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Sammanfattning.*
I denna studie studeras orsaker till varför elever i åk 7-9 väljer att uppträda i större 
musikaliska sammanhang. De forskningsfrågor som ställs är: 

• Hur beskriver pojkar respektive flickor sin upplevelse av att stå på scen och varför 
väljer de att delta i ett scenframträdande?  

• Hur menar pojkar respektive flickor att massmedias bild av att uppträda har inverkat 
på elevens vilja att uppträda? 

• På vilka sätt kan ett scenframträdande få betydelse för pojkar och flickor senare i 
livet? 

Som undersökningsmetod i studien valdes kvalitativa intervjuer, detta för att få ett djup i 
undersökningen då metoden ger utrymme för informativa svar på intervjufrågorna. Tre flickor 
och två pojkar intervjuades. I resultatet framkommer behovet för elever i åk 7-9 att synas och 
uttrycka sin identitet, likaså behovet av gemenskap. Valet att uppträda har däremot lite eller 
ingenting att göra med att eleverna får betyg i ämnet musik. Studien visade på vissa skillnader 
mellan pojkarnas och flickornas svar men generellt i studien är att svaren är mer kopplade till 
individen än om det är en pojke eller flicka som svarat på frågan. I informanternas berättelser 
framkommer att den glädje som att delta i musikframträdanden skapar är starkare än t.ex. den 
nervositet som att medverka i sådana arrangemang medför. 

 
Nyckelord: Scenuppträdande, Ungdomar, Identitetsskapande, Musikämnet.  
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Förord.*
Jag vill tacka min son Hugo för hans tålamod och förståelse under arbetet med detta 
examensarbete. Du har gett mig styrkan att klara av detta. Du är min inspiration och min stora 
idol. Jag vill rikta ett enormt stort tack till min handledare Peter. Jag är otroligt tacksam för 
den ovärderliga hjälp och vägledning du gett mig. Du har alltid gett mig snabba gensvar vilket 
har varit otroligt värdefullt för jobbet med min uppsats. Jag vill även tacka mina informanter 
som utan tvekan och med glädje ställde upp på att bli intervjuade. Jag vill även rikta ett tack 
till Lina och E ni är guld värd. Tack för ert stöd. Sist men inte minst ett vill jag tacka min 
mamma Anita för att du alltid ställer upp och hjälper mig med sådant jag inte riktigt hunnit 
med. 
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Inledning.*
Tendensen i dagens samhälle är att vi går mer och mer mot ett individualiserat samhälle. Där 
av ökar strävan att individen skall ”lyckas” (Bohlin, 2011). Ungdomar utvecklar sin identitet 
under tonåren och för dem har det på senare tid blivit mer och mer viktigt att vara en person 
som anses vara lyckad och framgångsrik (Bohlin, 2011). I dagens samhälle har 
musikframträdandet fått en stor plats i all möjlig media (Barton, 2013). En del av TV-utbudet 
idag är tävlingar av olika slag. Det finns t.ex. tävlingar där icke etablerade artister sjunger och 
spelar (Barton, 2013). Exempel på sådana tävlingar kan vara Idol (http://www.tv4.se/idol) 
eller The voice (http://www.tv4.se/the-voice-sverige).  Det är dock inte tävlingsmoment inom 
endast musikaliska sammanhang som fått stor plats i dagens media. Det övriga utbudet som 
finns kan även det ha påverkan på unga som tittar på dokusåpor och att de där ser sin egen väg 
till kändisskap och berömmelse då många unga idag drömmer om att bli kända. Det är denna 
strävan efter att bli känd som driver deltagare till t.ex. talangjakter och dokusåpor. Ett relativt 
lättåtkomligt sätt att bli upptäckt och därmed känd kan därmed vara deltagande i dessa typer 
av tävlingar. I den här uppsatsen studeras hur elever som deltagit i scenframträdanden under 
grundskolans senare år ser på det ett år efter att de gått ut grundskolan. Tanken med denna 
studie är att ge musiklärare i åk 7-9 en större insikt om vad som motiverar elever att uppträda 
vid musikaliska sammanhang i grundskolan. Att motivera elever till att engagera sig i 
scenframträdanden är viktigt då medverkan i framträdanden ökar möjligheterna för eleverna 
att lättare kunna nå de högre betygskriterierna i kursplanen i musik (Skolverket, 2011). 
Förhoppningen är att resultatet kan leda till att musiklärare får en större medvetenhet kring 
hur elever själva upplever att det är att uppträda och stå på scen för att på ett bättre sätt kunna 
motivera elever till att uppträda. Ytterligare anledning till att inspirera och motivera elever till 
att uppträda är att denna typ av framträdanden kan skapa en starkare självkänsla och identitet 
hos eleverna. Skolavslutningar förekommer i de allra flesta skolor idag. Avslutningarna kan 
dock se väldigt olika ut på olika skolor. De allra flesta pedagoger som jobbar inom skolan 
idag har i sin profession någon gång tagit del av eller medverkat i en avslutning eller 
musikaliskt arrangemang av något slag. Att ha musikaliska evenemang på en grundskola på 
detta sätt skapar ett engagemang kring musiken och viljan att lära sig och viljan att utveckla 
sina kunskaper (Bohlin, 2011). Davidsson (2012) menar att musik är väldigt personligt. Att 
som elev stå för den musik som denne lyssnar på och kanske därmed även vill framträda med, 
kan vara ett för stort hinder i elevens beslut att uppträda, eftersom eleven kan känna att hen 
blottar sig själv och vem hen är (Falthin, 2011). Förhoppningen med denna studie är även att 
öka intresset för musik och att eleverna tar med sig det intresset efter att de gått ut 
grundskolan (Bossius & Lilliestam, 2011). 
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Syfte.*
Syftet med föreliggande uppsats är att förstå elevers drivkraft att uppträda på en scen i 
musikaliska sammanhang i grundskolans årskurs 7-9.  

 

Forskningsfrågor.*
Hur beskriver pojkar respektive flickor sin upplevelse av att stå på scen och varför väljer de 
att delta i ett scenframträdande?  

Hur menar pojkar respektive flickor att massmedias bild av att uppträda har inverkat på 
elevens vilja att uppträda? 

På vilka sätt kan ett scenframträdande få betydelse för pojkar och flickor senare i livet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*

*

*
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Litteratur*
Litteraturkapitlet är indelat i fyra delkapitel. Det första delkapitlet behandlar Lgr 11 (svenska 
skolors styrdokument). De tre följande kapitlen beskriver litteraturen kring de tre delarna: 
scenframträdandet, massmedia och identitetsskapande. 

Läroplan*LGR*11.*
Från och med läsåret 2011/12 introducerades en ny läroplan i Svensk skola ”Lgr11”. 
Läroplanen är indelad i 3 delar: 

- Skolans värdegrund och uppdrag                                                                                                                         
- Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen                                                                                             
- Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav  

Eftersom den här uppsatsen handlar om elevers scenframträdande läggs fokus på den tredje 
punkten om läroplanens kunskapskrav i musik. Uppsatsen kommer även delvis att beröra den 
första punkten skolans värdegrund och uppdrag. I det inledande kapitlet av kursplanen 
motiveras kort varför ämnet existerar i den svenska skolan. Kursplanen delas in i ämnets 
syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav i ämnet. I ämnets syfte förklaras de långsiktiga mål 
som finns för undervisning i ämnet. I ämnets centrala innehåll anges vad läraren skall 
behandla i undervisningen samt i kunskapskraven behandlas kunskapsnivån för de olika 
betygsstegen. I det centrala innehållet för musikämnet i åk 7-9 i Lgr11 uttrycks tydligt att 
elever skall musicera i ensembleform (Skolverket, 2011). När musicerandet sker i 
ensembleform då spelar och sjunger elever tillsammans med andra. I kommentarmaterial till 
kursplanen i musik förtydligas att musikämnet kan handla om att elever utvecklar sin förmåga 
att samarbeta, ta ansvar, vara lyhörda och leda andra. Olika slags skapandeprocesser ökar 
även elevernas kreativitet.    

Skolverket beskriver:                                                                                                                                                                                                                         

Att musicera, lyssna till och skapa musik utgör ämnets kärna. Dessa är de dominerande 
aktiviteterna i musikundervisningen – aktiviteter som utvecklas i samspel med varandra. 
Kursplanen tar sin utgångspunkt i vikten av växelverkan mellan musicerande, lyssnande och 
skapande, samt teorier om och reflektion över musik. Genom undervisningen i musik 
fördjupas, vidgas och bearbetas elevernas erfarenheter av musik. Det egna musicerandet 
utvecklar lyhördhet och förmåga att lyssna, och på motsvarande sätt utvecklar lyssnandet 
förmågan att musicera.  

(Skolverket 2011 Kommentarmaterial till kursplanen i musik, s7). I kommentarmaterialet 
menar de att människan mer eller mindre alltid har haft ett behov av att uttrycka sig genom 
musik. Musiken har genom alla tider fått oss att känna samhörighet, olika typer av 
musikupplevelser gör att vi delar erfarenheter samt skapar gemenskap. Musik kan därigenom 
få oss att känna just samhörighet, men på samma sätt utanförskap.  

I kommentarmaterialet skriver skolverket (2011) fortsatt:  
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”Det råder ingen tvekan om att musik har ett oerhört inflytande på dagens barn och ungdomar.     
Musik utgör en stor del av deras identitetssökande och ingår i hög grad i deras livsprojekt. I 
skolan är musik kanske det ämne som har mest kontakt med ungdomskulturen, direkt in i 
klassrummet”  

(Skolverket 2011 Kommentarmaterial till kursplanen i musik, s6).  Skolverket betonar 
musikens betydelse för ungdomar och därmed också musikämnets betydelse för ungdomar. 
Ett ämne i skolan som därmed har stora möjligheter att ta tillvara ungdomars intressen. 

I det inledande kapitlet i Lgr 11 som handlar om skolans värdegrund och uppdrag beskrivs att 
elever skall få chansen att utveckla olika uttrycksformer t.ex. drama, dans samt musik. Det 
beskrivs även att elever skall få möjlighet att uppleva känslor och stämningar. 

 

Scenframträdandet.!
Mikko & Gustafsson(2009) menar i sin uppsats på C-nivå att de musikpedagoger som jobbar 
med elever som skall göra ett scenframträdande har en mycket viktig roll att stötta och hjälpa. 

Mikko & Gustafsson menar vidare i sin uppsats att musikpedagogers arbete i skolan i relation 
till elevers scenframträdande har haft liten uppmärksamhet i forskningen men i studentarbeten 
finns publicerade exempel. De skriver att de elever som skulle uppträda berättade att de kunde 
vara väldigt nervösa en bit in i sitt framträdande och framför allt innan de skulle uppträda. 
Nervositeten kunde bero på olika saker t.ex. att eleven hade någon närstående eller liknande i 
publiken som gjorde eleven nervös eller att eleven inte kände sig tillräckligt förberedd innan 
uppträdandet. I uppsatsen tar Mikko och Gustavsson sitt arbete ett steg vidare genom att de 
hävdar att elever mer eller mindre kan träna bort sin nervositet genom att kontinuerligt 
uppträda. Detta behöver inte innebära att nervositeten försvinner helt och hållet för alla. 
Däremot blir nervositeten mer och mer hanterbar desto fler gånger eleverna väljer att 
uppträda. Det jag nämnt ovan angående Mikko och Gustafssons uppsats är av intresse för 
denna studie eftersom de tittat på hur elever påverkas av att stå på scen och uppträda.  

 

Massmedia.*
I en studie av Barton (2013) behandlas hur talangbaserade reality Tv-program påverkar dess 
tittare. I studien behandlas även tittarnas skäl till att se på denna form av Tv-program. 
Resultatet visar på två anledningar till att Tv-tittarna väljer att se på den här sortens program. 
Den ena anledningen är att Tv-publiken anser att Tv-personligheterna som framträder i 
programmen är intressanta. Den andra anledningen var att Tv-publiken valde att titta på 
programmen på grund av att de kände tillfredställelse i att känna skadeglädje. Barton (2013) 
behandlar även hur tittarna relaterar till de medverkande tv-personligheterna och skadeglädjen 
till varandra. I denna studie är talangbaserade verklighets Tv-program definierade som en 
show med okända skådespelare eller oprofessionella deltagare som tävlar mot varandra för att 
vinna ett pris. Tävlandet bygger ofta på de tävlandes specifika färdigheter eller talanger. De 
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program som valdes ut för att ingå i denna studie inkluderade Amerikan Idol, Dancing with 
the stars och USA’s Got Talent. I studien talar Barton (2013), även om annan reality-tv och 
berättar lite av historian bakom uppkomsten av denna form av tv-program. Studien är en 
kvantitativ studie där bland annat 640 collegestudenter deltog genom att fylla i frågeformulär. 

*

Identitetsskapande.**
I en licenciatuppsats av Falthin (2011) studeras hur elever använder musik för att redovisa 
sina arbeten i andra ämnen än just musik. Falthins undersökning består av fyra 
elevredovisningar i olika skolämnen, en i fysik, en i religion samt två i svenska vilka 
dokumenterats under ordinarie lektioner på högstadiet i dessa ämnen. Forskaren menar att om 
elevernas möjlighet till medbestämmande ökar så ökar därmed också motivationen och 
kunskapsutvecklingen. Att använda musiken som ett redskap i en redovisning, i ett annat 
skolämne än musik, ökar även den musikaliska kunskapsutvecklingen. Falthin menar att 
möjligheten att få odla sitt eget intresse tillsammans med andra stärker elevens identitet, vem 
den är och vem eleven vill vara. I mötet med andra människor vill vi visa vem vi är och göra 
intryck, samtidigt som vi försöker passa in till den sociala kontexten. Att spela och sjunga 
tillsammans inbjuder till en social gemenskap och känslan av att tillhöra en grupp stärker även 
elevens egen identitet. Detta gör även att elever kan markera en skillnad från andra 
musikaliska identiteter. Falthin menar att elevernas lust att arbeta med olika uttrycksformer i 
skolan upplevs av dem själva som roliga. Elevernas behov av att synas och uttrycka sig samt 
behovet av gemenskap framkommer som betydande i Falthins studie. Elevernas musikaliska 
arrangemang fyller således våra mänskliga behov såsom vilja att utvecklas, känna sig duktig 
och få uppmärksamhet. Eleverna i studien understryker även behovet av att nå de högre 
betygsmålen i musikämnet samt även i de ämnen elevernas redovisning kretsade kring. 
Falthin menar fortsatt att balansgången mellan ungas intressen och behov och skolans 
kunskapsmål med fördel kan kombineras. 

I Bohlins (2011) avhandling utgår hon från 4 stycken olika artiklar. Avhandlingen behandlar 
bl.a. ungdomar och hur Bohlin ser på risktagande, hur risktagandet ökar t.ex. med hjälp av 
musik som spelas på hög volym. Hon tittar även på hur ungdomar och vuxna ser på hur 
ungdomar bygger sin identitet. Bohlin menar att ”Today’s youth is more individualized and 
adolescents are forced to reflect upon their own future, lifestyle and identity. The creation of 
identity in youth is influenced by consumption” (Bohlin, 2011, s14- 16). Bohlin menar fortsatt 
i sin studie att det finns många verktyg för kommunikation.  Bohlin nämner nyheter, media, 
Internet, radio och tv som viktiga verktyg för ungdomars kommunikation. Ungdomar avgör 
själva vad de vill ta del av för information i detta informationsflöde. Bohlin menar vidare 
”Individuals are shaped in the interaction between other people and society. Individuals’ 
norms and values are affected by parents, friends, teachers and other people in their 
surroundings”. (Bohlin, 2011, s9). Således har människor i individens omgivning påverkan på 
dennes normer och värderingar. 

I Annika Danielssons (2012) doktorsavhandling användes den identitetsskapande processen 
genom att fokusera på relationen mellan individer i den s.k. interaktionella dimensionen. Den 
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interaktionella dimensionen innebär hur vi vill framstå i andras ögon och hur andra uppfattar 
oss. Under tonårstiden sätts detta på sin spets när ungdomar skall frigöra sig från sina 
föräldrar. Detta gör att det ställs större krav på andra nära relationer. Dessa relationer kan 
också vara att de t.ex. tillsammans med någon annan jämnårig i sin närhet som har samma 
intressen som en själv, framträder med ett musikaliskt uppträdande på en avslutning. ”Vi 
framställer oss själva inför, och uppfattas av, andra och den respons vi får återverkar på, och 
införlivas i varierande grad i identitetsprocessen” (Danielsson 2012, s39). Danielsson (2012) 
menar att den typ av musik vi väljer att lyssna på har betydelse för hur vi upplever oss själva, 
men även för hur andra uppfattar oss. Växelspelet mellan självbild och publik bild 
konkretiseras därmed i musikanvändningen: musik påverkar vem jag är och vill vara och 
samtidigt, hur jag uppfattas av andra, liksom hur jag uppfattar dem. Genom detta växelspel 
integreras olika aspekter av identitetsprocessen. 
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Metod.*
Metodkapitlet är indelat i sju olika kapitel. Det första kapitlet handlar om den metod som 
använts. I nästkommande fyra kapitel beskrivs den kvalitativa metoden som använts, hur de 
kvalitativa intervjuerna genomförts samt det urval av informanter som använts. Därefter följer 
en metoddiskussion där alternativa metoder diskuteras, följt av ett etikavsnitt. Metodavsnittet 
avslutas med en analysmetod där det redovisas hur det empiriska materialet analyserats. 

Kvalitativa*intervjuer.*
Den metod som valts för denna undersökning är kvalitativa intervjuer. Eftersom uppsatsens 
syfte är att bidra med förståelse om elevers drivkraft att uppträda på en scen i musikaliska 
sammanhang i grundskolans årskurs 7-9, valdes en kvalitativ intervjumetod. De kvalitativa 
intervjuerna har inspirerats av Kvale och Brinkmann (2014) som utgångspunkt för 
intervjuernas upplägg och genomförande. Kvale och Brinkmann (2014) menar att själva syftet 
med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur 
den intervjuades egna perspektiv. Kvale och Brinkmann (2014) menar även att strukturen för 
detta är ungefär som ett vardagligt samtal. I denna studie används en kvalitativ intervjumetod 
eftersom en sådan metod ger möjlighet till djupgående svar från informanterna. I en kvalitativ 
forskningsintervju strävas det mot att få informanterna att beskriva hur, vad och varför saker 
och ting sker samt att tolka dessa utifrån dess sammanhang. Att angripa studien på det här 
sättet anses som en effektiv metod om forskare behöver få uttömmande svar på de frågor som 
ställs. Eftersom det är informanternas upplevelser som denna studie vill komma åt är det mest 
motiverat att använda en kvalitativ intervju. Intervjuguiden (bilaga 1) omfattade tre områden: 
elevernas minne av att stå på scen, orsaker samt framtiden/livet efter grundskolan. För att i 
mesta möjliga mån motverka att informanterna är i beroendeställning har valet att intervjua 
elever som gått ut grundskolan känts nödvändigt. De informanter som använts i studien har 
gått ut grundskolan för snart ett år sedan för att de skall vara så informationsrika som möjligt 
för denna studie. Den typ av kvalitativ intervju som använts i denna studie är så kallad 
halvstrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann (2014) menar att 
själva intervjun i halvstrukturerad form försöker förstå centrala teman i studiens data. En 
halvstrukturerad metod öppnar upp för möjligheten att ställa följdfrågor. Att använda sig av 
en halvstrukturerad intervju leder till ett mer djupgående intervjumaterial. Om intervjuaren är 
osäker på vad den intervjuade menar, eller om denne vill få en tydligare bild av det hen pratar 
om, finns då möjligheten att ställa följdfrågor. Detta gör också att intervjuerna som genomförs 
i studien får mer djupgående svar. Informanten får därmed möjligheten att motivera sina svar. 
De intervjufrågor som ställs är utformade så att informanten inte bara kan svara ja eller nej. 
Intervjuerna fungerar så att forskaren ställer sina intervjufrågor till informanten som svarar på 
frågan. De följdfrågor som kommer upp behandlas naturligtvis också i studien. Målet är att 
under intervjun skapa en så avslappnad atmosfär som möjligt. 

 



 

11 
 

*

Intervjuernas*genomförande.*
Intervjuerna har ägt rum på två olika platser. Informanterna har fått välja var intervjun skall 
äga rum. Detta för att de skall känna sig så bekväma som möjligt. Tre intervjuer ägde rum på 
stadens rådhus. Två av intervjuerna ägde rum på den skola där informanterna tidigare gått i 
grundskolan. Varje informant är enskilt intervjuad. Varje intervju har spelats in på två olika 
sätt. Intervjuerna har spelats in dels via mobiltelefon, dels via mikrofon som kopplats till en 
dator (Johansson & Svedner, 2010).  Inspelningarna har sedan transkriberats ordagrant. De 
informanter som använts i denna studie har varit informationsrika för studien. I studier som 
behandlas av kvalitativa intervjuer har materialet begränsningar. Det faktum att de frågor som 
ställs i intervjun sträcker sig över en tid där intervjuaren var informanternas musiklärare kan 
ha haft påverkan på deras svar.  

Urval  
I den här studien användes ett avsiktligt urval av informanter. Fem stycken före detta elever 
födda 1997(samtliga fyller 18 innevarande år) varav två var pojkar och tre flickor, som 
tidigare har gått på en och samma grundskola, valdes ut och intervjuades. Samtliga 
informanter har under sin tid i åk 7-9 under ett flertal tillfällen valt att uppträda med olika 
typer av framträdanden, och anses därför vara informationsrika för studien. Studien avser inte 
att titta på elever som uppträtt i årskurserna 1-6. De elever som omfattas av denna studie har 
alla gått ut grundskolan för ca ett år sedan. Detta för att säkerställa att svaren inte på något sätt 
vinklats utifrån att informanten skulle vara i beroendeställning till intervjuaren.  

*

Metoddiskussion.*
 När jag började arbeta med denna studie var jag i början osäker på vilken metod jag skulle 
använda. Efter att jag själv funderat på metodval samt diskuterat med min handledare, kom 
jag fram till att jag skulle använda mig av intervjuer som metod. Jag ville fånga mina 
informanters upplevelser och därmed få en djupare förståelse. Jag valde att använda mig av 
kvalitativa intervjuer som var halvstrukturerade. Jag kände att detta skulle stärka validiteten 
av min studie. Jag har i möjligaste mån återgett vad informanterna sagt och tolkat och jämfört 
de svar jag fått. Jag är också medveten om att min egen syn på informanternas intervjusvar 
kan ha färgat hur jag tolkat materialet. Att jag som musiklärare har följt mina informanters 
musikaliska utveckling under flera år och det faktum att jag känner personerna i denna studie, 
gör dock att jag kan se saker som mina informanter svarat och förstå samt väga in sådant som 
informanterna menar men kanske inte säger rakt ut. Det torde även vara en styrka i denna 
studie att jag sett samtliga informanter stå på scenen samt att jag upplevt uppträdanden som 
mina informanter framfört. Jag inledde alla intervjuer med att fråga informanterna om de 
kunde berätta om ett tillfälle där de uppträtt under sin tid i åk 7-9. Denna fråga engagerade 
informanterna och det öppnade upp för en fortsatt smidig intervju, där informanten kände sig 
trygg och avslappnad. Frågan öppnade även upp för följdfrågor och blev då den fråga som var 
mest informativ av alla intervjufrågor. 
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Något jag är medveten om är att jag hade kunnat vara mer förberedd inför intervjuerna genom 
att göra ännu fler pilotintervjuer. ”Forskningsintervjuandets hantverk lär man sig genom att 
intervjua” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 89). Ju fler intervjuer du gör, desto säkrare blir du på 
att hantera en intervju och då lär du dig på så sätt att ställa rätt frågor för att få ut så mycket 
som möjligt av dem. Det är möjligt att min erfarenhet av att använda den kvalitativa intervjun 
som datainsamlingsmetod inte är tillräckligt gedigen och det kan därför ha påverkat 
slutresultatet. Det var inte aktuellt att t.ex. använda sig av observation som forskningsmetod 
eftersom detta ställer krav på att det finns något att observera. Under den tidsrymd som fanns 
tillgängligt för denna uppsats var detta inte görligt. Ett annat alternativ kunde varit att använda 
sig av en kvantitativ undersökningsmetod i form av enkäter i studien. Detta valdes bort på 
grund av att den metoden inte lämnar utrymme för en djupare analys trots att det förvisso 
kunde gett undersökningen ett större antal informanter. Svaren hade dock med den metoden 
blivit mindre gedigna och därmed mindre intressanta för denna studie. Om någon annan 
forskare skulle ha genomfört denna studie, utan att vara bekant med informanterna, så hade 
denne eventuellt kunnat komma fram till delvis andra slutsatser. Det kan möjligen finnas en 
del nackdelar med att forska inom sin egen verksamhet och sin egen profession. Detta till trots 
anser jag att det kan ha sina fördelar att forska inom ett område som du är bekant med. Jag 
anser alltså att det som forskare kan vara nyttigt att granska den verksamhet där forskaren 
själv befinner sig. Jag anser även att som lärare forska om sin egen profession definitivt har en 
viktig funktion då de förkunskaper jag besitter kan vara till hjälp för att få ett brett resultat. 
Jag har inte tagit hänsyn till någon geografisk spridning av mina informanter. Jag har inte 
delat upp mina informanter, så att de kommit från olika skolor vilket skulle kunna begränsa 
min studie. Om jag hade använt mig av informanter från helt andra kommuner, där jag själv 
inte är lärare, så hade det möjligen kunnat ge ett lite annorlunda resultat i min studie.    

 

Etik.*
Samtliga informanter är över 15 år och behöver därför inte samtycke från målsman. Samtliga 
informanter är informerade att deras uppgift är att bli intervjuade. Samtliga informanter är 
även informerade att svaren kommer att sammanställas och presenteras i denna rapport. 
Samtliga informanter har gett sitt samtycke till att bli intervjuade. Informanterna har innan 
intervjuerna fått information om att delta i intervjun är frivilligt och att de närsomhelst kan 
avbryta intervjun om de så önskar. Samtliga informanter är avidentifierade i rapporteringen av 
resultatet. All information gällande denna uppsats kommer att förvaras på säker plats. Allt 
detta har samtliga informanter informerats om innan intervjun ägt rum(Vetenskapsrådet, 
2002). 

 

Analysmetod*
”Analysen av en intervju fogas in mellan den ursprungliga historia som intervjupersonen 
berättade för forskaren och den slutgiltiga historia som forskaren berättar för en publik”. 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 233-234). Det är forskarens tolkning av informanternas 
berättelser som blir resultatet av analysen. 
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Jag har i min analys valt att luta mig mot Kvale och Brinkmann:s (2014) bok, Den kvalitativa 
forskningsintervjun. Analysen inleddes med att jag lyssnade igenom mina intervjuer. Efter det 
skrev jag ner dem på dator, ordagrant ord för ord. Jag tog bort en del ord som jag ansåg vara 
intetsägande, upprepningar och sådant som inte alls rörde mina intervjufrågor. I nästa steg av 
tolkningen analyserades fragmenterade utsagor. Jag valde att formulera om ett par meningar 
en aning då det var tydligt för mig vad informanten ville ha sagt, men att detta blivit oklart 
uttryckt. Därefter läste jag igenom alla intervjuerna om och om igen, flera gånger, för att få en 
samlad bild av alla intervjuer. Nästa steg var att leta efter ord eller korta meningar som jag 
kände var betydelsefulla. Sedan läste jag flera gånger igenom de ord eller meningar jag ansåg 
var betydelsefulla. Genom att läsa texten upprepade gånger utkristalliserade sig 11 kategorier. 
För att koda materialet till dessa kategorier använde jag sedan ordbehandlingsprogrammet i 
min dator för att klippa och klistra ihop varje del av de svar som passade under de kategorier 
jag valt. När jag tittade närmare på de kategorier jag valt, hittade jag ytterligare kategorier. 
Sedan samlade jag mina kategorier under tre olika teman. Jag undersökte sedan om jag kunde 
se några likheter eller skillnader i informanternas svar. Jag försökte även i informanternas 
svar, se om det fanns något som skiljde sig från min egen uppfattning eller det förväntade 
resultatet av informanternas svar. 
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Resultat.*
I föreliggande kapitel presenteras resultatet av studien. I kapitlet presenteras tre teman: Varför 
uppträda? Uppträdandet! och Framtiden. Dessa har efter bearbetning och analys av data visat 
sig vara de mest centrala delarna i studien. I första temat ”Varför uppträda?” framträder en 
berättelse som är strukturerad i tre olika underteman: Dessa underteman sträcker sig från 
varför informanten valt uppträda, betygens betydelse samt hur massmedias inflytande 
påverkat elevens val att uppträda. I det andra temat ”Uppträdandet” anges fem underteman 
som sträcker sig från elevers nervositet att stå på scen till elevers tankar om vad musikläraren 
kan tänka på i planeringen av uppträdanden. Det tredje och avslutande temat ”Framtiden” har 
två underteman hittats. Dessa handlar om elevers musikaliska framtidsvisioner samt 
informanternas vilja att ställa sig på scen igen. Resultaten grundar sig på̊ de intervjuer som 
gjorts med fem informanter som gått ut grundskolan, varav två var pojkar och tre flickor. 
Samtliga informanter pratade med glädje och engagemang under intervjuerna. Det har 
bidragit till studiens rika empiriska material. I rapporteringen av resultatet återges direkta 
citeringar från informanterna. Följande pseudonymer har använts i redovisningen av resultatet 
och består av två pojkar och tre flickor: Ellen, Carl, Viktoria, Moa och Elias. Samtliga fem 
informanter har gått ut grundskolan för ungefär ett år sedan. 

 

Varför*uppträda?*
Temat “Varför uppträda” består av tre underteman. Dessa underteman handlar om orsaker till 
elevers val att uppträda, betygens betydelse i elevernas val att ställa sig på en scen samt hur 
massmedias inflytande påverkat elever att uppträda. 

Varför*uppträda?*
I samtliga informanters berättelser återkommer ordet “kul” i olika former som en orsak till 
varför de valt att ställa sig på en scen och uppträda. Om orsaken att uppträda berättar och 
motiverar pojkar och flickor på ett likartat sätt. I berättelserna signalerar ordet kul uttryck av 
glädje, kamratskap och personlig utveckling, Viktoria beskriver sitt beslut att uppträda så här 
“Alltså jag tror, att det är därför att det är så otroligt kul. Sjukt kul”. Moa beskriver vidare det 
så här “Det lät kul, så är det väl så här att man ska få stå på scen och uppträda inför folk. Sen 
när jag sjöng också var det kul”. Valet att uppträda påverkades även av andra saker än att det 
var kul. Fyra av fem informanter, samtliga flickor samt en av pojkarna berättar om att valet av 
att uppträda underlättades när informanten fick vara med sina kamrater, Ellen säger så här 
“Sen så var det kompisar som ville att man skulle sjunga med dom och då vart det som ännu 
roligare att vara med”, vidare menar Ellen att “Och så var det så här, att jag fick vara med 
mina vänner. Det var så himla kul”. Två informanter beskriver att valet att uppträda delvis 
berodde på att informanten ville visa sina kunskaper i att spela ett instrument, Moa menar 
“Sen så var det väl så här att när jag höll på att spela gitarr. Då ville jag visa att jag kunde 
spela gitarr”. Ytterligare en vinkling på varför elever valt att uppträda är Carl som säger “jag 
tror att det var för att jag såg det som en chans att utvecklas, som artist, gitarrist. Att utvecklas 
som musiker. Jag får den här chansen. Jag kanske ångrar mig sedan om jag inte gör det tänkte 
jag” 
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Massmedias*inflytande.*
Samtliga informanter är bekanta med Tv-program där en person som helt okänd, kan visa upp 
sin musikaliska talang och sedan tävla med andra. En liten skillnad framträder i hur pojkar 
samt flickor funderar kring detta. Det skiljer sig lite i hur informanterna ser på dessa program 
och vad gäller pojkarna så är de inte lika imponerade av reality Tv-programmen. Här 
framkom både kritiska röster men även att några av informanterna var positiva till massmedia. 
En informant, Elias, menar att ”Jag är faktiskt emot Idol, juryn nedvärderar de tävlande där”. 
Fyra av fem informanter uttrycker att de kan identifiera sig med de tävlande. De uttrycker att 
de känner sig inspirerade av att se människor i sin egen ålder tävla, personer som 
informanterna anser är duktiga och har lyckas bra, Moa menar ”Då ser man ju att den är ju 
nästan lika gammal som mig och den är jätteduktig på att sjunga. Då kanske jag också kan 
vara så där duktig”. Ellen tillägger ”Då ser man ju alltså den här personen kan det här och det 
ser kul ut och den får mycket kontakter och möjligheter genom det. Det är ju klart, åh man 
kanske ska prova liksom”. Elias är däremot kritisk och säger ”Jag är faktiskt emot Idol, jag 
tycker dom förstör lite av det roliga. Utan då får du press av andra att det måste gå bra. Då 
måste allting gå bra annars hamnar det överallt i media att du är sämst, sånt där är så sjukt”. 

Betygens*betydelse.*
I berättelserna återkommer informanterna till betygens betydelse. Informanterna anser 
generellt att betyget naturligtvis är viktigt för att eleven ska kunna bli antagen till det program 
som den vill gå på gymnasiet. I Lgr11 (Skolverket 2011) menar de att, ett sätt att nå delar i de 
högre betygen i musikämnet är att deltaga och träna på att uppträda samt att stå på en scen. 
Detta kan t.ex. uppfyllas genom att eleverna deltar i ett större musikaliskt sammanhang såsom 
en skolavslutning. Eleverna har generellt goda förkunskaper om vilka betygskriterier som 
finns i musikämnet. Två typer av berättelser framträder under intervjuerna: de som menar att 
betyget har en viss betydelse och de som inte menar det, Moa säger ”Ja, jamen det är klart. 
Man fick ju en chans att höja betyget om man var med på avslutningar. Viktoria menar vidare 
”Jag tänkte att om jag uppträder så får jag kanske ett bättre betyg”. I informanternas 
berättelser framkommer dock att de flesta inte tycker att betyget haft någon jättestor inverkan 
på beslutet att uppträda. Tre av informanterna (en flicka samt två pojkar) har med bestämdhet 
svarat att betyget inte haft någon betydelse på deras beslut att uppträda, Carl menar ”Nej. Jag 
ville bara uppträda. Jag tror att betyget spelade egentligen ingen roll”.  

Uppträdandet.*
Temat ”Uppträdandet” består av fyra underteman. Dessa underteman behandlar alltifrån 
elevernas nervositet till hur musiklärarens roll upplevs av informanterna.    

Nervositet*
Att uppträda som artist på en scen kan te sig väldigt olika. Informanterna i denna studie 
beskriver detta fenomen så här: Samtliga uttrycker att de är mer eller mindre nervösa innan de 
skall gå upp på scenen och uppträda, Viktoria svarar ”Det alltid är nervöst innan man 
uppträder”. Carl menar vidare ”När jag bestämde mig för att jag skulle uppträda så, jag var ju 
först väldigt osäker och på repetitionerna var jag också osäker på mig själv. Eftersom att jag 
inte uppträtt tidigare” Carl menar vidare ”det fanns nåt på nåt ställe bak i huvet liksom, du 
måste ta den här chansen för du kanske ångrar dig efteråt”. Fyra av fem informanter uttrycker 
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att det mesta av nervositeten och osäkerheten försvinner när de står på scenen och har påbörjat 
sitt uppträdande, en flicka, Viktoria menar ”Efter första, andra meningen så släppte det helt. 
Då var det bara kul”. Samtliga informanter beskriver en känsla av lättnad att uppträdandet är 
över. De känner sig nöjd med sig själv och sin prestation. Så här beskriver Carl den känslan 
”Ja men när du drog sista ackordet, hörde hur alla jublade och applåderade. Det går inte att 
beskriva känslan. Det känns speciellt. Jag kände mig jättenöjd, att jag fick det gjort”.  

Positiva*fördelar*som*informanterna*upptäckt*med*att*uppträda**
I informanternas berättelser beskriver de att det finns fördelar utöver att de deltar i ett större 
musikaliskt sammanhang på en skola, Carl menar ”Jag kände mig jättenöjd, att jag fick det 
gjort. För det vart ju, vad ska man säga, en utveckling i musiken. Alltså jag fick ju stärkt 
självförtroende”. Carl menar vidare ”för från början när jag satt mig där var det ju nervöst. 
Men sedan när det var över kändes det ju jättebra. Efter det liksom vågade jag sjunga på ett 
annat sätt, som jag inte har gjort förut”. Informanterna uttrycker att de har fått med sig något 
ytterligare utöver själva uppträdandet. Informanterna beskriver hur deras personlighet har 
förändrats, Viktoria säger ”Jag blir en ny människa kan man säga”. Eleverna beskriver att de 
genom att uppträda i större musikaliska sammanhang upplevt att självkänslan har stärkts. En 
känsla av att vara nöjd med sig själv. Eleverna känner att de har fått en känsla av 
självuppfyllelse och att de är nöjda med sitt beslut att uppträda, Carl menar fortsatt ”Ja men 
när du drog sista ackordet, hörde hur alla jublade och applåderade. Det går inte att beskriva 
känslan. Det känns speciellt”. Informanterna i denna studie uttrycker att det finns flera saker 
som har varit positiva för eleverna, Viktoria beskriver det så här ”Först alla träningar innan 
och sedan sammanhållningen i gruppen. Alla är liksom stöttande. Sen bara att lära sig en låt 
också. Att sätta den liksom. Man utmanar sig själv så mycket, det känns som bra när man är 
klar”. Carl menar ”Oj eh, jag men jag tror att det var för att jag såg det som en chans att 
utvecklas, som artist, gitarrist. Att utvecklas som musiker”. Det är tydligt att informanterna 
upplever att deras självbild blivit starkare och att självförtroendet har ökat av att uppträda. Det 
framkommer ingen distinkt skillnad i hur pojkarna och flickorna resonerar kring vilka positiva 
fördelar som följer av att uppträda. 

Förebilder/Inspiration/Motivation.**
Ett mönster i informanternas berättelser är att de har inspirerats och motiverats att uppträda 
genom att de tittat på någon artist. Det är tydligt att den idol eller förebild informanterna 
pratar om förvånansvärt ofta handlar om personer som finns runt informanterna i det dagliga 
livet såsom elever på samma skola. Det rör sig oftast om äldre elever som informanterna har 
sett eller hört i något sammanhang såsom ett större musikaliskt sammanhang. Detta kunde 
t.ex. vara en skolavslutning. Samtliga informanter beskriver även hur de lekt med tanken att 
vara som sina idoler eller förebilder och själva kunna göra framträdandet lika bra, Carl säger 
”Det som inspirerar mig det är, ja men om du tittar på de stora artisterna helt självsäkra och 
vågar släppa lös. Det är något som inspirerar mig, jag vill bli som mina förebilder”. Carl 
menar vidare ”Det som motiverar mig är att jag får spela gitarr, sjunga ibland. För det är det 
som jag tycker om”. Moa menar ”andra som uppträdde på avslutningarna och lucia, dom som 
var äldre. Det var ganska kul när man såg dom uppträda, hur duktig dom var. Då ville man 
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också vara så duktig som dom”. Här syns en samlad bild av både pojkar och flickors syn på 
vad eller vilka som inspirerar dem.  

Musiklärarens*roll.*
I informanternas berättelser återkommer informanterna till musiklärarens betydelse. De anser 
att musikläraren i åk 7-9 kan ha en positiv inverkan på elevers val att delta i större musikaliskt 
sammanhang, Ellen säger ”Läraren skall pusha eleverna, men inte tvinga dom”. Samtliga 
informanter beskriver hur viktigt det kan vara att läraren pratar om dessa större musikaliska 
sammanhang och berätta om upplevelsen av att uppträda, Elias menar ”Försök att beskriva för 
eleverna hur det är att stå där på scen”. Att läraren visar någon inspelning från ett musikaliskt 
arrangemang som genomförts tidigare på skolan kan hjälpa elever att förstå vad som händer 
kring t.ex. en avslutning på skolan, Viktoria tillägger ”alltså jag skulle nog ha visat ett litet 
filmklipp ifrån en avslutning. Man vet ju inte hur det är, en julavslutning t.ex. - Om man tar in 
gamla elever en musiklektion, så får dom berätta lite, det skulle vara bra”. Ellen pratar om 
vikten av att ge eleverna förutsättningar inför ett uppträdande. Vikten av att som musiklärare 
se till att se till att eleverna känner sig förberedda, Ellen föreslår ”Jag tror man ska hjälpa till å 
hjälpa så att eleverna känner sig förberedd. Känner man sig inte förberedd då är det hemskt. 
Känner man sig förberedd då tycker man det kul tycker jag”. 

Framtiden.*
I temat framtiden redovisas hur informanternas framtidsvisioner ser ut när det gäller på vilket 
sätt musiken finns med i deras framtid. Temat ”Framtiden” består av två underteman, 
musikaliska framtidsvisioner samt elevers vilja att ställa sig på en scen igen. 

Musikaliska*framtidsvisioner.**
Ett framträdande mönster i samtliga informanters berättelser är att de funderar på en framtid 
där de vill att musiken blir en del av deras liv. Det finns ingen märkbar skillnad mellan könen, 
hur informanterna ser på framtiden. Pojkar som flickor säger i studien att de har en önskan att 
vara en del i ett musikaliskt sammanhang även i framtiden. Informanterna beskriver hur 
drömmen om att bli en erkänd artist och stå på stora scener finns, Carl säger ”det är väl typ 
högsta drömmen att lyckas som artist. Det har väl egentligen varit en dröm ända sedan jag var 
liten. Det har bara blivit en ännu starkare och starkare dröm, ju mer in i musikvärlden man har 
kommit”. Mest framträdande är ändå drömmen att ingå i ett band eller att spela tillsammans 
med en annan person. Informanterna uttrycker att de vill uppträda i mindre sammanhang 
såsom födelsedagskalas och mindre fester, Carl säger ”Musiken är ju kul. Jag vill alltid hålla 
på med musik. I alla fall litegrann på sidan om”. Samtliga informanter berättar om önskan att 
på något sätt få fortsätta spela musik även i framtiden. Samtliga informanter uttrycker även en 
önskan att få ha musiken som en bisyssla på sidan om sitt vanliga arbete, Viktoria säger ”Ja 
man vill ju utvecklas. Lära mig att spela lite mera dragspel. Och lära mig andra instrument. Ja 
så att man kan uppträda på fester som typ trubadur. Det vore kul”. 

Finns*viljan*att*stå*på*scenen*igen?*
Under intervjuerna framkommer att samtliga informanter känner en vilja att ställa sig på en 
scen igen, Carl berättar ”Ja det tror jag garanterat. Om jag får chansen så tar jag den, det tror 
jag”. Flertalet av informanterna nämner även betydelsen av att de fått chansen att uppträda 
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tidigare medför en vilja att göra det igen, Moa menar vidare ”Musiken är ju kul. Jag vill jag 
alltid hålla på med musik. I alla fall litegrann på sidan om”. Elias menar ”Alltså hade jag inte 
varit med på julavslutningen förut och liksom uppträtt, då tror jag faktiskt inte att jag skulle ta 
den här chansen att gå upp på scen. Det tror jag inte”. 
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Resultatanalys.*
I det här avsnittet besvaras studiens forskningsfrågor. Här behandlas hur pojkar respektive 
flickor beskriver sin upplevelse av att stå på scen och deras val att delta i ett 
scenframträdande, massmedias inverkan på deras vilja att uppträda samt vilken betydelse 
deras uppträdanden har haft senare i deras liv. 

  

Hur*beskriver*pojkar*respektive*flickor*sin*upplevelse*av*att*stå*på*scen*och*
varför*väljer*de*att*delta*i*ett*scenframträdande?**
I denna studie är både pojkar och flickor överens om att det finns en känsla av att det är roligt 
att uppträda. Att det känns roligt betyder mycket i elevernas val att kliva upp på en scen och 
exponera sig, detta gäller både pojkar och flickor. Att eleverna gjort valet att ställa sig på en 
scen och uppträda främjar deras identitetsutveckling (Danielsson, 2012). När känslan är att 
det är roligt att uppträda, blir beslutet att ställa sig på en scen lättare att ta för eleven. 
Exponeringen som det innebär att stå på scen kan vara otroligt påfrestande för många. Därför 
är det viktigt att eleven känner sig förberedd inför ett uppträdande (Mikko & Gustafsson, 
2009). Att ta beslutet att uppträda innebär så mycket mer för eleven än att genomföra själva 
uppträdandet. Pojkarna och flickorna i denna studie är medvetna om att uppträda på en scen 
kan vara en utsatt position. Elever som uppträder måste få förutsättningar som gör att de 
känner sig så pass trygga att de vågar uppträda (Mikko & Gustafsson 2009). Dessa 
förutsättningar kan t.ex. vara att eleven fått öva tillräckligt mycket innan uppträdandet så att 
den känner sig trygg med att stå på scen. En annan sak som informanterna nämner är att de får 
framträda tillsammans med kompisar. Att de får möjlighet att öva tillsammans med sina 
kompisar eller att de skaffar sig nya bekantskaper genom att uppträda tillsammans, gör att det 
både blir roligare (Danielsson, 2012) och att de känner sig tryggare då elever väljer att 
uppträda tillsammans flera stycken. Om orsaken att uppträda berättar och motiverar pojkar 
och flickor på ett likartat sätt. Skillnaderna upplevs vara på ett personligt plan oberoende av 
kön. När informanterna talar om betygens betydelse för deras val att stå på scenen är de 
relativt överens om att betygen i det fallet har begränsad betydelse. Det som ändå är märkbart 
i informanternas berättelser är att de skiljer sig lite mellan hur pojkar och flickor resonerar 
kring detta. De två pojkarna i studien menar att betyget inte har någon som helst roll i deras 
beslut att uppträda medan två av flickorna säger att betyget var en del i deras beslut att 
uppträda (Falthin, 2011) även om de inte menar att betyget hade en betydande roll. Att 
eleverna resonerar på detta sätt om betyget kan synas vara ett underligt resonemang eftersom 
betyget är av betydande karaktär för att elever skall kunna söka och komma in på de 
gymnasieprogram de önskar. I resultatet framkommer även att informanterna har en 
övergripande kunskap om betygskriterierna i musikämnet (Falthin, 2012). Det kan vara av 
intresse i studien att det är två flickor som har uttryckt att betyget hade en del i deras beslut att 
uppträda medan båda pojkarna angett att de inte anser att betyget inte hade någon som helst 
betydelse. 

Informanterna i denna studie menar att nervositet är något som de känner mer eller mindre 
varje gång de väljer att uppträda. En artist exponeras när den väljer att stå på en scen och 



 

20 
 

uppträda. Både pojkarna och flickorna beskriver att känslan inför ett uppträdande är att de är 
mer eller mindre nervösa men de flesta beskriver att nervositeten avtar allt eftersom 
uppträdandet fortgår. Efter att eleverna uppträtt försvinner nervositeten helt och samtliga 
informanter berättar att de känner en lättnad över att uppträdandet är genomfört. 
Informanterna medger också att de upplever mindre och mindre nervositet desto fler gånger 
de uppträder (Mikko & Gustafsson, 2009). Det framkommer ingen större skillnad i nivå av 
nervositet mellan könen i denna studie, heller inte att det är någon skillnad i pojkars eller 
flickors upplevelse av nervositet vid scenframträdanden. 

Informanterna medger att det finns flertalet positiva saker med att uppträda. Samtliga 
informanter uppger att självkänslan ökar i samband med att de uppträtt (Falthin 2011). 
Känslan av att eleven är nöjd med sig själv och vad den har åstadkommit beskrivs av samtliga 
informanter som en stark upplevelse. Både pojkarna och flickorna nämner även att de blir 
bekräftade på repetitioner och känner en starkare grupptillhörighet med övriga elever som 
medverkar i samma föreställning (Skolverket 2011). 

 

Hur*menar*pojkar*respektive*flickor*att*massmedias*bild*av*att*uppträda*
har*inverkat*på*elevens*vilja*att*uppträda?**
Samtliga informanter är bekanta med den form av tävling i musik som uppmärksammas på 
Tv. Framför allt de Tv-program där de tävlande är amatörer och till slut blir fullfjädrade 
artister. Informanterna uttrycker att de kan relatera till de tävlande i dessa Tv-program (Barton 
2013). Eleverna uttrycker även att de kan se upp till de personer som är med i denna form av 
Tv-program och identifiera sig med de tävlande, eftersom både de tävlanden och 
informanterna i denna studie för den stora massan är okända artister. En av pojkarna uttrycker 
att han är motståndare till hur de tävlande behandlas i de talangjakter som visas på Tv och 
nämner att han aldrig skulle söka sig till ett sådant program. Detta skiljer sig från hur samtliga 
flickor och en av pojkarna i studien känner beträffande denna form av tävlingar, de blir istället 
inspirerade av deltagarna och ser upp till dem. Förebilder och idoler finns hos alla 
informanter, det är personer som eleverna ser upp till och beundrar. Informanterna nämner två 
sorters idoler, den ena sortens idoler är de etablerade idolerna som de ser i olika medier. Den 
andra sortens idoler är förebilder i form av personer som de sett uppträda, t.ex. äldre elever på 
skolan som varit delaktiga i olika typer av musikaliska framträdanden. Informanterna 
uttrycker att de vill vara som sina idoler när de uppträder. Men de förebilder och idoler som 
informanterna nämner att de ser upp till är alltså inte bara de som är etablerade artister utan 
även t.ex. andra elever. Informanterna menar att även dessa är betydande förebilder. De 
förebilder informanterna nämner är inte kopplat till kön utan är personligt oavsett pojke eller 
flicka. 
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*

På*vilka*sätt*kan*ett*scenframträdande*få*betydelse*för*pojkar*och*flickor*
senare*i*livet?*
I resultatet framkommer informanternas framtidsvisioner och drömmar inom musiken. Ett 
tydligt mönster i informanternas berättelser är att det finns en dröm om att lyckas, att bli 
världskänd som artist. Alla pojkar och flickor berättar även att de har en önskan om att ingå i 
ett mindre musikaliskt sammanhang, att spela tillsammans med en eller flera personer och att 
på så sätt vara en del av ett musikaliskt sammanhang i framtiden (Skolverket 2011). 
Informanterna beskriver en önskan om att på något sätt kunna fortsätta med musiken och ha 
den som en bisyssla samt att de väldigt gärna vill stå på scen igen. Ett framträdande mönster 
bland informanterna är att de inte ser att de idag skulle känna en längtan efter att stå på scenen 
igen om det inte vore för att de fått den möjligheten i grundskolan (Bossius & Lilliestam, 
2011). I informanternas berättelser beskriver de att deras självkänsla och självförtroende 
stärkts av att de fått möjligheten samt tagit chansen att delta i ett större musikaliskt 
sammanhang under sin tid i grundskolans åk 7-9. De berättar även att deras självbild stärkts 
och att de fått en känsla av självuppfyllelse när de valt att uppträda. Det framkommer ingen 
skillnad i hur pojkar och flickor upplever detta, alla informanterna påtalar detta som positiv 
förändring och erfarenhet. Genom att uppträda i musikaliska sammanhang tar eleverna 
chansen att nå de högre betygen i musikämnet. Detta kan leda till att eleverna ökar sina 
chanser att komma in på de gymnasieprogram som de önskar.  
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Diskussion,*slutsats*och*fortsatt*forskning.*
I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till studiens syfte som är: Syftet med 
föreliggande uppsats är att förstå elevers drivkraft att uppträda på en scen i musikaliska 
sammanhang i grundskolans årskurs 7-9.  
Lgr 11 är den läroplan som Skolverket (2011) gett ut. Denna läroplan har svenska skolan idag 
att rätta sig efter. Här finns information om hur undervisningen skall bedrivas. I Lgr 11 under 
det inledande kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag står det att läsa ”Eleverna ska få 
uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 
uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text 
och form ska vara inslag i skolans verksamhet”, (Skolverket, 2011, s10). Om skolan lyckas 
med att skapa arenor för elever i åk 7-9 att uppträda på, då har vi lyckats skapa förutsättningar 
för att eleverna skall få ge uttryck för sin musikalitet och därmed stärka sin identitet (Falthin, 
2011). I Lgr 11, Skolverket (2011) står att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende. I Lgr 11 nämns även att skolan skall medverka till att stärka 
elevernas vilja att prova egna idéer och lösa problem. När elever väljer att uppträda visar de 
att det här är min musiksmak och den står jag för (Danielsson, 2012). Genom att elever får 
möjlighet att uppträda med den musik de vill, uppmuntras de även som elev att stå för den 
person som de är (Skolverket 2011). Det märks tydligt hur elevernas personlighet förändras 
och deras självkänsla stärks framför allt efter ett uppträdande i ett musikaliskt sammanhang. 
Informanterna beskriver även detta i sina berättelser och påtalar att de känt att de utvecklats 
som individ. Allt detta berättar informanterna har gjort att de känt en stark drivkraft till att 
medverka vid musikaliska framträdanden även i framtiden. Att som elev få möjlighet att 
uppträda med en kompis stärker ofta relationen mellan de som uppträder tillsammans. 
Informanterna beskriver detta som en drivkraft att uppträda. De beskriver att det både blir 
roligare och tryggare att uppträda tillsammans med en annan elev. Informanterna nämner även 
betydelsen av att uppträda tillsammans skapar nya kontakter och nya kompisar. Efter 
deltagande i ett större musikaliskt evenemang märks det tydligt hur eleverna utvecklar nya 
relationer med andra medverkande i samma föreställning. För pojkar och flickor som är i färd 
med att bryta sig loss från sina föräldrar, ställs det högre krav på ungdomarnas andra nära 
relationer (Danielsson, 2012) vilket deltagande i musikaliska evenemang kan bidra till. Hur 
upplever då elever att massmedias bild av att uppträda påverkar deras val att ställa sig på 
scenen? Till och börja med är samtliga informanter i denna studie väl bekanta med de 
möjligheter till kändisskap som finns idag t.ex. via talangjakter och dokusåpor. Eleverna 
uttrycker även att de kan identifiera sig med personer som de ser i massmedia samt att de ser 
upp till dem, (Barton, 2013). Informanterna berättar om att nervositeten är något som de 
upplever mer eller mindre inför varje uppträdande. Detta har även (Mikko & Gustafsson, 
2009) kommit fram till i sin studie. Där beskriver informanterna att även de känner sig 
nervösa innan ett uppträdande. Samtliga pojkar och flickor i denna studie berättar även de att 
de känner en nervositet innan de uppträder men de flesta av dem beskriver att nervositeten 
försvinner under uppträdandets gång. Det som förenar de två ovanstående studierna är att 
nervositeten upplevs försvinna mer och mer ju fler gånger de väljer att uppträda. När eleverna 
känner att de blir tryggare med att uppträda så blir detta en drivkraft för dem att vilja 
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medverka vid framtida scenframträdanden. I resultatet framkommer informanternas syn på 
hur musikläraren kan agera, för att få elever att delta i de musikevenemang som finns på 
skolan. Det är tydligt att informanterna ser vikten av lärarens del i att förbereda elever inför 
ett uppträdande. Att förbereda i det här fallet kan t.ex. vara att eleven som skall uppträda får 
öva så att den känner sig så väl förberedd som denne kan. Informanterna nämner även vikten 
av att få höra berättelser om hur det är att uppträda från någon annan elev som tidigare varit 
med i ett musikaliskt evenemang. Informanterna ger som exempel att musikläraren även kan 
visa en film från ett musikaliskt evenemang för att eleverna ska få en bild av hur det är att 
delta i ett musikaliskt framträdande. När det gäller musikbetygets betydelse för att eleven 
skall uppträda på ett större musikaliskt arrangemang i skolan så upplever inte informanterna 
att det har någon större betydelse. Detta kan kanske förvåna eftersom elevens betyg generellt 
är av betydelse för att eleven skall komma in på det gymnasieprogram de valt. Mot bakgrund 
av Falthin (2011) och Danielssons (2012) studier så kan detta överensstämma. Det eftersom 
dessa två inte nämner att betyget är av betydande vikt för att eleven skall överväga att 
uppträda. Resultatet visar att eleverna nämner att betygens betydelse har en liten påverkan 
deras drivkraft att uppträda. Informanternas svar överraskade eftersom betygen är 
betydelsefulla för elevens framtida studier. Denna studie redovisar inte någon betydande 
skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller bakgrunden till varför de väljer att uppträda. I 
denna studie finns i resultatanalysen att läsa att ungdomar idag har ett behov av att få visa upp 
sig och få möjlighet att visa vem du är (Falthin, 2011). Detta har visat sig vara en drivkraft till 
varför elever i åk 7-9 väljer att exponera sig på en scen genom att uppträda. Att informanterna 
i denna studie upplever en känsla av glädje i samband med ett uppträdande är också en stor 
del i det som driver dessa elever att ställa sig på en scen och uppträda. Informanterna 
beskriver hur de känner en glädje i att kliva upp på scenen samtidigt som de berättar om den 
nervositet de känner innan ett uppträdande. En reflektion jag gjort under arbetet med denna 
uppsats är att eftersom samtliga informanter har gått ut grundskolan kan det möjligtvis vara så 
att de romantiserat sina uppträdanden. Jag tänker framförallt på hur nervösa de varit innan och 
under sina uppträdanden men att detta förmodligen lätt glöms bort när de tänker tillbaka på 
känslan av tillfredsställelse och glädje de känt efter sina framträdanden. Det är ändå tydligt att 
nivån av nervositet för informanterna har sjunkit i takt med att de har medverkat vid 
musikaliska framträdanden. I informanternas berättelser framkommer att den glädje som att 
delta i musikframträdanden skapar är en stark drivkraft, samt att den är starkare än t.ex. den 
nervositet som att medverka i sådana arrangemang medför. Betygens betydelse för eleverna i 
deras beslut att uppträda, har visat sig vara små eller obetydliga. I studien beskrivs hur 
massmedia förser eleverna med idoler och förebilder som de identifierar sig med. 
Musikframträdanden i skolan skapar för eleverna en längtan efter att fortsätta med musiken 
och att drömmen att lyckas som artist finns där. Studien visar på vissa skillnader mellan 
pojkarnas och flickornas svar men generellt i studien är att svaren är mer kopplade till 
individen än om det är en pojke eller flicka som svarat på frågan. Alla informanterna pratar 
om att de vill fortsätta med musiken om än i mindre sammanhang men att de vill ha kvar det 
som en bisyssla. 

En intressant fortsättning på forskning inom detta område skulle kunna vara att inrikta 
frågeställningarna mot hur elever i lägre årskurser, exempelvis förskoleklass – årskurs 6, kan 



 

24 
 

förberedas inför framträdanden i musikaliska sammanhang under sin senare del av 
grundskolan. Detta för att se hur elever skulle kunna förses med verktyg inför framtida 
scenframträdanden. Vidare forskning kan även vara riktad mot de elever som gått ut 
grundskolan och då undersöka hur de valt att fortsätta med musiken efter att de uppträtt på 
scen under sin tid i grundskolan.  
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Bilagor.*
 

Bilaga*1*

Intervjuguide*
  

Etik.*
 

Samtliga informanter är över 15 år och behöver därför inte samtycke från målsman. Samtliga 
informanter är informerade att deras uppgift är att bli intervjuade, att de skall svara på frågor. 
Samtliga informanter är även informerade att svaren kommer att sammanställas och 
presenteras i denna rapport. Samtliga informanter har gett sitt samtycke till att bli intervjuade. 
Informanterna har innan intervjuerna fått information om: att delta i intervjun är frivilligt och 
att de närsomhelst kan avbryta intervjun om de så önskar. Informanterna kommer att vara helt 
avidentifierade i den färdiga uppsatsen. All information gällande denna uppsats kommer att 
förvaras på säker plats. Denna uppsats kommer inte att förstöras. Allt detta har samtliga 
informanter informerats om innan intervjun ägt rum (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Ett*minne*av*att*stå*på*en*scen.*
 

Kommer du ihåg någon gång då du uppträtt under din tid på senare delen av grundskolan? 
Kan du berätta mer av vad som hände under den episoden? Hur gammal var du då? 

 

Kan du beskriva så detaljerat som möjligt vad det var som gjorde att du ställde dig på scenen 
och uppträdde?  

 

Vad var det som gjorde att du valde att uppträda/vad var det som motiverade dig? 

Kan du berätta mer? 

 

Var du eller är du någon gång osäker/nervös innan du skall upp på scenen och uppträda? 

Kan du berätta hur din nervositet kan ta sig uttryck? berätta mer? 

 



 

 

Känner du någonsin egna/andras förväntningar innan du tar beslutet att uppträda? Kan du 
berätta varför? Kan du berätta mera? 

Orsaker*
Kan du berätta vad som inspirerar/motiverar dig att uppträda? 

 

Tror du att strävan efter ett visst betyg var något som påverkade ditt val att uppträda? 

Kan du motivera? 

 

Media idag såsom t.ex. youtube och idol, uppmärksammar mycket ungdomar, tror du att det 
kan ha påverkat dig att uppträda? 

Kan du motivera? 

  

Framtiden/Livet*efter*grundskolan  
 

Kan du berätta om dina upplevelser i samband med ett scenframträdande har påverkat din 
vilja att ställa dig på en scen igen någon gång i framtiden? 

 

Gör du eller har du gjort andra saker inför publik? 

 

Kan du beskriva dina framtidsdrömmar inom musiken? 

  

Tror du att din medverkan på avslutningarna gett dig något ytterligare, annat än rent 
musikaliskt? I så fall vad? 

 

Vilka råd skulle du ge till musiklärare som vill att elever i åk 7-9 skall uppträda på ett större 
musikaliskt sammanhang på skolan? 

 

Är det något jag glömt som du känner att jag missat, som kan vara viktigt att veta? 


