrån ett makro- eller 

mikroperspektiv. Jag har i mitt resultat i denna studie i stort fokuserat på diskurser 

utifrån ett mikroperspektiv, det vill säga diskurser sett utifrån ett lärar- och 

elevperspektiv. 

 

3. Metod 
Denna undersökning är grundad i kvalitativ forskningsmetod och datainsamlingen 

genomfördes via så kallade kvalitativa intervjuer. Kihlström (2007) menar att den 

kvalitativa intervjun skiljer sig från det vanliga samtalet genom att innehålla en 

bestämd riktning – moderatorn eller intervjuaren är den som styr denna riktning. 

Hon menar vidare att när den kvalitativa intervjun ska genomföras är det viktigt 

att intervjuaren undviker ledande frågor. Man bör även ha i åtanke att det är den 

intervjuades tankar och uppfattningar som är i fokus, inte den egna förförståelsen i 

ämnet som intervjun behandlar. Att ställa uppvärmningsfrågor kan vara ett bra 

sätt att inleda intervjun, menar Kihlström. Efter dessa inledande frågor kan 
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intervjuaren beskriva tanken med intervjun och vilket ämnesområde som ska 

behandlas. Intervjuaren bör även se upp med att stressa fram svar när tystnad 

infinner sig i samtalet. Något som också är viktigt när den kvalitativa intervjun 

ska genomföras är att samtalet fortlöper i rätt riktning och inte svävar ut allt för 

mycket. Ifall sådana tillfällen uppstår är det självfallet intervjuaren som har som 

uppgift att föra in samtalet på rätt spår igen (Kihlström, 2007). Med detta som 

bakgrund har jag genomfört mina kvalitativa intervjuer. 

 

3.1 Urval 

Denna studie grundar sig på intervjuer med tre lärare och åtta elever fördelade på 

två grundskolor, som vi kan kalla Tallskolan och Granskolan. Alla namn är 

fingerade. Från Tallskolan intervjuades musiklärarna Tove och Torbjörn och fyra 

elever i årskurs 7, två tjejer och två killar. På Granskolan intervjuades 

musikläraren Gustav och fyra av hans elever i årskurs 9, två tjejer och två killar. 

Eftersom jag genomfört flertalet VFU-perioder på Tallskolan föll det sig naturligt 

att fråga min handledare, Tove, om det skulle vara möjligt att utföra delar av min 

studie där. Tove som är klassföreståndare för en sjundeklass på skolan frågade 

fyra elever ifall de var intresserade att delta i min studie. Detta visade sig fullt 

möjligt och därefter bokades dagar och tider in för intervjutillfällen. Det var en 

aning mer problematiskt att hitta ytterligare en skola för min studie. Jag var i 

kontakt med flertalet skolor och musiklärare innan jag fick ett positivt besked av 

Gustav på Granskolan. Vid nästa musiklektion med årskurs 9 informerade Gustav 

om min undersökning och fyra deltagare anmälde sig. På detta vis genomfördes 

urvalet till min studie.  

 

3.2 Genomförande 

Under två separata dagar i november 2010 intervjuade jag, som nämnts tidigare, 

musiklärarna Tove, Torbjörn och Gustav samt åtta grundskoleelever. Lärarna 

intervjuades var för sig med hjälp av kvalitativ intervjuteknik, medan eleverna 

blev intervjuade två och två, i så kallade fokusgrupper. I den kvalitativa 

intervjutekniken, vilket fokusgruppssamtalet även är, använder man sig av öppna 

frågor vilket resulterar i att intervjun tar banan av respondentens tankar 
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(Kihlström, 2007). Fokusgrupperna var indelade i tjej- och killgrupper. Sättet att 

arbeta med fokusgrupper skiljer sig från den traditionella gruppintervjun då 

innehållet är mer fokuserat i en viss riktning och gruppdeltagarna tillåts diskutera 

frågorna mellan varandra på ett friare sätt. Jag valde fokusgruppsamtalet dels för 

att undersöka innehållet i gruppens diskussioner, dels för att studera deltagarnas 

åsikter och attityder till musik, musikundervisning och massmedia (Davidsson, 

2007). Under intervjuerna var jag moderator och förde diskussionerna framåt med 

mina frågor. Ur den aspekten liknade mina intervjuer mer den traditionella 

gruppintervjun (Davidsson, 2007). När det gäller intervjuernas resultat har jag valt 

att se dessa ur ett fokusgruppsperspektiv – följaktligen ser jag gruppens 

gemensamma uppfattning och inte enskilda deltagares olika uppfattningar som 

slutprodukten (Holmberg, 2010).  Att intervjua elever med hjälp av 

gruppintervjuer upplever jag som positivt, för att detta sätt att arbeta motverkar 

maktförhållandet mellan moderator och deltagare, och för att eleverna 

tillsammans får möjligheten att komplettera varandra och på så sätt besvara ställda 

frågor på ett utförligare sätt. 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en dator med ett inbyggt 

inspelningsprogram. Intervjuerna med lärarna varade i cirka 30 minuter vardera 

medan elevernas intervjuer tog kortare i anspråk, cirka 10-20 minuter. Via 

inspelningarna framgår det tydligt att eleverna i fokusgrupperna arbetade i par 

under intervjuerna. Noterbart är att det i vissa fall i resultatmaterialet ser ut som 

en elev svarar medan det i själva verket är den andra eleven som är minst lika 

delaktig, och åskådliggör detta med hjälp av till exempel nickningar eller 

bekräftande jakande svar till den andra elevens påståenden.   

 

3.3 Bearbetning 

När intervjuerna var genomförda transkriberades dessa till rådata. 

Transkriberingen av materialet genomfördes med exakthet, men en del av de citat 

jag plockat in i resultatdelen har snyggats till för att på så sätt bli mer lättlästa. 

Efter att den grova transkriberingen var genomförd började jag att leta teman och 

strukturer i intervjumaterialet. Dessa teman var till en början många fler än de i 

resultatdelen, men allt eftersom bröts innehållet ner till det som kom att utgöra 

resultatet i denna studie. 



	   13	  

3.4 Reflektion och kritik 

Min plan var att intervjua fyra lärare, men eftersom Granskolan bara hade en 

musiklärare blev det intervjuer med tre lärare och inte fyra. De två första 

fokusgrupperna som jag intervjuade går i årskurs 9 medan de andra två grupperna 

består av deltagare som för närvarande går i årskurs 7. Detta bidrog till ett relativt 

brett åldersspann vilket kan ses som positivt för undersökningen. Det kan även ses 

som problematiskt då det i början av tonåren sker stora förändringar i självbilden 

och vad som ses som möjligt att göra. Åldersskillnaden på fokusgrupperna 

märktes genom att de yngre grupperna tenderade att ge kortare svar. 

 

3.5 Etiska perspektiv 

Eftersom jag har intervjuat elever som inte är myndiga lämnades ett dokument till 

respektive målsman där jag informerade om den tänkta intervjun samt beskrev 

syftet med min undersökning. Jag informerade även alla deltagare samt 

vårdnadshavare om att alla deltagare i undersökning kommer att förbli anonyma 

och att intervjuerna och insamlat rådata inte kommer att användas annat än till 

denna studie. 

Dessa huvudkrav på etiskt tillvägagångssätt har väglett mig i mitt utförande 

av denna studie.  

 

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningens ändamål. 

(Björkdahl Odell, 2007, s. 26) 
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3.6 Tillförlitlighet 

När det gäller kvalitativ forskning är validitet och reliabilitet mer dynamiska 

enheter än i den kvantitativa forskningen (Karlsson, 2007). I en kvalitativ 

undersökning gör forskaren snarare en tolkning än en mätning av det insamlade 

materialet (Zimmerman Nilsson, 2009). I kvalitativ forskning är det viktigt att 

forskningsprocessen och resultatet presenteras på ett sådant sätt och med en sådan 

tydlighet att det upplevs rimligt. Likt Scheid (2009) menar jag att det inte finns 

någon poäng att finna den enda sanningen i det senmoderna samhället, utan det 

relevanta i sammanhanget är om resultatet i studien upplevs användbart för andra 

samt att undersökningen kan vara användbar i sammanhang utanför 

forskningsfältet (Scheid, 2009). Förhoppningsvis finner läsare att denna 

undersöknings resultat redovisas på ett tillförlitligt sätt. 

 

4. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av min studie samtidigt som en analys av 

materialet genomförs. Denna analys baseras på, enligt mig, relevant litteratur samt 

tidigare forskning. Jag har delat upp resultatet i två delar. I den första delen har 

jag valt att fokusera på lärarnas svar på mina frågor och i den andra delen 

elevernas svar. För att resultatet ska bli lättare att beskåda och analysera för både 

mig och läsaren har jag valt att tematisera svaren i fyra olika kategorier. Dessa är 

1) musik och musikundervisning - nu och då, 2) IT, massmedia och tv, 3) synen på 

musikundervisning samt 4) musik och identitet. Jag har valt att kalla det andra 

temat IT, massmedia och tv – och inte massmedia – på grund av de klara 

gränsdragningarna mellan de olika fenomenen. Dessa är samtidigt klart 

sammankopplade och placerades därför under samma rubrik och tema.   

 

4.1 Lärare 

De tre lärare jag intervjuat var väldigt öppna i sina tankar och besvarade mina 

frågor även om de ibland uppfattade frågorna som komplexa och svåra att svara 

på. Alla tre lärare har jobbat under en längre tid i skolan, Torbjörn från tidigt 

1980-tal, Tove från mitten av 1980-talet och Gustav från slutet av 1980-talet.  
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4.1.1 Musik och musikundervisning – nu och då 

Är det någon skillnad mellan musik och musikundervisning nu och då? Detta är 

ett av de områden mina frågor kretsar kring. Lärarna jag intervjuat har en relativt 

klar bild av hur musik och musikundervisning har förändrats genom åren.  

Torbjörn på Tallskolan menar att många elever börjar spela instrument men 

att flera av eleverna slutar relativt tidigt. Han är av den åsikten att elever idag 

kanske inte inser hur mycket arbete som ligger bakom inlärningen av ett 

instrument. En annan anledning till att elever slutar tidigt menar Torbjörn beror på 

den tid det tar innan ungdomarna ser någon utveckling i sitt spelande. Detta menar 

han leder till frustration, vilket i sin tur resulterar i att eleven slutar spela det valda 

instrumentet. En annan bidragande orsak till det tidiga bortfallet anser Torbjörn 

beror på andra fritidsintressen – de unga har helt enkelt inte tid att fokusera en 

längre tid på ett speciellt område. Då fritidsutbuden är så många och kommer från 

alla möjliga håll förfogar de unga inte längre över den tid som krävs för att öva 

och nöta på ett instrument, resonerar Torbjörn.  
 

Torbjörn: Ja, alltså den där… Jo, det är stor skillnad. Nu är det mycket mer jag 

provar på att spela trumpet. Nämen det här var inte roligt jag slutar… det är mer 

omsättning på folk. Förr började du spela trumpet i fyran sen spelade du till du 

gick ut gymnasiet. Det existerar inte längre. Det är väldigt många som börjar 

spela men det är väldigt många som slutar tidigt.   

 

Detta resonemang gäller främst ungdomars musicerande i Musikskolan och inte 

musikundervisningen i skolan, men det visar tydligt hur synen på 

musikinstrument och musikundervisning hos ungdomar har förändrats genom 

åren. Denna förändring kan kopplas till Thomas Ziehes (1986) begrepp kulturell 

friställning och på många sätt förklarar detta begrepp det Torbjörn beskriver i 

intervjun. Dagens ungdomar står inför en mängd val och detta prövande av olika 

aktiviteter kan man se som en rädsla att missa någon annan stimulerande aktivitet. 

Detta handlande från de ungas sida kan också kopplas till identitetsskapande då 

Ziehe menar att prövandet av olika fritidsintressen är ett slags experimenterande 

med den egna identiteten (Ziehe, 1986). När Torbjörn säger det existerar inte 

längre, om att elever spelar hela sin skolgång, är det ett exempel då Torbjörn 
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använder sig av extremisering i sin retorik. Det är knappast troligt att inte en enda 

trumpetelev, numera spelar sitt instrument från mellanstadiet till slutet på 

gymnasiet. Denna retorik möjliggör en tydlig kategorisering mellan nu och då. 

Tove som är musiklärare på Tallskolan ser även hon en förändring av musik 

och musikundervisningen genom åren. Tidigare var musiken i skolan mer riktad 

till de elever som redan hade god kunskap i ämnet medan ämnet nu är riktat till 

alla elever. Detta nämner även Torbjörn som en tydlig skillnad mellan då och nu.  

 

Tove: Jamen, de är ju mycket mer ohämmade nu alltså, vill ju lära sig mycket 

mer. Musik är något som angår dem i allra högsta grad. Alltså musik tillhör ju 

dem. Förut så tyckte jag att musik var till för vissa och många nöjde sig med att 

de var dåliga i musik, sen var det inte så mycket mer med det. Alla tycker att de 

ska vara bra i musik. Jag tycker alla är intresserade. 

 

Tove uttrycker i intervjun att intresset för musik har ökat bland ungdomar idag 

och att detta visar sig i musiksalen. Hon använder sig också av det retoriska 

knepet extremisering när hon beskriver de ungas intresse för musik. I allra högsta 

grad och alla är intresserade är exempel på detta. Extremiseringen bidrar till 

beskrivningen Tove gör av dagens elever samt förtydligar skillnaden mellan 

hennes elever då och nu. Hon talar om förr som den typiska och normala 

situationen i klassrummet där inte alla elever kände sig delaktiga. Sen var det inte 

så mycket mer med det visar just på att denna typ av lärarsituation inte var ovanlig 

utan snarare en normal situation. När så Tove beskriver förändringen som skett 

hos ungdomarna idag är det närmast ur ett abnormalt perspektiv.  

Musikläraren Gustav på Granskolan menar att ungdomars musiklyssnande nu 

för tiden är inriktat mot mainstreammusik där fokus ligger i att låten skall 

innehålla en stark refräng och vara lättillgänglig. Han menar vidare att elever som 

har ett gediget musikintresse tenderar att välja bort populärmusiken för att istället 

lyssna på äldre musik.   
  

Gustav: Nu är det mer… jag ska inte säga one hit wonders, men man har sina 

spellistor då har man otroligt blandat. Musik… ska vara catchy på en gång annars 

får det nästan vara bland vissa elever och vissa elever kan verkligen lyssna, 
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alltså… lära sig musiken på ett helt annat sätt. Bortom bra eller dålig musik men 

alltså det behöver inte liksom fångas på en gång, man kan ge det en chans, 

kanske lite mer analysera musiken. 

 

De elever som Gustav menar verkligen kan ta till sig musiken och behärskar att 

analysera den är också de elever som övergett mainstreammusiken för att leta sig 

vidare till äldre musik. I och med detta uttalande väljer Gustav att bevara den 

rådande diskursordningen mellan icke-mainstreammusik, som anses vara mer äkta 

och autentisk, och mainstreammusik, som anses vara musik med en fin yta men 

utan innehåll (Scheid, 2009).  

När jag ber Tove nämna en tydlig markör som visar skillnaden mellan nu och 

då, svarar hon blixtsnabbt. Hon menar att skillnaden var som natt och dag och att 

denna förändring var något alla inklusive henne själv ogillade, starkt. Det Tove 

menar förändrade skolan och hennes undervisning är 1996 års avtal om reglerad 

arbetstid för lärare (S:t Petri skolas vänner, 2010-12-14). 

 

Tove: Det är mycket mera struktur i skolan och allting över en natt. Och det var när 

vi fick en reglerad arbetstid. Och alla lärare var skitförbannade men… det var jag 

också naturligtvis jättearg men grejen var ju att det blev lugnare i skolan direkt. Folk 

var där, alltså det blev en annan koncentration i skolan. Det fanns mer vuxna, skolan 

blev viktigare, det blev en viktigare grej liksom. Det var ingen förvaringsplats längre 

bara och det blev konsekvenser om det hände någonting. Eleverna fick mer 

uppmärksamhet än tidigare. Och den där tror jag är den största skillnaden, största 

förändringen jag har sett i skolan. 

 

Toves ovanstående beskrivning kan man starkt koppla till 1990-talets ekonomiska 

åtstramningar och då främst den reglerade arbetstiden, som enligt Tove fick 

positiva följder för skolan som verksamhet.  

 

4.1.2 IT, massmedia och tv 

Det råder ingen större tvekan om att IT, massmedia och tv haft en stor inverkan på 

vår kultur och kanske främst ungdomskulturen. Detta har fått konsekvenser för 

ungdomars musiklyssnande och musikundervisningen. Tove på Tallskolan ser 
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tydliga kopplingar till både internet och programmet Idol när det gäller elevernas 

musikaliska kunnande och musikundervisningens utveckling. Hon menar att 

internet och den kultur som skapats runt detta digitala verktyg bidrar positivt till 

elevernas kunskap om musik och musikhistoria. Ungdomarna har inte bara 

kunskap i den rådande populärkulturen utan de kan via Youtube, Spotify och andra 

sidor på internet undersöka och inhämta kunskap om all typ av musik. Tove 

upplever kortfattat en större mångfald i musiklyssnande bland hennes elever. 

Denna mångfald i musiklyssnande får enligt henne följder i klassrummet. 
 

Tove: De lyssnar på allt mellan himmel och jord, så de behöver inte känna att de 

behöver vara så nischade utan de kan passa in någonstans i musik, och alltså 

tycker de att musik är kul, eller det är härligt med musik. Och så sången och… 

Det har förändrats totalt och det tror jag nu på senare år. Och det tror jag… det 

jag avskyr mest tror jag har en betydelse och det är Idol och alla de här 

hemskheterna… jag tycker ju inte om det att man röstar ut varandra och håller på 

sådär. Men på något vis har det… ja alla kan sjunga solo på något sätt, det är 

himla kul. 

 

Tove menar alltså att elevernas breda musiksmak underlättar vid 

undervisningstillfällen då hon slipper flertalet diskussioner gällande innehållet 

som till exempel vilken låt klassorkestern ska spela. Hon pekar även på en annan 

förändring och det är killarnas sång, där hon menar att tv-programmet Idol har 

haft inverkan på elevernas, och kanske främst killarnas, syn på sång. Att deltagare 

i programmet röstas ut allt eftersom är inte något Tove förespråkar utan visar 

tydligt sin avsky emot programmets upplägg. Trots att hon inte personligen är 

tilltalad av Idol kan hon inte bortse ifrån att programmet haft inverkan på hennes 

elever och hennes undervisning. Gustav på Granskolan ser lite annorlunda på IT, 

massmedia och tv och dess inverkan på ungdomar och musikundervisningen. Han 

menar att eleverna i mångt och mycket är aktörer som agerar individuellt. Jaget 

före laget som Gustav uttrycker sig under intervjun visar tydligt hur han ser på 

den generella utvecklingen hos sina elever de senaste åren.  
 

”Gustav: Idoldyrkan finns överallt… fått större genomslagskraft i musiken än vad 

det var tidigare. Just det här jag som individ. På gott och ont, det är ju kul att folk 
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vill sjunga solo, samtidigt med kör ibland så kan de vara dåliga där. Jag ska inte 

sjunga solo då behöver jag inte vara så seriös nu, ungefär. Men nu hårddrar jag, 

det är ju svårt att göra en sammanfattning. Det finns lysande undantag. 

 

Gustav ser musikämnet som ett lagspel och sett utifrån den synvinkeln har Idol 

och idoldyrkan medfört negativa effekter på undervisningen. När elever ska jobba 

tillsammans i en kör eller i en ensemble lyser elevernas individinställning igenom. 

Gustav nämner också i sin intervju precis som Tove att det de senaste sju till åtta 

åren blivit lättare att få elever att ställa upp i luciatåg, avslutningar och konserter. 

Idol, menar Gustav, kan vara en av anledningarna till detta.  

Torbjörn är inte bara klasslärare utan också instrumentlärare på Musikskolan. 

Piano, trumpet och bas är några av de instrument han undervisar i. Han ser en 

markant minskning i intresse för dessa instrument. Orkesterinstrumenten är på 

stadig nedgång menar han medan gitarr, trummor och sång är på uppåtgående. 

Detta kopplar Torbjörn till massmedia och då framförallt tv-programmet Idol.  

 

Torbjörn: Ja men, i och med att vi har öppet i lokalerna och man får komma och 

spela. Sen har du internet som de kan sitta hemma, jag menar det finns ju 

program där man lär sig spela gitarr. Sen har du det här med Idol.  

Magnus: Massmedia? 

Torbjörn: Jo, massmedia. Förr var det mer uppstyrt. Det ser man en tydlig 

minskning av, orkesterinstrumenten har också gått ner oerhört.  

Magnus: Är det ett resultat av massmedia, Idol, rockstjärnegrejen? 

Torbjörn: Mycket tror jag. Att alla vill bli sångare. 

 

På många sätt är även resultaten under detta tema tydliga exempel på Ziehes 

kulturella friställningsbegrepp där en ökad individualisering är ett av dess uttryck 

(Ziehe, 1986). De unga fokuserar på den personliga utvecklingen vilket resulterar 

i att de till exempel inte längre spelar orkesterinstrument eller ser någon anledning 

till att anstränga sig under körlektionen.  
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4.1.3 Synen på musikämnet 

Synen på musikämnet kanske man kan säga är det mest centrala temat för min 

undersökning, då detta tema innefattar mycket av undersökningens syfte. Vad vill 

du kommunicera med din undervisning till dina elever? Vad spelar musikämnet 

för roll i skolan? Sådana slags frågor ställde jag under mina intervjuer med 

Gustav, Tove och Torbjörn. Tove menar att man via musikämnet kan nå elever på 

ett sätt man inte kan göra i andra skolämnen. Hon anser att problemelever ofta ser 

musiken som en tillflyktsort och menar vidare att pedagogen via musiken kan nå 

dessa elever. Med hjälp av musiken uppstår alltså en möjlighet att bygga upp 

självkänslan hos eleverna. Detta självförtroende kan sedan appliceras på andra 

ämnen och bidra till att skolgången för eleverna får fart. 

 

Tove: Du får kontakt med dem. Och man kan lyfta dem på allvar inte bara oj vad 

duktig du är utan att de känner att det händer någonting. Och de känner att vi 

musiklärare verkligen spelar i samma division. Och det är inget töntigt ämne utan 

de är uppriktigt intresserade. Och det där kan man använda i alla ämnen sedan, 

och nu menar jag inte att man ska lära sig matte och sjunga en ramsa utan jag 

menar att det man använder sig av är, för att integrera musik i andra ämnen 

handlar om att ta med sig en känsla av ett jag från musiken som man sedan har 

nytta av när man ska göra andra saker. 

 

Det Tove i stort talar om är musikämnets så kallade spridningseffekter. Detta 

kommer också Gustav på Granskolan in på när han förklarar sin syn på 

musikämnet.  
 

Gustav: Alltså, jag vill förmedla att jag tycker att musik är kul och att musik är 

viktigt för människan. Och det har ett stort värde i sig självt sen kanske vissa blir 

musiker vissa blir konsumenter av musik, men musik i sig självt har en stor 

glädje för människan och underlättar för vårt välbefinnande… må bra av musik. 

Kan också underlätta i andra… skolämnen, inlärning och så vidare. 

 

Det Leonardz artikel i Svenska Dagbladet (2009-03-30) antyder om musikämnets 

spridningseffekter verkar det som Tove och Gustav är väl medvetna om. Tove 

talar om att musik kan bidra till en positiv förändring av elevers skolsituation 
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medan Gustav menar att musikämnet kan underlätta för elevers inlärning i andra 

skolämnen. Torbjörn å andra sidan ser hantverksdelen av musikämnet som det 

viktigaste att förmedla till sina elever. Det han ser som viktigast i 

musikundervisningen är att eleverna när de gått ut årskurs 9 har god kunskap i 

framförallt sång och instrumenten piano och gitarr, samt viss kunskap i 

genrebegreppen och musikens historia. 

 

Torbjörn: De huvudsakliga målen… de ska tycka musik är kul. De ska kunna 

använda musik i någon form när de slutar grundskolan. Alltså kunna sjunga 

någonting, våga använda sin röst det tycker jag egentligen är ganska viktigt. 

Kunna kanske greppa en gitarr, greppa ett piano, kunna kompa lite grann. På den 

biten sedan har de väl lite hum om olika musik… att det finns… jag menar lite 

grann om musikbredden. Vad det finns att lyssna på. Men mest att våga, kunna 

liksom använda musiken själva sedan när de går ut.  

 

Att få elever att ta för sig och våga spela och sjunga är något både Torbjörn och 

Tove talar mycket om. Alla kan är ett motto man på Tallskolan verkar ta på stort 

allvar. När det gäller användandet av modern musik under musiklektionerna 

känner Torbjörn sig träffad och menar att hans fokus möjligen inte ligger i att 

spela elevernas musik. 

 

Torbjörn: Jo, man kan ju säga att vi håller oss i den stilen nästan. Lite grann att 

man håller sig till sin egen pop och rock liksom 60- och 70-tal jag är ju mycket 

där och harvar egentligen. För jag lyssnar ju inte på nåt… jag lyssnar aldrig på de 

nyaste pop- och rocklåtarna det gör jag inte… jag är ganska borta där tyvärr. Jag 

vet inte om det är tyvärr men jag är inte så insatt i det. Det var bättre förr när 

barnen… det har blivit sämre nu. Jag hade en… bra period när de var hemma 

alltså mina barn. Jag var på topp för fyra-fem år sen. Sen har det gått utför, då 

hade jag ganska bra koll. 

 

När jag ställde frågor kring lärares och elevers syn på musik menar Gustav att han 

upplever skillnad i smak men att det i stort inte påverkar hans syn på musik. 
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Gustav: Jag personligen har ju svårt för vissa typer av ny musik som kommer, 

tycker inte att den är speciellt bra. Klart då är det svårt för mig att relatera till den 

eller förstå den, det ska jag vara ärlig och säga. Nu tänker jag mera på hiphop och 

sådant där. Jag har en son hemma som älskar det och vi diskuterar mycket, men 

annars tror jag nog att vi har ganska lika syn. 

 

Moderniseringen menar Ziehe (1992) inverkar på vår kultur och är något som 

fundamentalt förändrar samhället och dess individer. Att läraren Gustav inte 

förstår sig på viss ungdomsmusik eller har svårt att relatera till den musiken kan 

möjligen ses som ett exempel på den kulturella moderniseringen. Den objektiva, 

subjektiva och inre verkligheten påverkas av moderniseringen och på så vis finner 

de unga att den samtida musiken är värdefull medan Gustav, som vuxit upp i en 

annan tid, inte värdesätter den lika högt (ibid, 1992).    

  

4.1.4 Musik och identitet 

Inte helt överraskande har musik spelat en avgörande roll i lärarnas liv och 

identitetsskapande, det har hos samtliga varit ett fritidsintresse från tidig ålder. 

Tove beskriver sitt musikintresse som något utöver det vanliga. Detta starka 

intresse för musik tror hon även har påverkat hennes undervisning. Tove menar 

vidare att musiken hon lyssnar på och musiken hon spelar i mångt och mycket 

blivit en del av hennes personlighet. I och med detta menar Tove att det är 

ofrånkomligt att hennes privata musiklyssnande påverkar undervisningen. På så 

sätt yttrar sig hennes personlighet och identitet i musikundervisningen. 
 

Tove: Ja, det var ju bara musik. Alltså musik… jag vet inte vad jag hade gjort om 

jag inte hade haft musik. Det var ju min grej det var ju jag på något sätt. Det var 

ju likhetstecken med mig själv. Att spela och att lyssna på musik. 

Magnus: Hur tror du att din personliga musiklyssnande visar sig i din 

undervisning? 

Tove: Ja, det tror jag absolut att det märks. Man väljer ju efter sin personlighet 

även om man då tycker att man lyssnar på olika genrer så lyssnar man ju på sin 

musik och det blir väldigt färgat av ens personlighet, tycker jag. Oavsett vilken 

genre det är. 
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Tove menar att musiksmak inte är beroende av genre och att musik är en stor del 

av hennes identitet. Denna musikaliska personlighet tar sig uttryck i hennes 

musikundervisning. Torbjörn började komponera vid tidig ålder och spelar allt 

ifrån gitarr till tramporgel. Även i detta exempel visar Torbjörn hur han prioriterar 

musikämnets praktiska inriktning.  

 

Torbjörn: Ja, det måste jag säga det är ju ganska… viktig grej i och med att man 

har hållit på sen man var… så här. Jag började ju spela när jag var… jag började 

lära mig själv spela gitarr när jag var väl sju eller åtta år och skrev liksom visor… 

höll jag på med och skrev. Du kan ju tänka dig… så här liksom lite… det var ju i 

Cornelis anda… höll jag på och gjorde så här roliga låtar. Och spelade gitarr och 

sen så spelade jag… började jag att spela… jag var ju mycket självlärd. Jag 

började då liksom spela koraler, psalmer på tramporgel. Och sen startades en 

blåsorkester då vi bodde på Tallbacka och så vart det på den vägen… då vart det 

trumpet.  

 

Gustav på Granskolan kommer mer in på själva musiklyssnandet och hur detta 

påverkat honom.  

 

Gustav: Svår fråga. Eh, jamen det är ju alltså ett genuint intresse från barnsben. 

Jag har alltid lyssnat på musik. Alltid tyckt om musik, alltid mått bra av musik. 

Alltså liksom, en god stund för mig själv, att lyssna på musik jag tycker om. Det 

ger ett slags välbefinnande, ungefär så. 

 

4.2 Elever 

Nu har vi kommit till den del av undersökningen där eleverna får utrymme att 

beskriva hur de ser på saken. Therese, Thyra, Tomas och Tommy är de elever jag 

intervjuat på Tallskolan. På Granskolan intervjuades eleverna Gisela, Greta, 

Gabriel och Gunnar. Mina frågor kretsar fortfarande runt samma syfte men är 

omformulerade dels för att eleverna på ett bättre sätt ska förstå dem, dels för att 

eleverna lättare ska kunna framföra sina åsikter kring musik, musikundervisning, 

identitetsskapande, massmedia etcetera.  
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4.2.1 Musik och musikundervisning - nu och då 

Eleverna jag intervjuat besitter inte några egna primära erfarenheter i hur synen på 

musik och musikundervisning yttrade sig förr i tiden, emellertid förfogar de över 

det Ziehe (1986) väljer att kalla sekundära tolkningsmönster. Dessa mönster 

inhämtas från massmedia och utifrån dessa skapar de unga sig en bild (ibid, 

1986).   

 

Magnus: Tycker ni att det är viktigt som lärare att hänga med i tiden? 

Tomas och Tommy: Ja. 

Magnus: Varför tycker ni att det är viktigt? 

Tommy: Jag vet inte.  

Tomas: Bara så det inte blir sådär jättegammalt. 

Magnus: Så det inte bara blir en massa gammal musik? 

Tomas: Ja, modern musik det är bättre. 

 

Tomas och Tommy menar att samtida ungdomsmusik är bättre än äldre musik, 

och att de föredrar att spela och sjunga låtar som är knutna till dagens 

ungdomskultur. Gisela på Granskolan anser också att samtida ungdomsmusik är 

att föredra före äldre musik. Hon menar att musikundervisningen blir roligare och 

mer intressant när lektionsinnehållet är baserat på samtida ungdomsmusik. 

 

Gisela: Jamen, Gustav brukar också oftast välja låtar som han vet att vi tycker om 

sådana här nyare låtar. För att min gamla musiklärare han valde bara sådana här 

gamla låtar och då blir musik hur tråkigt som helst. 

 

Killarna på Granskolan anser att det inte är så viktigt som musiklärare att följa 

med i utvecklingen. Gabriel menar att det kanske är viktigare att läraren lyckas 

motivera elever som inte prioriterar musik eller musikämnet speciellt högt. 

Lärartypen som Gabriel syftar på ingår i Ericssons (2006) första 

indelningskategori av lärartyper. 
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Magnus: Är det viktig att som lärare hänga med i tiden? Eller finns det annat som 

är viktigare?  

Gabriel: Nja, jag tror det viktigaste som lärare är att få människor att utvecklas. 

Att kanske få den här… tro på sig… nörden eller vad man ska säga och förstå att 

det finns mer i livet än fotboll. Kanske att få folk att växa på det sättet.  

Gunnar: Det är väl inte så himla viktigt att följa med i tiden. Alla lyssnar ju på ny 

musik nuförtiden verkar det som nästan och då tycker de att det är roligt att spela 

ny musik men jag som lyssnar på mycket gammal musik vill ju spela det. 

 

Om man ser till Gunnars svar på frågan är modern musik något alla föredrar och 

därför något musikläraren borde anpassa sin undervisning efter. Men som det 

visar sig i slutet av Gunnars kommentar ligger hans intresse inte i samtida 

ungdomsmusik. Att han inte anser att det är viktigt för musiklärare att följa med i 

tiden grundar sig nog i hans personliga musiksmak.  

Det blir tydligt att tjejerna på Tallskolan finner samtida ungdomsmusik bättre 

än äldre musik. Det framgår också att de uppfattar att Tove och Torbjörn inte 

uppskattar samtida ungdomsmusik lika mycket som äldre musik. Therese och 

Thyra menar att detta grundar sig i att lärarna är uppväxta med den äldre musiken 

och därför föredrar denna framför samtida ungdomsmusik.   

 

Therese: De växte ju upp med sin musik och vi med vår musik. Det kanske inte 

betyder att vi tycker att deras musik är dålig men alltså vi tycker ju att vår musik 

är bättre.  

Thyra: De tycker att vår musik är sämre.  

Magnus: Tycker de det?  

Therese och Thyra: Ja.  

Magnus: Varför tror ni att det är så? 

Therese: De är ju uppväxta med det. 

Magnus: Tycker ni att musiken som ni lyssnar på skiljer sig väldigt mycket? 

Therese och Thyra: Ja.  

Magnus: Vad är det som skiljer sig? 

Therese: Men de har ju typ The Beatles och de står ju i kostymer men vi har ju… 

Thyra: Och musikstilen.  

Therese: Och olika saker de hade ju inte rappare eller något sådant. 
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Den generella uppfattningen hos de unga, baserat på mina intervjuer, är att 

samtida ungdomsmusik värderas högre än äldre musik samt att eleverna uppfattar 

att musiklärarna föredrar äldre musik framför samtida ungdomsmusik. Det är 

numera inte speciellt rebelliskt att som kille ha långt hår som exempelvis The 

Beatles hade, för att vara en rebell och på så vis synliggöras i det senmoderna 

samhället krävs mer än så. Eftersom aktörer inom rockdiskursen bör sträva efter 

musik med rebelliska tendenser söker Therese och Thyra sig ifrån äldre musik 

som till exempel The Beatles till nya artister i form av Lady Gaga (Scheid, 2009). 

 

4.2.2 IT, massmedia och tv 

När elevdeltagarna fick frågan om de endast lyssnar på musik när de sitter vid 

datorn svarade alla bestämt nej. Det visar sig att eleverna lyssnar på musik 

samtidigt som de också besöker Facebook och andra sociala medier eller surfar på 

internet. Eleverna på Granskolan anser att massmedia styr individens 

musiklyssnande. De visar också, genom nedanstående citat, medvetenhet och 

kunskap gällande massmedias olika kanaler samt vilken musik som spelas i 

respektive kanal. Eleverna menar att individens musiksmak påverkas av 

massmedias utbud.  
   

Gabriel: Det influerar väl rätt mycket vad man ska lyssna på. Om man slår på 

radion så är det ju bara sådan här nya hippa coola som man ska lyssna på, och det 

är ju för att vara inne liksom. Om man slår på lugna favoriter eller Rix FM. Slår 

man på Bandit så lyssnar man bara på gammal musik. Samma sak med Mtv. Det 

ju bara den musiken, även om det inte är så mycket musik. Slår man på Mtv2 så 

spelar de ganska crazy wacko musik som man aldrig har hört talas om. Så jag tror 

definitivt att det påverkar vad man lyssnar på. 

 

När jag frågade tjejerna på Tallskolan om massmedia påverkar musiklyssnandet 

och musikundervisningen, svarade eleverna något svårtolkat. De menar att 

skandalscener och nakenchocker nästan är ett måste i musikvideos för att det 

musikaliska innehållet ska uppmärksammas. Therese och Thyra menar att det är 

först då som musiken och artisten blir synlig för den stora massan.  
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Therese: Men om det är typ en sådan här skandallåt eller att någon gör något 

konstigt i en musikvideo, då är det många som tittar på det. 

Thyra: Ja. 

Therese: Då blir det fler tittare på det. Också kanske någon bara lyssnar på låten 

och tycker att den är bra.  

 

De menar vidare att det också finns konsumenter som endast är intresserade av 

musikens innehåll och inte bryr sig allt för mycket om musikens paketering. På 

fritiden lyssnar Gisela och Greta mycket på musik i alla typer av sammanhang.  

 

Gisela: Ja, asså vad än jag än gör så lyssnar jag på musik.  

Greta: Ja, alltså varje gång man sitter vid datorn så lyssnar man ju på musik. 

Gisela: Ja, när man far till skolan, nästan jämt typ. 

Greta: Ja, hela tiden. 

Magnus: Vilka medier lyssnar ni genom? Alltså vad lyssnar ni genom? 

Gisela: Mmmm, typ såhär Spotify och sen lyssnar vi kanske genom mobilen. 

Greta: Ja. 

Magnus: När ni sitter vid datorn lyssnar ni bara på musik då? Eller gör ni andra 

saker samtidigt? 

Gisela: Ja, man gör ju annat. 

Greta: Man lyssnar inte bara på musik. Typ såhär sitter på Facebook. 

  

Detta är på många sätt ett typ exempel för hur eleverna jag intervjuat ser på sin 

musiklyssning. Eleverna lyssnar sällan enbart på musik utan de föredrar att lyssna 

på musik medan de gör något annat. Av citatet ovan framgår det att musik spelar 

en stor roll i ungdomars fritid och att de blandar musik med andra medier 

tillhörande populärkulturen. Även här kan man koppla elevernas beskrivning av 

sitt musiklyssnande till Ziehe (1986) och den kulturella friställningen. Utbudet av 

olika medier är stort och ifall något väljs bort riskerar tjejerna att missa något, 

därför väljer de att multitaska, det vill säga att simultant hålla på med flera 

aktiviteter (ibid, 1986).  
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Bourdieu menar att utbildningssystemet är en aktör i samhället som bekräftar den 

rådande maktstrukturen. Samma roll menar jag att IT, massmedia och tv spelar i 

det senmoderna samhället. Kanske är det så att de unga i viss mån genomskådar 

IT, massmedia och tv:s bakomliggande motiv. Men äger de unga förmågan att 

analysera och bryta sig ur denna maktstruktur? Utifrån min studie är det inte 

möjligt att göra en sådan bedömning, men att IT, massmedia och tv är en minst 

lika stark aktör i samhället som skolan finner jag ingen anledning att tvivla 

(Scheid, 2000). 

  

4.2.3 Synen på musikämnet 

Gisela och Greta på Granskolan anser att musik bör vara ett ämne alla i klassen 

skall tycka är roligt, och för att möjliggöra detta förespråkar de mångfald i valet 

av musik. Man bör helt enkelt som musiklärare erbjuda klassen mängder av 

genrer och musikstilar att utforska för att på så sätt nå ut till så många elever som 

möjligt. De ser det också som ett krav att läraren utgår ifrån elevernas önskemål 

vad gäller låtval.  
 

Gisela: Men typ, mångfald så att alla känner såhär att det är roligt. Jag menar alla 

lyssnar ju ändå på olika musik, så om man bara har en viss genre då kanske det 

bara är någon som gillar det. Att man har en massa olika… ganska brett så att alla 

tycker att det är roligt. 

 

Killarna på Granskolan samtalade mer kring musikämnets karaktär och hur ämnet 

skiljer sig ifrån andra skolämnen. De menar att musikämnet är ett friare ämne än 

andra, och att läroplanen i musik inte är lika strikt som till exempel i ämnet 

svenska. Denna frihet inom ämnet ser de som den största skillnaden mellan 

musikämnet och andra skolämnen.  
 

Gabriel: Det är väl mer fritt på något sätt. Om man tar svenska så är det en 

läroplan som man måste följa. I musiken är det lite av nu ska vi göra lite av det 

där och lite av det här men annars är det ganska fritt på något sätt. 
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Friheten i musikämnet tilltalar elever men inte bara det utan även att musik är ett 

ämne som är roligt. En av skillnaderna Therese och Thyra ser mellan musikämnet 

och andra skolämnen är att alla kan vara med. De menar vidare att musikämnet 

handlar om att njuta av musik samt möjligheten att uttrycka sig genom musik.   

 

Magnus: Skiljer musik sig mycket från andra ämnen? 

Therese och Thyra: Ja. 

Magnus: På vilket sätt skulle ni vilja säga att den skiljer sig? 

Therese: Typ som med idrott man behöver inte ha så mycket kondition och 

sådant eller typ man behöver inte vara så smart som typ i matte. 

Thyra: Mmm. 

Therese: Det är som något som alla kan vara med i. 

Magnus: Ni säger att man inte behöver vara så smart. Vad behöver man ha i 

musik? Vad handlar musik om då om det inte handlar om att vara smart? 

Therese: Att kunna som njuta av det. 

Thyra: Uttrycka sig, om det är något man är ledsen för. 

Magnus: Skulle man kunna säga att man kan uttrycka sig ganska mycket genom 

musik som man annars inte kan i andra ämnen? 

Therese och Thyra: Ja. 

 

Att spela på musiklektionen menar Tomas och Tommy är det allra viktigaste och 

roligaste med musikämnet. Sedan menar de att ämnet skiljer sig från andra 

skolämnen genom att musikämnet inte innehåller allt för mycket skrivande. 

 

Magnus: Vad tycker ni att musikundervisningen ska innehålla? Vad tycker ni 

man ska göra på musiken? 

Tomas: Spela och lyssna.  

Tommy: Och sjunga.  

Magnus: Vad tycker ni är viktigast av de tre? 

Tomas: Spela. 

Magnus: Hur tycker ni att musiken skiljer sig från andra skolämnen? 

Tommy: Det är inte så mycket skriva.  
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I det stora hela anser eleverna jag intervjuat att musikämnet skall vara roligt och 

innehålla ensemblespel och valet av låtar ska komma från dem själva. Gisela och 

Greta menar vidare att det är viktigt att låtvalet i musikundervisningen är 

varierande, detta kan möjligen ses som ett exempel av de ungas 

individualiseringsprocess i det senmoderna samhället – elever har inte gemensam 

musiksmak utan lyssnar på vitt skilda musikstilar (Ziehe, 1986).  

 

4.2.4 Musik och identitet 

När jag frågade tjejerna på Tallskolan vilken roll de tror att musik spelar för 

ungdomar idag, svarade eleverna att musik ger ungdomar möjligheten att vara 

annorlunda. De menar att genom musik kan man likt Lady Gaga gå klädd i 

vadsomhelst utan att det är något underligt med det.  
 

Therese: Att man kan vara annorlunda. 

Magnus: Hur är man annorlunda? 

Therese: Men Lady Gaga går omkring i en köttklänning. 

 

Killgruppen på Granskolan är inne på samma linje då de menar att individer som 

lyssnar på en speciell musikstil också tenderar att klä sig i enlighet med denna stil. 

På detta sätt blir de annorlunda gentemot andra ungdomar. 

 

Magnus: Vad tror ni musik spelar för roll för ungdomars identitetsskapande? 

Gabriel: Det har väl ett ganska stort inflytande skulle väl jag säga. Alltså folk 

som lyssnar på Tokio Hotel de har ju som en viss sorts kläder. Tokio Hotel är bara 

ett exempel men någon som bara lyssnar på hårdrock de har ju nithalsband hela 

det köret så det är väl ganska mycket skulle jag vilja säga.  Influerar, folk som 

bara lyssnar på pop har så här typ sådana här kläder som de har på sig, de som 

sjunger.  

Magnus: Tror ni att det kan påverka på ett djupare plan än bara klädesmässigt? 

Gabriel: Ja, men det kan det väl. 

Magnus: Hur skulle det kunna ge sig uttryck? 

Gabriel: Lyssnar man bara på deppar musik nu tar jag ett annat exempel Joy 

Division hela tiden då blir man nog gothare förr eller senare om man bara lyssnar 
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på det. Lyssnar man bara på gladare musik typ Håkan Hellström så blir man nog 

gladare som person. 

 

Killarna ger även tydliga exempel på hur musik kan påverka sinnesstämningen 

hos en ungdom, och antyder att om man lyssnar på glad musik blir man gladare 

och vice versa. Likt killarna på Granskolan verkar polisen i Armeniens huvudstad 

se kopplingen mellan ungdomar och musik – att musik påverkar de ungas 

sinnesstämning (Norran, 2010-12-13).  

I enlighet med tankar från Birminghamskolan menar tjejerna på Granskolan 

att man kan klassificera individer utifrån kläder och musiksmak. Ju extremare 

musiksmak desto tydligare syns det på personens klädstil, menar eleverna 

(Scheid, 2009). 

 

Gisela: Ja, asså om jag menar är det någon som lyssnar på hårdrock kan man ju 

oftast se det på den också. Eller det är ju inte alltid så men… 

Greta: Ofta. 

Gisela: Ja, alltså är det nån som… 

Greta: Alltså dem som klär sig lite annorlunda asså hur ska man säga… 

Gisela: Dom har oftast en speciell musiksmak också. 

Greta: Ja.  

Magnus: Om man lyssnar på typ såhär mainstream musik, förstår ni vad jag 

menar? Den vanligaste musiken om man säger så, klär man sig då också väldigt 

vanligt?  

Gisela: Det beror på vad man tycker är vanligt.  

Greta: Alltså jag skulle säga att man klär sig ganska vanligt, eller det känns som 

det.  

Gisela: Ja, man måste ju inte göra det för det. Men alltså är det ofta så att när man 

har typ tuppkam och sådant och är typ såhär punkare då lyssnar man säkert på 

samma musik också. 

 

Både Tomas och Tommy hade svårt att besvara min fråga gällande 

identitetsskapande, men visar att de är fullt medvetna om vilka klädkoder skolan 

har nu jämfört med tidigare. 
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Magnus: Är det mycket på den här skolan att man klär sig likadant?  

Tommy: Ja, typ. 

Magnus: Finns det något speciellt stuk som är inne? 

Tommy: Förut var det baggy man skulle ha stora och nu är det… 

Magnus: Baggy jeans eller? 

Tommy: Ja, typ.  

Magnus: Har man baggy tröjor också? 

Tomas: Ja, eller inte nu. 

Magnus: Är det tajta jeans som gäller nu? 

Tommy: Ja, fast inte överdrivet.  

Magnus: Det är lite sådär stuprör?  

Tommy: Ja, stuprör. 

 

När man som ungdom är mitt uppe i sitt identitetsskapande kan denna process 

vara svår att samtala kring. Detta anser jag var fallet med killarna på Tallskolan. 

Tomas och Tommy kanske inte besvarar mina frågor kring identitetsskapande 

men likafullt utgjorde deras intervju ett exempel på ungdomars kulturella 

medvetenhet. Tomas och Tommy agerar på många sätt inom rockdiskursensramar 

då de nonchalant och tillsynes oengagerat beskriver modet som för tillfället är 

populärt på Tallskolan. Killarna är fullt medvetna om modekulturen men 

eftertanke och reflektion är inte eftertraktat inom rockdiskursen. För att vara så 

autentisk och äkta som möjligt ska alltså Tomas och Tommy helst inte bry sig hur 

andra klär sig utan endast fokusera på sin egen stil, tycke och smak (Scheid, 

2009). 

 

5. Diskussion och en övergripande analys av 

materialet 
I detta avsnitt sammanförs lärare och elevers syn på musik med målet att 

undersöka skillnader och likheter i deras respektive synsätt. Jag har valt att under 

rubrikerna senmoderna tendenser och synen på musik och musikämnet bearbeta 

resultatet och ge min personliga syn på studien. Även om jag i min studie väljer 

att gruppera fokusgrupperna i tjej- och killgrupper kommer inga jämförelser 
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gällande genus göras i denna studie då jag inte funnit sådana mönster i 

undersökningens empiri.   

 

5.1 Senmoderna tendenser 

Senmodernitet och postmodernitet är begrepp forskare än idag tvistar om och det 

verkar som om det finns en osäkerhet gällande vilket skede vårt samhälle befinner 

sig i. Många forskare visar sig dock vara överens om att vi fortfarande lever i det 

moderna och att man inte bör tala om något postmodernt samhälle. Efter att ha 

läst om olika samhällsteorier finner jag detta rimligt, sedan kan man kalla den fas, 

i det moderna, som vi lever i idag för senmodern eller reflexivmodern. Som jag 

ser det beskriver dessa två uppfattningar i stort en likartad händelseutveckling.  

Individualisering är ett begrepp som genomsyrar både denna studies resultat, 

och teorierna gällande det senmoderna samhället. När lärarna beskriver IT, 

massmedia och tv och dess inverkan på musikundervisningen målas en bild upp 

som tydligt pekar i det senmoderna samhällets riktning; jaget före laget, som 

musikläraren Gustav uttryckte sig. Själv är jag av den uppfattningen att 

individualiseringsbegreppet präglar det samhälle vi lever i likt som begreppet 

sätter sin prägel på mitt resultat. Detta begrepp bör man dock inte bara se som 

något negativt. Möjligheten att vara annorlunda och på så vis ges möjligheten att 

utforska sin identitet är något som elever i studien ser som något positivt. Detta är 

i mångt och mycket resultatet av det individualiserande samhället som Ziehe 

(1986) talar om. Mycket negativt kan sägas om Idol och liknande tv-program. 

Tove nämner i sin intervju att hon inte alls uppskattar dessa typer av program men 

hävdar å andra sidan att Idol på något vis stärker individen och ger självförtroende 

till eleverna. Detta menar inte bara Tove utan samtliga lärare jag intervjuat.  

Lärare och elever fick i denna studie på olika sätt behandla frågor kring 

identitetsskapande. Lärarna fick mer precist besvara frågor kring 

identitetsskapande samt vilken roll musik har spelat för dem, medan eleverna i sin 

tur fick mer generella frågor om hur de uppfattar att musik påverkar ungdomars 

identitetsskapande. Detta menar jag bidrar till en jämförelse mellan lärare och 

elever gällande identitetsskapande. Eleverna menar att musik ger dem möjligheten 

att vara annorlunda. Men likt journalisten Tidholm anser jag att de unga via 
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subkulturer nog egentligen söker trygghet och inte frihet (Tidholm, 2007-04-29). 

Inom subkulturen finner ungdomen ramar för sitt varande. Dessa osynliga regler 

blir de ungas trygghet och denna grupptillhörighet menar jag även bidrar till 

identitetsskapandet hos individen. Lärarna behandlar ämnet som om den egna 

identiteten är färdigproducerad vilket leder till tillbakablickar till ungdomsåren, 

där musik visar sig betyda väldigt mycket i identitetsskapandeprocessen. Jag 

uppfattar att eleverna är på det klara med vilken betydande roll IT, massmedia och 

tv spelar för ungdomar och vårt samhälle, men i och med att de inte upplevt tiden 

före denna IT-revolution är de oförmögna att se utvecklingen i sin helhet. Lärarna 

å andra sidan ser denna utveckling klart och tydligt och försöker att dra nytta av 

den i sin undervisning. Det visar sig dock att IT, massmedia och tv:s framfart inte 

bara är positiv. Musikläraren Torbjörn menar att orkesterinstrument inte är lika 

populära som de var förr. En av orsakerna till detta menar han är de signaler 

massmedia skickar till ungdomar idag. Nämligen att sång och rockensemble 

instrument prioriteras. Gustav på Granskolan ser både för- och nackdelar då dels 

fler elever numera kan tänka sig stå längst fram på scen, dels att samma elever 

verkar prioritera sig själv före ensemblen och samspelet. Dessa tendenser ser jag 

som senmoderna och kanske studiens påtagligaste resultat. 

 

5.2 Synen på musik och musikämnet 

Precis som den nationella utvärderingen 2003 (2005) beskriver är jag av den 

åsikten att musiksalen är den plats där skolkulturen möter, och även ibland 

kolliderar med, ungdomskulturen (NU03, 2005). Jag menar vidare att de 

viktigaste aktörerna på denna arena är musikläraren och eleven även om 

ungdomskulturen har fått ett större inflytande, nu mer än någonsin.  

Mötet mellan dessa två aktörer väljer jag att kalla det musikaliska mötet. Som 

jag ser det är det musikaliska mötet grunden för all musikundervisning. Om inte 

aktörerna samverkar och möts med ömsesidig respekt riskerar 

musikundervisningen att bli lidande. Ett exempel på detta är att i dagens skola kan 

och får elever ta med sig musik från fritiden till skolan och där lära sig spela den. 

Detta möte skiljer sig, menar jag, från andra möten mellan lärare och elev i skolan 

då musik fungerar som en brygga mellan skolkulturen och ungdomskulturen, samt 
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har en unik påverkan i de ungas identitetsskapande. I detta möte mellan lärare och 

elev ingår så mycket mer än bara noter och ackord. Jag menar att i musiksalen ges 

unika möjligheter till att nå elever på såväl det känslomässiga som 

kunskapsmässiga planet. Det musikaliska mötet bör vårdas och nyttjas med 

respekt och omtanke. 

 En annan grundpelare i all musikundervisning är musiken. När det gäller 

valet av musik i musiksalen har eleverna jag intervjuat en klar bild. Eleverna 

menar att det är viktigt att läraren lyssnar och tar till sig av elevernas önskemål; de 

anser att deras musik är vad man bör spela i musiksalen. Mångfald och varierat 

låtval är Gisela och Gretas lösning på det hela. Gabriel och Gunnar anser å andra 

sidan att det finns annat som är viktigare än att spela samtida ungdomsmusik. 

Lärarna Torbjörn och Gustav erkänner relativt öppet att deras syn på samtida 

ungdomsmusik inte alltid är positiv. I samtalet med Torbjörn framkommer det att 

han i mångt och mycket är en lärare tillhörandes Ericssons (2006) första 

indelningskategorin av lärartyper. Mycket av låtmaterialet som spelas i 

klassrummet härstammar från 1960- och 1970-talet och detta för att läraren 

Torbjörn är den som väljer ut materialet något som även Ericsson (2006) 

beskriver. Torbjörn kunde tidigare relatera till den samtida ungdomsmusiken med 

hjälp av sina barn men menar att det är svårt som lärare att följa med i 

utvecklingen. Läraren Gustav menar att viss ny musik som till exempel hiphop 

inte tilltalar honom. Detta menar jag kan få följder i musikundervisningen då han 

inte kan relatera till den samtida ungdomsmusiken. Denna åsiktssplittrare kan ses 

som en del av problematiken i mötet mellan lärare och elev i musikklassrummet. 

När lärarna i studien motiverar musikämnets roll i skolan och beskriver dess 

särdrag tenderar svaren att fokusera på spridningseffekter. De menar även att 

ämnet ska vara roligt och något som ska bidra till att elevernas skolgång inte blir 

så tråkig. Man kan ställa sig frågan om inte dessa beskrivningar mer liknar 

musikterapi än musikundervisning? När det gäller musikens spridningseffekter 

har lärare under lång tid varit medvetna om dessa. Personligen ställer jag mig 

tveksam till spridningseffekternas roll i motiveringen av ämnet, då jag menar att 

spridningseffekter kan medföra svårigheter om man som musiklärare inte kan 

motivera sitt ämne utan att hänvisa till dessa.  
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Följande tre huvuddiskurser har jag funnit i studiens empiri: 1) musik är 

roligt och ska så vara, 2) musik är personligt och knyts till identitet, 3) musik 

knyts till ungdomstiden för både lärare och elever.  

Samtliga lärare som deltagit i studien menar att musikämnet ska vara roligt 

och att ämnet på många sätt är en paus från de teoretiska ämnena i skolan. Sett 

utifrån denna studie delar både lärare och elever denna syn. Musikämnet är, enligt 

mig, i grunden ett praktiskt ämne men som musikpedagog bör man vara på sin 

vakt och passa sig för att reducera sitt ämne till att bara vara roligt och praktiskt 

inriktat. Jag menar att det finns en fara med denna inställning till ämnet. De 

estetiska ämnena är i behov av att höja sin status och detta synsätt, menar jag, 

bidrar inte till att skapa önskad effekt. Likaså kan problem uppstå när läraren ska 

motivera de moment i undervisningen som inte faller under kategorin roligt.  

I både lärare och elevers utsagor kan man se en koppling mellan musik och 

identitet. Musik är ytterst personligt och något som färgar individens innersta 

väsen. Man bör dock vara på det klara att denna studie inte på något djupgående 

sätt undersökt denna koppling utan snarare endast skrapat på dess yta. Det råder 

dock inga tvivel om att musik ger oss människor ett starkt uttrycksmedel. Jag 

menar vidare att de unga i stor utsträckning använder sig av musik i skapandet av 

den egna identiteten. I vissa fall används även musik, i synnerhet musikens 

subkulturer, som ett skyddsrum när omvärlden blir alltför påträngande och 

krävande.  

Är musik endast för ungdomar och ungdomstiden? Självfallet inte, men 

musiksmak menar jag är något som växer fram under ungdomstiden och denna 

musik kommer alltid att ha en speciell plats i ens hjärta. Detta kan få 

konsekvenser i klassrummet då musikläraren tyr sig till och favoriserar sin 

generations ungdomsmusik medan eleverna föredrar sin. Detta menar jag kan vara 

en del av problematiken i mötet mellan musiklärare och elev. 

 

5.3 Sammanfattning och vidare forskning 

Elevers syn på musik bör möjligen ses i ett större perspektiv än endast det 

musikaliska. Som Birminghamskolan lät förstå innehåller musik mer än bara det 

klingande och detta menar jag i enlighet med Scheid (2009) påverkar elevernas 
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syn på musik. Jag menar alltså att de ungas uppfattning av The Beatles musik 

påverkas av att de var klädda i kostym och inte slitna jeans och en urtvättad tröja. 

Detta är också något som Therese på Tallskolan nämner. Vilket är då detta större 

perspektiv? Jag menar att mycket kan förklaras utifrån det senmoderna samhällets 

perspektiv. Det är inte enkelt som lärare att följa med i utvecklingen och se 

världen utifrån de ungas perspektiv, i denna studie ges en rad exempel på detta.  

Det vore intressant att forska mer kring de senmoderna tendenser detta arbete 

indikerar. Studien visar att det senmoderna samhället inte bara medför negativa 

utan även positiva tendenser. Idol-programmet ser jag som ett exempel på det 

positiva. En studie baserad på Idol samt vilken roll programmet spelar i de ungas 

populärkultur vore intressant att följa ur flertalet perspektiv.   

Musik är ett skolämne som många finner kul och något man som människa 

mår bra av. Synen på musik är i grunden densamma hos lärare och elever, enligt 

denna studie. Men när det kommer till musikämnets innehåll, lärarens 

tillvägagångssätt och elever och lärares inställning till ämnet skiljer sig 

deltagarnas åsikter. Vad musikämnet bör omfatta kommer nog alltid vara en stor 

fråga. Vad är det egentligen man som musiklärare bör förmedla och undervisa?  I 

denna studie har vi fått en rad olika svar på denna fråga. Spridningseffekter och 

låtvalet till musikundervisningen är två exempel. Det kanske är just det som är 

ämnets styrka – att alla har en åsikt om det. 
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Bilaga 1 
	  

Till	  målsman:	  

	  

Hej!	  

Jag	  heter	  Magnus	  Kärnebro	  och	  gör	  mitt	  sista	  år	  på	  Umeå	  Universitet.	  Just	  nu	  
gör	  jag	  mitt	  examensarbete	  som	  har	  titeln	  ”Lärare	  och	  elevers	  syn	  på	  musik	  
och	  hur	  detta	  påverkar	  musikundervisningen”.	  Syftet	  med	  mitt	  arbete	  är	  just	  
att	  undersöka	  lärare	  och	  elevers	  syn	  på	  musik	  och	  hur	  detta	  påverkar	  
musikundervisningen.	  Musikintresse,	  musiklyssnande,	  skolmusik	  är	  några	  av	  
de	  områden	  som	  mina	  intervjufrågor	  kommer	  behandla.	  Alla	  deltagare	  i	  
undersökningen	  kommer	  att	  avidentifieras	  och	  intervjuinformationen	  
kommer	  endast	  användas	  till	  detta	  examensarbete.	  	  

Jag	  kommer	  att	  intervjua	  lärare	  och	  elever.	  Eftersom	  eleverna	  jag	  skall	  
intervjua	  är	  minderåriga	  behöver	  målsman	  ge	  sitt	  godkännande.	  Jag	  ber	  
således	  om	  er	  tillåtelse	  att	  använda	  ert	  barns	  intervju	  i	  mitt	  arbete.	  

	  

	  

	  

……………………………………………	   	   	  	  	  	  	   …………………………………………	  

Målsmans	  underskrift	   	   	   	   Namnförtydligande	  

	  

När	  dokumentet	  är	  undertecknat	  skicka	  då	  detta	  i	  kuvertet	  som	  följer	  med.	  

	  

Magnus	  Kärnebro	  

Södra	  Järnvägsgatan	  38	  

93132	  Skellefteå	  

Tel:	  073-‐0947340	  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till lärare 

1. Hur mycket av din fritid lägger du på musiklyssnande? 

2. Genom vilka medier lyssnar du på musik? 

3. Går du på konserter? 

4. Vad har musik spelat för roll för dig personligen i ditt identitetsskapande? 

5. Hur tror du att ditt personliga musiklyssnande påverkar din undervisning?  

6. Hur skulle du säga att dina elevers musiklyssnande påverkar 

musikundervisningen?  

7. Hur länge har du jobbat som musiklärare? 

8. Hur uppfattar du att elevers syn på musik och musikundervisning har förändrats 

genom åren?  

9. Har du anpassat din undervisning efter dina elever? 

10. Har synsättet förändrats hos elever generellt när det gäller individ och grupp?  

11. Vad vill du kommunicera i musiken till dina elever? I din undervisning. 

12. Hur tror du eleverna uppfattar bilden som du försöker ge dem? 

13. Hur tror du eleverna kommunicerar genom musik? 

14. Upplever du som lärare att du har en annorlunda syn på musik än vad elever 

har? 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till elever 

1. Hur mycket av er tid lägger ni på musiklyssnande? 

2. Hur lyssnar ni på musik? Hur ser ert lyssnande ut? 

3. Spelar ni något instrument på fritiden?  

4. Genom vilka medier lyssnar ni på musik? Dator, CD-spelare osv. 

5. Vad tror ni musik spelar för roll för ungdomars identitetsskapande? 

6. Hur skulle detta identitetsskapande kunna ge sig uttryck? 

7. Hur påverkar musiken som ni lyssnar på på fritiden musikundervisningen? 

8. Har ert musicerande påverkat musikundervisningen? 

9. Vad tycker ni att musikundervisningen ska innehålla? 

10. Om man skulle se till innehållet under en lektion vad tycker ni att den borde 

innehålla? Hur ser det ut nu? 

11. Vilka instrument tycker ni om att spela? 

12. Hur tycker ni att musiken skiljer sig från andra skolämnen? 

13. Vad tycker ni är viktigast i en låt? 

14. Lyssnar ni på hela album eller enstaka låtar? 

15. Hur tror ni att massmedia påverkar musiklyssnandet? 

16. Upplever ni att lärare och elever har samma syn på musik? 

16b. Hur skulle man kunna säga ett det skiljer sig?  

17. Är det viktig att som lärare hänga med i tiden? Eller finns det annat som är 

viktigare? 


