
 

 

EXAMENSARBETE 

Höstterminen 2012  

Lärarutbildningen i musik 

Jens Lindström 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIKINTRESSEVÄCKANDE 

En studie om hur intresset för musik väckts och bibehållits hos sex 

elever på gymnasieskolans musikestetiska program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Ingemar Fridell 



 

 



 

 

Abstract 
Title: How one becomes interested in music: A study of the arousal, revival and maintenance 

of musical interest as perceived by six students at the upper secondary school’s aesthetics 

education 

This qualitative interview study attempts to investigate how six pupils studying music at the 

upper secondary school’s aesthetics program became interested in music, how the lower se-

condary school has affected their musical interest and why they have maintained this interest. 

The participants of this study consist of three boys and three girls studying at three different 

Swedish upper secondary schools. The result indicates that social environment, access to good 

role models and musical instruments, ample exposure to music from an early age, dedicated 

and competent music teachers, individual development (the opening of ”new” doors and con-

quering of new knowledge), and purely musical factors, such as the feelings the music con-

veys, have a positive impact on the participants' interest in music. 

 

Keywords: music, interest, motivation, pedagogy, pedagogics, teaching, education, musical 

pedagogy, musical pedagogics, musical interest, music teaching, music teacher, music educa-

tion, arts programme, school, aesthetics programme, lower secondary school, upper secondary 

school, environment. 

Sammanfattning 
Titel: Musikintresseväckande: En studie om hur intresset för musik väckts och bibehållits hos 

sex elever på gymnasieskolans estetiska program 

Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka hur intresset för musik väckts hos sex 

elever som studerar musik på gymnasiets estetiska program, hur grundskolans musikunder-

visning påverkat deras intresse och varför de bibehållit detta intresse. Undersökningens delta-

gare består av tre killar och tre tjejer som studerar vid tre olika, svenska gymnasieskolor. Re-

sultatet tyder på att social miljö, tillgången till goda förebilder och musikinstrument, riklig 

exponering för musik från tidig ålder, engagerade och ämneskunniga musiklärare med förmå-

ga att göra sitt ämne relevant för, och motivera sina elever, individuell utveckling (öppnandet 

av ”nya” dörrar och erövrandet av nya kunskaper), samt rent musikaliska faktorer, som exem-

pelvis det känslor musiken förmedlar, har haft en positiv påverkan på deltagarnas musikin-

tresse . 

 

Sökord: musik, intresse, motivation, pedagogik, undervisning, utbildning, musikpedagogik, 

musikintresse, musikutbildning, musiklärare, musikundervisning, skola, estetiska program-

met, grundskola, gymnasie, miljö. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag minns en gång då jag satt och lyssnade på föräldrarnas gamla LP-skivor. Jag minns speci-

ellt två skivor; AC/DC:s ”High Voltage” och Ramones första, självbetitlade album och två 

specifika låtar; ”Can I Sit Next To You Girl” och ”TNT” (båda av AC/DC) som särskilt fång-

ade mitt intresse. Denna upplevelse tror jag satte igång någonting. Visst hade jag hört och 

uppskattat musik redan innan, men jag hade aldrig upplevt musik på detta sätt tidigare, såvida 

mitt minne inte sviker mig. Kanske var det inte bara musiken i sig som bidrog till att slå an en 

sträng hos mig, en hel del andra faktorer och parametrar har troligtvis också påverkat. Men 

visst var det väl då nålen träffade spåret och högtalarna gav ifrån sig dessa synnerligen intres-

santa läten som mitt intresse väcktes? 

 

Jag vill med hjälp av denna studie undersöka hur intresset för musik väckts och bibehållits hos 

sex unga människor som valt att studera musik på gymnasienivå. Detta eftersom jag anser att 

en central uppgift för musikläraren är att sträva mot att väcka och upprätthålla musikintresset 

hos sina elever. Jag tror att ett starkt intresse för ämnet hos eleverna, och även läraren, kan 

vara avgörande för undervisningens kvalitet och bidra till att underlätta arbetet för både elever 

och lärare. Så när jag nu själv ska ut i arbetslivet efter fyra och ett halvt års musiklärarutbild-

ning känns ämnesvalet för närvarande studie mycket relevant, inte bara för mig utan även för 

mina studie- och framtida yrkeskollegor. 

 

Den nu gällande kursplanen för grundskolan, Lgr11 (Läroplan för grundskolan, 2011), belyser 

intresse i samband med musikundervisning på följande sätt: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk ly-

hördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och 

framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet 

att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för 

att utveckla sin musikaliska kreativitet. (Lgr11, 2011, 3.8 Musik, Syfte) 

 

Vad gäller studiens relevans vill jag framhålla ett citat av Ericsson (2002), där ungdomar fått 

ge sin syn på musikaliskt lärande; ”Intresse framstår som en central faktor vad det gäller lä-

rande med fokus på musicerande. Utan intresse anses inte lärande ha någon nämnvärd möjlig-

het att komma till stånd” (s. 190). 
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1.2 Definition av begrepp 

”Intresset för musik” i denna uppsats syftar både på intresset för att lyssna på musik och att 

själv musicera. Det handlar om ett intresse för att ägna sig åt musik överhuvudtaget. 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur intresset för musik har väckts och bibehållits hos sex 

elever på gymnasiets estetiska program. Elevernas erfarenheter kan vara av betydelse för mu-

siklärarens arbete med att väcka eller återuppväcka intresset för musikämnet hos sina elever, 

eller inspirera och upprätthålla ett redan existerande musikintresse. 

 

Mina forskningsfrågor är således: 

 Hur väcktes intresset för musik hos sex elever på estetiska programmet med inriktning 

musik? 

 Hur har grundskolans musikundervisning påverkat deras intresse? 

 Vad är det som gjort att deras intresse för musik har bibehållits? 

1.4 Uppsatsens disposition 

 2. Litteratur – Här presenteras ett antal skrifter med anknytning till studiens ämne. 

 3. Metod – I detta kapitel presenteras den metod, vilken ligger till grund för denna un-

dersökning, samt hur denna planerats och genomförts. 

 4. Resultat – I Resultatkapitlet presenteras resultatet det analyserade och sammanställ-

da material som framkommit i denna intervjuundersökning. 

 5. Diskussion – I denna del diskuteras resultatet utifrån relevant litteratur och knyts an 

till det musikpedagogiska området. Här ges även förslag på fortsatta studier som rör 

det ämne som behandlas i uppsatsen. 
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2. Litteratur 

I detta kapitel presenteras litteratur som bedömts vara av intresse för denna studie, samt tidi-

gare examensarbeten som berör ämnet musikintresse. 

 

Liliestam (2009) har sökt svar på frågor som; Vad är musik? Vad gör människor med musik? 

och Vem använder vilken musik och varför? I närvarande uppsats är det främst bokens kapitel 

tre, Vad gör människor med musik? som bedömts ha mest anknytning till ämnet för närvaran-

de studie. Liliestams tredje kapitel behandlar ämnen som att spela, skapa och lyssna på musik. 

Här redogörs för formellt och informellt lärande, vad som händer i kroppen rent fysiskt då vi 

lyssnar på musik och sambandet mellan musik och identitet.  

 

Liliestam (2009) presenterar här en modell av Knut Wiggen med fyra ”lyssnartekniker” (s. 

91):  

 ”Lyssna till musik som en klangkuliss”. Musiken är ett trevligt sällskap, ett bakgrunds-

ljud. ”Man vet att något spelas men man vet inte vad”  

 Klangberusningstekniken. Musiken ger en berusning som liknar den man får av alko-

hol, då obehagskänslor elimineras och man känner välbehag. 

 Hantverkslyssnande. Lyssnar efter kompositionstekniska strukturer, hur musiken är 

uppbyggd. 

 Innehållslyssnande. Observerande av de känslor musikstrukturen framkallar, hur mu-

siken talar till en, vad kompositören vill säga.  

 

Vidare berättar Liliestam (2009) om ett forskningsprojekt ”kring starkt emotionella upplevel-

ser av musik” (s. 131) där Alf Gabrielsson och hans medarbetare dokumenterat och analyserat 

berättelser om ”den starkaste musikupplevelse som Du varit med om” (s. 131). Många upple-

ver gåshud, spänning, avslappning, att man måste röra sig, gråt, yrsel och ökad puls som åter-

kommande drag i fråga om musikupplevelser. En del uppger att de känt sig viktlösa och att de 

burits bort av musiken, flera säger sig ha haft en känsla av perfektion. ”Upplevelserna drabbar 

ofta när man är oförberedd, som en blixt från en klar himmel, och vi måste komma ihåg att 

det handlar om speciella sällsynta ögonblick” (Liliestam, 2009, s. 131). 
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Liljestam (2009) ger även uttryck för att ”identiteten kan framträda i olika dimensioner” (s. 

133). En yttre dimension, som handlar om vilken bild av sig själv en person väljer att visa upp 

för andra, en inre dimension, som handlar om hur personen i fråga tänker om sig själv: ”vem 

är jag och hur blev jag den jag är?”. En tredje dimension är hur personen faktiskt upplevs av 

andra och kanske kategoriseras som exempelvis ”musik-Åsa”, ”jazz-Olle”, ”ljud-Janne”, 

”musiksnobb”, ”popnörd” eller ”hon som alltid spelar”. Med hjälp av musik kan man, enligt 

Liliestam (2009) också ”säga eller antyda sådant som man inte kan säga högt utan skam eller 

blygsel” (s. 134). 

 

Kapitel fyra handlar om musikvanor utifrån bland annat ålder, genus, bostadsort, etnicitet, 

klass och social bakgrund. Här hävdar Liljestam (2009) att många forskare påvisat att ”famil-

jen är den viktigaste faktorn när det gäller musikalisk socialisation, och helt avgörande för att 

en ung människas intresse för musicerande ska utvecklas och blomma” (s. 164).  

 

Karlsson (2002) har gjort en statistisk undersökning om musikelever på det estetiska pro-

grammet. Här undersöks elevernas bakgrund, vilka val eleverna gör och vilka reella valmöj-

ligheter de har, elevernas studiegång och attityder till musikutbildningen, vilka faktorer som 

påverkar deras studieresultat, samt jämställdhets- och genusfrågor i samband med bland annat 

genre och instrumentval. 

 

Undersökningen visar att många av de som väljer en musikinriktning i gymnasiet har studerat 

på musik-/kulturskola och att nio av tio musikelever bedrivit någon form av frivilligstudier i 

musik och att lika många ägnat sig åt musik utan koppling till undervisning. Vidare ger Karls-

son (2002) i sin avhandling, uttryck för att elever som väljer att söka musikinriktning på gym-

nasiet ofta har aktivt musicerande föräldrar.  

 

Karlsson (2002) belyser autonomi bland eleverna som en viktig del i musikundervisningen. 

”Resultaten visar att ju mer autonoma elever är, desto mer villiga är de att göra egna val, att 

arbeta mer och höja sin kompetens” (s. 207). Karlsson (2002) ger här förslag för hur läraren 

kan få sina elever att utveckla autonomi. 

En viktig förutsättning för att elever skall utveckla autonomi är att det pedago-

giska arbetet bygger på att betona elevernas spontana intresse och nyfikenhet 

samt deras engagemang i uppgiften. Eleverna måste förstå att de förvärvar nya 

kunskaper och färdigheter, förstå vad de lär sig och lärandet måste bygga på en 

djup bearbetning av information från olika källor. Autonomin minskar när un-
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dervisningen stimulerar till ytliga strategier för lärande genom att betona för-

måga och konkurrens. (s. 206) 

 

Karlsson (2002) använder begreppet ”autonomiindex” som ett mått på elevernas autonomi vid 

vidare resonemang av vad autonomi bland eleverna kan leda till. 

Autonoma elever visar också ett mer aktivt förhållningssätt och en mer positiv 

attityd till musikundervisningen. Detta aktiva förhållningssätt till lärande åter-

speglas i elevernas sätt att förklara sina framgångar och misslyckanden. Resul-

taten visar att ju högre autonomiindex eleven har, desto oftare förklarar de re-

sultat med interna och framförallt påverkbara faktorer såsom arbetsinsats och 

studieteknik, alltså faktorer som eleverna själva kan kontrollera och styra. Det 

som överraskar i min undersökning är att elever med hög autonomi också ofta-

re än andra elever förklarar sina framgångar med externa faktorer såsom lärare 

och klasskamrater. (s. 207) 

 

Angående instrumentval visar Karlssons (2002) undersökning en tydlig skillnad i instrument-

val mellan killar och tjejer. Karlsson (2002) delar således upp musikinstrument i två grupper 

utifrån de val av instrument som i undersökningen visade sig vanligast för tjejer, respektive 

killar, där även sång räknas som ett musikinstrument: 

 ”Pojkinstrument” – akustisk gitarr, elgitarr, mässingsinstrument och slagverk. 

 ”Flickinstrument” – sång, stråkinstrument, blockflöjt/övriga träblåsinstrument. 

 

Karlsson (2002) gör även en uppdelning utifrån genre och ensembletyp och framhåller ”synth 

mm, akustisk gitarr, elgitarr/elbas, slagverk” (s. 124) som pop/rockinstrument och ”stråkin-

strument, saxofon/klarinett, övriga träblåsinstr. samt mässingsinstrument” som orkesterin-

strument (s. 124). 

 

Evenhaug och Hallén (2009) tar upp olika aspekter av barns och ungdomars utveckling, vilka 

sätts in i ett pedagogiskt helhetsperspektiv. Fokus ligger på barns och ungdomars samspel 

med omgivningen. Det som är mest relevant för närvarande studie är barns och ungdomars 

musikaliska utveckling, ungdomskultur och relationer till jämnåriga. 

 

Då Evenhaug och Hallen (2009) belyser barns musikaliska utveckling från ett och ett halvt års 

ålder refererar de till Bjørkvold (1989). 

När barnen är omkring ett och ett halvt år börjar de kunna sjunga efter en före-

bild, det vill säga att de sjunger till en melodi som någon annan sjunger ”före”. 

Så snart barnen börjar sjunga med i föräldrarnas sånger inleds en snabb ut-

veckling. Beroende på den stimulans de får från föräldrarna, lär sig barnen 
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ganska snabbt en bred repertoar av färdiga sånger. (Bjørkvold, 1989, refererat i 

Evenshaug & Hallen, 2009, s. 352) 

 

Dessa sånger införlivas sedan i lekar med kompisar och sång börjar användas allt mer till var-

dags under förskoleåren. I fråga om omgivningens och miljöns påverkan på ungas intressen 

och preferenser vad gäller musik hävdar Evenshaug och Hallen (2009) genom referat till Pee-

ry och Peery (1987) att tidigare forskning kunnat besvara två hypoteser:  

 ”Det du hör tycker du om”, vilket betyder att ju mer man hör en viss musik, desto mer 

kommer man att gilla den. 

 ”Du tycker om det dina vänner tycker om”. Familjen har under småbarnsåren den 

största betydelsen, vilken sedan alltmer övertas av kompisarna, då dessa spelar en allt 

större roll för personen i fråga. (i Evenshaug & Hallen, 2009, s. 354) 

 

Vidare refererar Evenshaug och Hallen (2009) till Matza (1961) i fråga om ungdomskulturer 

som på något sätt uttrycker en tendens till uppror mot det samhälle de omges av. I sådana kul-

turer påstås media och inte minst populärmusik ha en betydande roll. Här beskrivs tre under-

jordiska ungdomstraditioner. Den bohemiska traditionen, vilken bygger på spontanitet, origi-

nalitet och självvald fattigdom, den kriminella traditionen, som karaktäriseras av våghalsiga 

handlingar, spänning och ”action”, där bland annat lagbrott är ett sätt att tillgodose dessa be-

hov, och den radikala traditionen som beskrivs på följande sätt: 

Den radikala traditionen centreras kring utopiska ideal, populism och okon-

ventionella politiska aktioner och provokationer. Målet är att förändra samhäl-

let, men inställningen till detta samhälle är dock förhållandevis cyniskt. Illegi-

tima politiska metoder godkänns om de tjänar idealen. Aktiviteter som symbo-

liserar ”folkets vilja” gentemot en styrande elit värderas högt. Radikala ung-

domskulturer är inriktade på att överbevisa andras uppfattningar och kan få ett 

visst stöd från intellektuella grupper. (Evenshaug & Hallen, 2009, s. 322) 

 

Ericsson (2002) har studerat ungdomars uppfattning om musikaliskt lärande med hjälp av 

gruppsamtal i syfte att ”konstruera ett antal begrepp och metaforer med vilkas hjälp denna 

uppfattning kan förstås teoretiskt” (s. 4).  

 

Forskningsfrågan i denna studie lyder: 

Vad innebär musikaliskt lärande för ungdomar, vilka förutsättningar och vill-

kor upplever de omgärdar olika situationer med musikaliskt lärande, vilken 

kunskap utvecklas samt hur legitimeras utifrån deras perspektiv musikaliskt lä-

rande på fritiden samt musikundervisningen och musikämnet i skolan? (s. 4) 

 



 

7 

Exempel på ämnen som behandlas i avhandlingen med relevans för närvarande studie är mil-

jö, förutsättningar för musikaliskt lärande, påverkan från den sociala och kulturella miljön, 

skola och massmedia, samt ungdomars tankar om musikintresse. Om hemmets och familjens 

inverkan på barns intresse för musik skriver Ericsson (2002) följande: 

Genom att informellt och kontinuerligt ha exponerats för musik har en till-

vänjningsprocess kommit till stånd, vilket har lett till förtrogenhet med, och in-

tresse för musik. Det finns åtskilliga andra exempel i materialet som visar att 

det existerar en utbredd föreställning att föräldrars inflytande har stor betydel-

se vad det gäller skapande av musikintresse. Detta även bland ungdomar som 

inte säger sig vara musikintresserade. Här ses deras föräldrars ointresse för 

musik som en anledning till att de själva inte har blivit intresserade. Det bör 

poängteras att dessa ungdomar inte upplever det som negativt att inte ha blivit 

påverkade av föräldrarna. (s. 113) 

 

Vidare ger Ericsson (2002) en bild av hur intresse kan skapas och vidmakthållas. 

Intresse anses skapas genom olika former av påverkan och inflytande där det 

sociala och kulturella spelar en betydelsefull roll. Vidare ses en gynnsam miljö 

att verka i och musikalisk förmåga som viktiga för att intresse skall vidmakt-

hållas. Personlig autonomi i fråga om repertoar och musikstil tas också fram 

som viktiga förutsättningar för musikaliskt lärande. (s. 190) 

 

Ericsson (2002) uppger att vissa av de intervjuade ungdomarna i hans undersökning ”hyser en 

föreställning att en central uppgift för musikundervisningen är att fungera som en expone-

rings- och initieringsinstans där olika musikformer och musikverksamheter presenteras varef-

ter eleven har möjlighet att välja det som passar respektive individ” (s. 190-191). Några av 

deltagarna hävdar dock att vissa musikaliska förkunskap behövs för att det ska vara möjligt att 

väcka ett intresse för musik. Alla deltagare är dock inte överens om detta. Några påstår istället 

att intresse ligger som grund till att ”ett lärande skall komma till stånd” (Ericsson, 2002, s. 

107). 

 

Ericsson (2002) ger även uttryck för vad det musikaliska lärandet kan bidra med och att musik 

kan ha en terapeutisk funktion. 

Den kunskap som erhålles och det resultat det musikaliska lärandet ger, relate-

rar i hög grad till personlig utveckling och det finns även en tendens att använ-

da musik som en slags terapi där strävan är att höja den individuella livskvali-

teten. (Ericsson, 2002, s. 190) 

 

Scheid (2009) har i sin doktorsavhandling undersökt gymnasieelevers tankar om musik och 

musikaktiviteter i skolan med hjälp av enkäter, observationer och intervjuer utifrån följande 

forskningsfrågor: 
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 Hur relaterar eleverna till musik i skolan respektive på fritiden? 

 Vilken funktion fyller skolans musikundervisning för eleverna? 

 Vilken betydelse har musik och ämnet musik i skolan för elevers identitetsskapande? 

 

Studien genomfördes i tre olika elevgrupper på två olika gymnasieskolor. Samtliga deltagare 

studerar sitt tredje år. Grupperna benämns i arbetet med förkortningarna Musik, Forum och 

Tillval. Scheidt (2009) beskriver grupperna på följande sätt: 

Musik är ett estetiskt program med musikinriktning som ger en bas för såväl 

universitetsstudier som konstnärlig utbildning. Musik ger en bred utbildning 

med möjlighet att fördjupa sig i musik. Forum är ett specialutformat samhälls-

vetenskapligt program som inriktar sig mot kultur, media och entreprenörskap 

med profilen ett skapande förhållningssätt. Tillval är ett lokalt tillval, finns 

alltså på en annan skola än de övriga två varianterna som här studeras, och är 

inte kopplat till det estetiska programmet. Det är möjligt för samtliga elever på 

skolan att söka tillvalet, som är en samverkan mellan musik och drama, i 

årskurs tre. (s. 44) 

 

Resultatet av denna studie visar bland annat att eleverna i undersökningen kopplar ihop musik 

med känslor och identitet och att de till stor del använder sig av nya medier för att skapa en 

såkallad egologo. Egologo är ett begrepp som Scheid själv skapat, vilket beskrivs på följande 

sätt: 

I denna undersökning är varumärket individen och logo den representation av 

identiteten som individen vill förmedla, det vill säga både processen och pro-

dukten av en medierad identitet. Resultatet är en synlig och hör- bar represen-

tation av individens identitet, exempelvis ett musikstycke, en video, ett kon-

sertframträdande eller en musikteaterföreställning, som även kan distribueras 

via Internet. (Scheid, 2009, s. 164) 

 

En egologo bygger på en personlig stil som utgörs av valda delar av olika kulturformer, där 

populärkultur och således populärmusik uppges vara av stor betydelse. Scheid ger uttryck för 

att ungdomar har en önskan om att synas, eller synliggöras: 

Med begreppet ”Egologo” vill jag belysa den vikt unga fäster vid att vara syn-

liga. Synliggörandet görs med estetiska uttrycksmedel som kräver stilkänsla, 

kunskaper i hur man använder medier, kreativitet och en yta för att visa sin 

identitet. Med estetiska medel, musik, bild och mode, designar ungdomar olika 

uttryck för sin identitet. 

 

Scheid (2009) refererar även till Lundberg, Malm och Rosenström (2000) i fråga om ungdo-

mars vilja att synas: 

Lundberg, Malm och Ronström (2000) menar att i ett mångkulturellt samhälle 

är estetiseringen en förutsättning för att bli synlig. Att vara synlig är en förut-
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sättning för att få uppmärksamhet, något som kan leda till det som eftersträvas 

– erkännande. /…/ Uppmärksamhet går inte att köpa utan skapas och erhålls 

med estetiska uttryck och överförs via instrument och medier. Musik kan ut-

ifrån detta förstås som ett estetiskt, emotionellt och socialt mål i sig, men även 

som ett medel med vars hjälp man kan överföra individuella och kollektiva 

budskap. (s. 163) 

 

Vidare visar Scheids (2009) undersökning att deltagarna håller ärlighet och autenticitet högt i 

fråga om artisteri och musikerskap. En artist, eller musiker ska helst låta lika bra live som på 

skiva. Personlighet är också något merparten av deltagarna tycks eftersöka i musik. De hävdar 

att artisten ger mer av sin personlighet och identitet då denne framför egenskriven musik än 

när denne spelar en cover. Att spela covers anses främst vara ett sätt att lära sig grunder som 

man sedan kan använda sig av då man skriver och framför egna låtar. Covers kan dock göras 

om så att de blir mer personliga. Det tycks även vara viktigt att musiken, och artis-

ten/musikern genom sitt framförande, förmedlar känslor. En annan faktor som tycks vara vik-

tig för deltagarna är gemenskap, vilket till exempel kan skapas vid en konsert. 

Gemenskapen framför scen en viktig del i den gruppkänsla som musik genere-

rar. Den känsla som artisten förmedlar i sin musik och i sina texter är det som 

svetsar samman individerna i publiken. Gemenskapen under konserten skapar 

en känsla av att man inte är ensam om sina känslor och värderingar. (s.118) 

 

Gemenskap och samhörighet kan också skapas genom att man musicerar tillsammans.  

Eleverna beskriver musikaktiviteter som lustfyllda och menar att musik skapar 

samhörighet. Särskilt tydligt är det när de spelar tillsammans och måste ta hän-

syn till varandra och samspela. Att kunna tillföra något eget, personligt, som 

att göra en bra cover, skapa egen musik och improvisera ses som efter-

strävansvärt och öppnar för att få delta i olika musikkonstellationer (Scheid, 

2009, s. 177)  

 

Några deltagare i gruppen Tillval i Scheids (2009) undersökning vittnar om att musikteater-

tillvalet, som beskrevs ovan som ”en samverkan mellan musik och drama” (s. 44), genererar 

en stark samhörighet och gemenskap. Deltagarna berättar att de upplever att arbetet med pro-

jektet skiljer sig avsevärt från det övriga skolarbetet och det handlar mer om att lösa problem 

tillsammans och ta gemensamt ansvar för uppgifter. 

 

Vidare redogör Scheid (2009) för två typer av lärare, ”den ödmjuke läraren” och ”den hängiv-

ne läraren”, vilka båda ”har det gemensamma att de ”ser” eleven” (s. 95). ”Den ödmjuke lära-

ren ger eleven tid att förklara sig och utgår från elevens tidigare kunskaper och intressen” (s. 

95). Den hängivne läraren beskrivs på följande sätt: 
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Den hängivne läraren är en lärare som ”brinner för någonting”, är väldigt kun-

nig inom ett eller flera områden och framför allt stöder eleverna i deras musi-

kaliska strävanden. En sådan lärare skapar intresse för olika musikstilar och 

musikevenemang samt entusiasmerar eleverna till att pröva och utveckla sitt 

spelande. Läraren behärskar det han/hon ger sig in på, ställer krav som är rea-

liserbara och är inte auktoritär. Möjligen kan den hängivne läraren liknas vid 

en kunnig musikartist som delger sina erfarenheter inom sin genre, en medmu-

sikant. (s. 96) 

 

Dock kan det finnas risker med hängivna lärare enligt Scheid (2009). Om en lärare 

hänger sig alltför mycket åt en genre och då endast utgår från denna i undervisningen 

kan detta bidra till att eleverna upplever att deras frihet att utvecklas begränsas, vilket 

eleverna på Musik hävdar då deras lärare uppges favorisera jazzgenren. Favorisering-

en av jazz ses dock inte enbart som negativ. Eleverna uppger att ”jazzmusiken har 

berikat dem musikaliskt” (s. 96). ”Improvisationsmomenten ger dem (eleverna) ett 

stort utrymme för personliga tolkningar, för att inte säga kräver personliga tolkningar, 

speltekniskt kunnande, kreativitet och initiativförmåga” (s. 96), vilket eleverna upple-

ver som positivt. Elevernas negativa kritik handla om att ”lärarna inte ska, som de 

säger, begränsa ”vår frihet att utveckla oss genom att tala om vad vi ska tycka”” (s. 

96). 

2.1 Tidigare examensarbeten med anknytning till denna studie 

I Elfverssons och Elfverssons (2008) examensarbete undersöks frågan om hur man, som lära-

re vid kulturskolan, kan få elever att känna lust och motivation till sitt musikutövande. Syftet 

med denna studie var att undersöka elevernas egen syn på sitt musikutövande samt hur forsk-

ning kring motivation och lärande kan tillämpas i musik- och kulturskoleundervisningen. Un-

dersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med elever i högstadiet och gymnasiet. Resulta-

tet tyder på att motivation bland annat är beroende av hemmets inställning till musikutövan-

det, lärarens undervisningssätt och inverkan, självförtroende och behov av bekräftelse. 

 

Ett annat examensarbete av Gross (2007) har som syfte att belysa den sociala miljöns betydel-

se för ett barns musikaliska intresse och vad som inspirerat barnet till att börja spela och 

sjunga. Undersökningen genomfördes på elever i musikklass, både med hjälp av enkäter och 

kvalitativa intervjuer. Resultatet tyder på att hemmiljön haft en stor inverkan på deras musik-

intresse. Föräldrarnas intresse och musiklyssning, samt musikprogram i tv verkar ha haft en 

stor betydelse. 
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Österdahl och Hagströms (2009) examensarbete syftade till att, med hjälp av kvalitativa 

forskningsintervjuer, undersöka hur den enskilda kulturskoleundervisningen har påverkat ele-

vens musikintresse. Resultatet tyder på att musikintresset är något högst personligt och att 

intresset ofta är kopplat till den typ av lärare som eleven har haft. 

 

Jag hoppas att min egen studie kan bidra till att ge en mer övergripande bild av hur musikin-

tresse kan väckas och bibehållas då jag, i min undersökning av väckandet av musikintresse, 

inte utgått från en speciell faktor, som i fallet Gross (2007), som inriktat sig på den sociala 

miljöns betydelse för barns musikaliska intresse. Jag har istället koncentrerat mig på att hitta 

olika faktorer av annat slag som påverkat musikintresset. I Elfverssons och Elfverssons (2008) 

studie ligger fokus mer på motivation och elevers syn på sitt eget musikutövande än väckande 

och bibehållande av musikintresse, som i närvarande studie, vilken skulle kunna ses som ett 

komplement till Österdahls och Hagströms (2009) där kulturskoleundervisningens påverkan 

på elevers musikintresse står i fokus, då jag istället, till viss del inriktat mig på grundskolans 

påverkan. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur undersökningen genomförts och vilken metod som använts. Här 

diskuteras metodologiska överväganden, studiens planläggning och valet av deltagare följt av 

ett avsnitt om etik i förhållande till kvalitativa intervjuer, studiens genomförande, samt hur 

intervjuerna transkriberats och analyserats. Kapitlet avslutas med ett stycke om undersökning-

ens trovärdighet och validitet. 

3.1 Metodologiska överväganden  

Vid valet av metod för denna studie övervägdes huruvida kvalitativ forskningsintervju, en 

kvantitativ enkätundersökning, eller en kombination av båda skulle passa bäst. Det är min 

bedömning att den kvalitativa forskningsintervjun skulle vara att föredra som metod, eftersom 

intervjuaren då har möjlighet att gå djupare in på detaljer med hjälp av följdfrågor och utfors-

ka nya, oväntade områden som kommer på tal under intervjun, vilket inte hade varit möjligt i 

en kvantitativ enkätundersökning. Att göra både och ansågs onödigt och alltför tidskrävande 

för en uppsats av denna omfattning. 

 

Om kvalitativ intervju skriver Patel och Davidson (2011) följande: 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheter hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar 

om något fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svars-

alternativ för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en 

fråga. I denna mening är en kvalitativ intervju riktad mot ett induktivt eller ab-

duktivt arbetssätt i forskningen. (s. 82) 

 

Patel och Davidsson tar upp tre olika förhållningssätt mellan teori och empiri: deduktion, in-

duktion och abduktion. I denna undersökning används ett induktivt förhållningssätt. Om detta 

står följande: ”En forskare som arbetar induktivt kan sägas följa upptäckandets väg. Forskaren 

kan då studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 

vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera en teori” (s. 

23). Forskaren bildar en teori utifrån empirin och inte tvärtom, som i deduktion där denne 

istället: ”utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeel-

ser” (s. 23). När det gäller deduktion utgår forskaren alltså från en teori och försöker bevisa 

något, ofta med hjälp av en eller flera hypoteser som ”empiriskt prövas i det aktuella fallet” 

(s. 23). En fara med det deduktiva förhållningssättet ligger dock i att ”den befintliga teori som 
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forskaren utgår från kommer att rikta och påverka forskningen så att intressanta nya rön inte 

upptäcks” (s. 23). Deduktion skulle därför inte vara ett bra förhållningssätt för denna studie 

eftersom studien bygger på att utforska ett område och således, i enighet med Patels och Da-

vidsons (2011) beskrivning av induktion, ”följa upptäckandets väg” (s. 23). En induktiv studie 

kan ligga som grund för och utvecklas till en abduktiv studie, som bygger på att forskaren, 

utifrån den teori denne fått fram genom induktion, gör en deduktiv studie som således utveck-

lar denna teori. Detta förfarande ryms dock inte i en studie av denna omfattning. 

 

Intervjuerna är av narrativ karaktär, där fokus ligger på de historier (narrativ) som deltagarna 

berättar, vilka sedan analyseras av forskaren. Kvale och Brinkmann (2010) beskriver narrativa 

intervjuer på följande sätt; ”Narrativa intervjuer koncentrerar sig på de historier som intervju-

personerna berättar, på intrigen och strukturen i dem. Historierna kan dyka upp spontant under 

intervjun eller lockas fram av intervjuaren” (s. 169). 

 

Studiens förhållningssätt har även drag av femomenografi. Fenomenografi räknas, enligt Patel 

och Davidson (2011) till de empirinära ansatserna och har fokus på att studera uppfattningar. 

Fenomenografins syfte beskrivs av författarna på följande sätt: ”Syftet med fenomenografisk 

analys riktas mot hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor” (s. 32). Om metoden 

nämns följande: ”Forskaren arbetar vanligen med öppna, kvalitativa intervjuer där intervju-

personen beskriver sin uppfattning av ett fenomen med egna ord” (s. 33). Vidare presenteras 

hur analysen av intervjumaterialet görs i fyra steg (s. 33):  

 1) bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 

 2) uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna; 

 3) kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier, samt; 

 4) studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. Denna process är 

induktiv och innebär att forskaren läser och sorterar materialet tills mönster blir 

tydliga. 

 

När det gäller att skriva empirinära resonerar Widerberg (2009) på följande sätt: 

Om intresset eller fokus ligger på det empiriska materialet kan huvudtyngden 

också läggas här. Kanske vill du låta de teman som växer fram ur materialet 

utgöra strukturen i uppsatsen. Teoretiska begrepp och överväganden kan då tas 

upp inledningsvis, diskuteras fortlöpande eller avsluta uppsatsen. Det är inte 

ovanligt att man gör lite av alltsammans, beroende på hur relevanta de teore-

tiska reflektionerna är för den empiriska analysen. Men eftersom fokus ligger 
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på empirin är det naturligt att den får stort utrymme, och att de teoretiska reso-

nemang som är empiriskt relevanta ges företräde framför mer generella teore-

tiska resonemang. (s. 65) 

 

Metoden för denna studie är alltså kvalitativ forskningsintervju med ett induktivt förhållnings-

sätt. Studien har även i viss mån inspirerats av fenomenografi, så som den beskrivs av Patel 

och Davidson (2011), enligt vilka denna metod brukar räknas till de empirinära ansatserna 

med intervjuer av narrativ karaktär. 

3.2 Studiens planläggning 

Studien inleddes med formulerande av följande forskningsfrågor: 

 Hur väcktes intresset för musik hos sex elever på estetiska programmet med inriktning 

musik? 

 Hur har grundskolans musikundervisning påverkat deras intresse? 

 Vad är det som gjort att deras intresse för musik bibehållits? 

 

Utifrån dessa övergripande frågor formulerades sedan lämpliga frågor till intervjun. Studien 

är, som nämnts ovan, en kvalitativ forskningsintervjustudie och modellen som använts vid 

formulering och strukturering av intervjufrågor bygger på den som beskrivs av Kvale och 

Brinkmann (2010, s. 147-149). Den går ut på att forskaren, utifrån ett antal övergripande 

forskningsfrågor (i detta fall något omformulerade) formulerar intervjufrågor, som är avsedda 

att belysa ämnet ur olika synvinklar. ”Man kan undersöka en enda forskningsfråga genom 

flera olika intervjufrågor, alltså få en rik och varierad information genom att närma sig ett 

ämne ur olika synvinklar. Och en enda intervjufråga kan ge svar på flera forskningsfrågor” 

(Kvale & Brinkmann, 2010, s. 148-149). 

 

Intervjufrågorna formulerades utifrån de övergripande frågeställningarna enligt nedan: 

 

Hur väcktes intresset för musik? 

 Hur väcktes ditt intresse för musik? 

 Kommer du ihåg första gången du verkligen tände till på musik? Kan du beskriva det-

ta tillfälle? 

 Vad var det i musiken som attraherade dig då? Vad tror du kan ligga bakom detta? 
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Hur har grundskolans musikundervisning påverkat detta intresse? 

 Har du fått någon liknande upplevelse under din tid på grundskolan? Om det inte rent 

av var här intresset väcktes. 

 (Hur) tror du att musikundervisningen bidrog till denna upplevelse? 

 Hur mycket tror du att grundskolans musikundervisning påverkat ditt val att söka dig 

till estetisk linje med musikinriktning? Varför? Hur? 

 

Hur ser intresset ut idag? 

 Vad attraheras du av i musik idag? 

 Lyssnar du fortfarande på samma sorts musik som du gjorde när du började intressera 

dig för musik? 

 Vad tror du att det är som har gjort att du bibehållit ditt intresse för musik? 

 

Frågorna ställdes inte i någon specifik ordning och hade alltså en låg grad av standardisering, 

vilket är brukligt i kvalitativa intervjuer (jfr. Patel & Davidson, 2011). Följdfrågor tillkom på 

de ställen där det bedömdes som relevant. 

3.3 Val av intervjudeltagare 

Valet av deltagare till studien grundar sig i deras förmodat starka intresse för musik. Att del-

tagarna valt att studera musik på gymnasienivå tyder på att de förmodligen har ett starkt in-

tresse för ämnet. För att kunna tolka utfallet av intervjuerna ur ett genusperspektiv, om detta 

skulle visa sig vara relevant för studien, valdes tre manliga och tre kvinnliga deltagare ut. 

 

De sex deltagarna studerar vid tre olika gymnasieskolor i södra Sverige. Syftet med att välja 

deltagare från olika skolor är att få en tydligare spridning på svaren, eftersom alla deltagare då 

inte påverkats av samma skolkoder, vilket skulle kunna ge ett mer likartat resultat vad gäller 

synen på musik. Skolorna benämns i arbetet som Skola 1, Skola 2 och Skola 3, utifrån den 

kronologiska ordning i vilken intervjuerna genomfördes. Skola 1 är kommunal och de två 

andra är fristående. Alla tre är stadsskolor. 
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3.4 Presentation av intervjudeltagare 

Samtliga deltagare är födda och uppvuxna i Sverige och studerar på estetiska programmet 

med inriktning musik och är mellan 16-19 år gamla. Nedan ges en kort presentation av delta-

garna indelade utifrån de skolor vid vilka de studerar. 

 

3.4.1 Skola 1 

Emil – Man, uppvuxen i en mindre ort. Emils huvudinstrument är piano, vilket han studerat 

vid kulturskola. Han har även tagit sånglektioner på en annan kulturskola. Emil går tredje året 

på estetiska programmet. 

 

Kim – Kvinna, uppvuxen i en mindre ort, studerar sitt tredje år på estetiska programmet. Kim 

har inte haft någon musikundervisning utanför skolan. 

3.4.2 Skola 2 

Jonna – Kvinna, också uppvuxen i en mindre ort, har sjungit en del i kör och varit med i en 

musikalgrupp. Jonna har inte studerat vid någon musik- eller kulturskola. Hon studerar nu sitt 

andra år på estetiska programmet med sång som huvudinstrument. 

 

Robert – Man som gick början av lågstadiet i en storstadsskola och därefter flyttade till en 

mindre ort och studerade där resterande delen av grundskolan. Robert går andra året på este-

tiska programmet och hans huvudinstrument är gitarr. 

3.4.3 Skola 3 

Maria – Kvinna, uppvuxen i två mindre orter i Sverige. Hennes huvudinstrument är sång och 

hon har tidigare sjungit i kör och tagit sånglektioner vid musikskola och gitarrlektioner på 

ABF. Maria går nu tredje året på estetiska programmet. 

 

Ludvig – Man, uppvuxen på landsbygden utanför en mindre ort där han gick grundskolan 

fram till sjunde klass, samt tog trumlektioner på kommunala musikskolan. Resterande del av 

grundskolestudierna utfördes i en annan mindre ort i Sverige. Han studerar första året på este-

tiska programmet och hans huvudinstrument är numera gitarr, vilket han tidigare inte studerat 

för någon lärare. 
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3.5 Etik 

I samband med intervjuer aktualiseras vissa etiska och moraliska frågor. Kvale och Brink-

mann (2010) lyfter fram fyra viktiga områden beträffande etiska riktlinjer för forskare: infor-

merat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. 

 

Om informerat samtycke skriver Kvale och Brinkmann: 

Informerat samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna om 

det allmänna syftet med undersökningen, om hur den är upplagd i stort och om 

vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i forsknings-

projektet. Informerat samtycke innebär också att undersökningspersonerna del-

tar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som helst. (s. 87) 

 

Alla deltagare informerades muntligt om undersökningens syfte och dess process och gav då 

sitt muntliga informerade samtycke. Efter att intervjuerna transkriberats till text skickades 

dessa dokument ut till samtliga berörda via mail i syfte att erhålla deltagarnas eventuella syn-

punkter och krav inför sammanställningen av uppsatsen, vilket resulterade i några mindre 

justeringar. Detta mail innehöll även ett förtydligande av undersökningens syfte och process. 

Deltagarna erbjöds konfidentialitet, vilket en av deltagarna propsade på. Samtliga deltagare 

har därför tilldelats fingerade namn. Skolorna benämns inte med deras riktiga namn utan har 

tilldelats beteckningarna Skola 1, Skola 2 och Skola 3. 

3.6 Studiens genomförande 

Samtliga intervjuer dokumenterades med hjälp av inspelningsprogrammet Garageband på en 

MacBook Pro-laptopdator som placerades mellan intervjuaren och intervjudeltagaren. Inter-

vjuaren förde också anteckningar med hjälp av penna och papper. Studien genomfördes, som 

nämnts ovan, på tre svenska gymnasieskolor. I detta avsnitt presenteras förloppet från kontak-

tande av skolor till och med intervjutillfället på de respektive skolorna. 

3.6.1 Skola 1 

De första två intervjutillfällena gick till så att en av musiklärarna kontaktades via telefon och 

tid för intervju bokades. Deltagarna valdes ut slumpvis i en lektionssal i samråd med läraren 

precis innan intervjutillfället. Intervjun ägde rum i skolans cafeteria under relativt lugna, men 

sorliga omständigheter. 
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3.6.2 Skola 2 

Inför intervjun på Skola 2 kontaktades en av musiklärarna på skolan via telefon. Tid och plats 

för intervju bestämdes och läraren valde ut en deltagare för den första intervjun på denna sko-

la. Intervjun ägde rum i en ensemblesal på skolan där vi kunde tala ostört. 

 

Då denna intervju var färdig tillfrågades ett antal musikelever i korridoren på skolan om de 

ville ställa upp på en intervju om musikintresse. Samtliga tillfrågade var tjejer. En av dem 

gick med på att ställa upp på en intervju, vilken ägde rum i samma ensemblesal som den för-

sta. 

3.6.3 Skola 3 

Beträffande intervjuerna på Skola 3 kontaktades en av musiklärarna först via telefon då det 

sades att mailkontakt skulle vara ett bättre alternativ. Han ombads därför via mail välja ut två 

deltagare till undersökningen utifrån följande krav:  

 En kille och en tjej. 

 Något olika musiksmak, eller förmodad syn på musik. 

 Har förmåga/vilja att öppna sig om deras personliga intresse för musik. 

 

Dessa krav ställdes även muntligt på de elever som valdes ut på ovanstående skolor. 

 

De utvalda deltagarna kontaktades sedan via mail, efter att deras mailadresser erhållits via 

mail från läraren och tid för intervju bestämdes denna väg. Båda intervjuerna ägde rum i en 

lektionssal på skolan. Turordningen bestämdes med hjälp av lottning. 

3.7 Transkription 

Utifrån det auditivt inspelade materialet från intervjutillfällena gjordes transkriptioner till text 

i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. 

 

Patel och Davidson (2011) skriver följande om transkription: 

Många kvalitativa studier innebär att skriva ut intervjuer. I denna transkrip-

tionsprocess sker ofta en mer eller mindre medveten påverkan på underlaget 

för analysen. Talspråk och skriftspråk är inte samma sak. T.ex. försvinner ofta 

gester, mimik, betoningar, ironier och kroppsspråk vid transkriptionen av sam-

talet till text. Vidare kan talspråket kännetecknas av ofullständiga meningar 

och grammatiska fel. (s. 107) 

 



 

19 

Intervjuerna skrevs ut så nära talspråksstil som möjligt för att inte förlora eventuella syftning-

ar och antydningar i deltagarnas svar. Stavningen i citaten korrigerades däremot senare till 

skriftspråk i det färdiga arbetet för att bli mer lättläst. 

3.8 Analys och sammanställning 

Analysen utfördes på ett sätt som liknar det tillvägagångssätt i fyra steg som beskrivits av 

Patel och Davidson (2011) och som redan presenterats i avsnitt 3.1 Metodologiska över-

väganden ovan. I samband med analysen lästes varje intervju igenom, en åt gången Texten i 

de viktigaste citaten klipptes sedan ut och infogades i ett nytt dokument. Texten från var och 

en av deltagarna markerades med en egen specifik färg. Därefter gjordes ett nytt dokument 

med fem kategorier utifrån vad som kommit fram i intervjuerna angående frågeställningarna. 

Dessa kategorier skrevs in som rubriker i texten, under vilka de utvalda citaten placerades. 

Utifrån denna uppställning gjordes sedan ett ytterligare urval av citat, vilka kommenterades 

eller skrevs ut i löpande text. De fem kategorierna redigerades senare till fyra. 

3.9 Trovärdighet och validitet 

Det har varit min avsikt att formulera intervjufrågorna med hjälp av ett förmodat lättbegrip-

ligt, vardagligt språk, anpassat för målgruppen gymnasieelever. Undersökningen har planerats 

i förhoppning om att få ett så varierat utfall som möjligt inom ramen för en begränsad kvalita-

tiv studie som denna. Det har eftersträvats att uppnå en viss spridning i fråga om deltagarnas 

kön, olika skolor vid vilka de studerar och deras förmodade olika synsätt på musik. Alla del-

tagare har även beretts möjlighet att läsa och kommentera transkriptionen av sin egen intervju 

och ge sitt informerade samtycke. Intervjufrågorna anknyter till studiens övergripande forsk-

ningsfrågor.  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras det analyserade och sammanställda resultatet av intervjuerna med 

deltagarna Kim, Emil, Jonna, Robert, Maria och Ludvig. Undersökningens syfte var att ta 

reda på mer om hur musikintresset väckts och bibehållits hos dessa sex elever vid gymnasie-

skolans musikestetiska program och hur detta intresse påverkats av grundskolans musikun-

dervisning. 

 

I samband med analysen av intervjumaterialet framkom mönster, vilka gav upphov till följan-

de fyra kategorier som kommer att presenteras som underavdelningar i detta kapitel: 

 Musikalisk miljö 

 Nya kunskaper och musikalisk utveckling 

 Undervisning och lärare 

 Musikens tilltal 

 

De tre första kategorierna, Musikalisk miljö, Nya kunskaper och musikalisk utveckling, samt 

Undervisning och lärare, är tänkta att representera ett område som utifrån deltagarnas egna 

uttalanden sägs ha påverkat deras musikintresse. Under den sista rubriken, Musikens tilltal, 

presenteras deltagarnas egna upplevelser av musik och vad de attraheras av i musiken. Kate-

gorierna är inte knutna till de enskilda deltagarna, utan varje deltagare kan ha gjort olika utta-

landen som passar in under flera av de nämnda kategorierna.  

4.1 Musikalisk miljö 

I intervjuerna uttalade sig deltagarna om saker som tydde på att deras vistelse i musikaliska 

miljöer, både i hemmet som utanför, varit viktig för att väcka och utveckla deras musikintres-

se. Under denna rubrik diskuteras de miljöer som påverkat detta intresse och på vilket sätt. 

4.1.1 En musikalisk hemmiljö 

Med en musikalisk hemmiljö menas här en miljö där det finns möjligheter till musiklyssning 

och tillgång till musikinstrument med mera. Musikintresset hos familjemedlemmarna och de 

som vistas i hemmet och deras förhållande till musik är också av betydelse. Hemmiljön syftar, 

i denna undersökning, alltså både på det materiella och det sociala i den miljö deltagarna vuxit 

upp. 
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Ludvig berättar en historia som bland annat beskriver en sådan musikalisk hemmiljö: 

”Jag har alltid haft musik i mitt liv. Ända sedan jag föddes spelade min mam-

ma instrument. Spelade kontrabas och gitarr. Och sen så fick jag lite intresse 

över gitarr, men jag vågade inte riktigt säga till mina föräldrar om just gitarr, 

så jag sa till om trummor istället när jag var fyra. Och jag började då på trum-

mor när jag var fyra och har spelat trummor ända sedan dess. Men inte för 

ett… ungefär två år sedan var jag med om en olycka med min moped där jag 

körde och slog i huvudet i 130 kilometer i timmen. Och… jag fick då använda 

annat sätt att kommunicera för jag tappade… så jag inte kunde prata alls läng-

re och jag använde då gitarrens olika toner. Min mamma förklarade vilka toner 

det var och jag använde dem för att kommunicera med enkla fraser som ja, nej 

och sådana grejer istället för att skriva och rita. /…/ Jag sitter ungefär åtta 

timmar om dagen med gitarren”. 

 

Varför Ludvig inte vågade ”säga till” sina föräldrar om just gitarr framgår inte av intervjun, 

men han berättar också att hans bror spelade trummor och att han, då han såg brodern spela 

tänkte: ”Fan vad cool han är!” och att ”Det är hur jag vill också vara”. Han uppger även under 

intervjun att gitarren alltid legat framme hemma och att den nu fått en plats i hans rum. 

4.1.2 Tillgång till instrument 

Ludvig har alltså vuxit upp i en ganska påtagligt musikalisk miljö. Han nämner att han har fått 

mycket stöd hemifrån vad gäller sitt musicerande. Tillgången till musikinstrument är också 

avgörande. 

 

Emil vittnar även han om att musikinstrument i hemmet påverkat hans intresse för musik. På 

frågan om vad som gjorde att han ”tände till på musik” ger Emil följande svar: 

”Vi hade ett sådant där keyboard hemma, som vi kunde spela på, som man… 

som visade såhär liksom hur man kunde spela utan noter, utan liksom man 

hade en liten display som visade. Så satt jag där och så lattjade jag med det 

liksom. Och lärde mig att spela först på det liksom. Och sen så märkte jag att 

det var kul, så jag började… gick sådan här kulturskola.” 

 

Robert uppger att det fanns både gitarr och piano hemma, men att han valde att börja spela 

just gitarr eftersom han lyssnade mest på gitarrbaserad musik. Även i detta fall har tillgången 

till instrument varit viktig, liksom exponeringen för ”gitarrmusik”. Jonna berättar att hennes 

musikintresse och kreativitet fick ett lyft när hon fick en gitarr i julklapp då hon var 12-13 år 

och då började skriva egna låtar. Ingen av de andra kvinnliga deltagarna vittnar om till in-

strument i hemmet. Dock uppger samtliga kvinnliga deltagare att de, som barn, sjungit folk i 
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olika sammanhang. Det handlar om talangjakter, släktmiddagar och skolavslutningar, vilket 

de upplevt som intresseväckande. 

4.1.3 Exponering för musik 

Alla deltagare utom en hävdar att deras föräldrars och syskons musikintresse påverkat dem 

och några har även ”tagit över” deras intresse för en viss musikstil. Ludvig säger att han 

minns att hans pappa lyssnade väldigt mycket på rock då Ludvig var runt tio år gammal, vil-

ket fått även Ludvig att uppskatta denna musikstil. Robert berättar att han lyssnade mycket på 

den musik föräldrarna lyssnade på när han var yngre, det vill säga 60- och 70-talsmusik, och 

att de bidragit till att väcka hans musikintresse. Hans mammas sida av släkten ska också alltid 

ha uppmuntrat honom till att hålla på med musik. Enligt Jonna uppskattas musik väldigt 

mycket i hennes familj, även om ingen spelar något instrument. Hon uppger dock att sång 

varit ganska centralt i hemmet: 

Jonna: "Alltså ingen spelar något instrument riktigt, men mamma har alltid be-

rättat om att hon brukade sjunga när hon var liten /…/ Och sedan pappa är så-

dan som alltid gömmer sig bakom scenen, men han vill stå där egentligen, typ. 

Och han är rätt duktig på att sjunga." 

 

Intervjuare: "Men tror du de har inspirerat till att börja sjunga?" 

 

Jonna: "Ja i alla fall mamma, hehe. Hon har ju alltid sjungit högst också om 

man säger så (skrattar)”. 

 

Maria berättar om hur hon och hennes pappa brukade lyssna på musik i bilen. Hon nämner 

speciellt en låt, ”Build Me Up, Buttercup” som hon fastnade för huvudsakligen på grund av 

den glädje som, enligt Maria, förmedlades. Den enda som uppgav att hon inte påverkats så 

mycket av familjen eller hemmiljön är Kim; ”Jag har lyssnat mycket, men jag har inte haft 

mycket människor runt omkring mig som sysslar med musik.” 

4.1.4 Förebilder i hemmet 

Alla deltagare uppger att de har någon eller några släktingar som på olika sätt ägnat sig åt 

musik någon gång i livet. I fem av fallen handlar det om musicerande föräldrar och syskon 

och i ett, Marias, fall om en musicerande morbror och musicerande kusiner. I både Roberts 

och Jonnas fall är det mödrarna som inspirerat till musicerande. Robert berättar att hans 

mamma brukade spela gitarr och att han då tyckte det såg kul ut och ville testa. Jonna uppger, 

som tidigare nämnts, att alla i hennes familj är intresserade av musik och att de sjungit en del i 

hemmet. Det har då alltid varit hennes mamma som sjungit starkast och utmärkt sig mest vil-
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ket, enligt Jonna ska ha inspirerat henne till att själv börja sjunga. I Ludvigs fall är det bro-

derns trumspel som inspirerat. Ludvig nämner även att hans mor spelat gitarr och kontrabas, 

vilket gjort att han även fått upp ögonen för gitarren, som nu är hans huvudinstrument. Maria 

uppger att hon har en musicerande morbror och musicerande kusiner, som spelat blåsinstru-

ment, bland annat i storband, vilket hon alltid tyckt har varit spännande. Kim uppger att hen-

nes mormor varit sångerska i ett band och att det kan ha påverkat Kims intresse för att sjunga. 

Kim berättar också att hennes mamma spelat elorgel, vilket hon dock inte tror har påverkat 

hennes intresse så mycket. Emil berättar att hans mamma sjunger en del. Han tror dock 

inte att detta har påverkat hans intresse för pianospel. Dock har de kunnat prata en del 

om musik och stycken de båda gillar. 

4.1.5 Förebilder utanför hemmet 

Undersökningen visar också att eleverna har förebilder även utanför hemmet, vissa mer kon-

kreta än andra. De deltagare som tycks vara säkrast på sina förebilder är Maria och Kim. På 

frågan om Maria har något minne av ett speciellt tillfälle då hon verkligen ”gick igång på mu-

sik” svarar hon; ”Det var en gång när jag liksom sådär, första gången jag fick höra Fall Out 

Boy, det är typ såhär mitt favoritband, så bara liksom: ’Åh, detta är liksom musik!’, det blev 

verkligen såhär… ja!”. 

 

På frågan om vad hon attraheras av i deras musik svarar hon: 

”Det ligger ju mycket i texter, som du sa, att man liksom kände att de sa det 

till mig eller såhär, att de sa… att det var jag som hade kunnat skriva detta för 

att jag tycker likadant. Så känner man ju sådan typ, gemenskap med musiken." 

 

Kim berättar att Beyonce är hennes största förebild, vad gäller sången, men när hon började 

intressera sig för just sång var det Britney Spears som gällde. Robert nämner att Guns’n’Roses 

var det första band han lyssnade mycket på och kollade på Youtube-videos med. Då i synner-

het intresserad av bandets gitarrist, Slash. Jonna uppger att The Killers är hennes favoritband 

och nämner även Ramones och Nirvana som förebilder. 

 

Övriga deltagare uppger inga direkta förebilder utan utgår mer ifrån genrer som helhet eller 

enstaka stycken då de pratar om musikintresse. De nämner några artister ur specifika genrer, 

men lägger ändå betoningen på genrerna eller musikstyckena. Generellt hävdar dock delta-

garna att de lyssnar på det mesta och har väldigt bred musiksmak, även om vissa genrer ligger 

närmre hjärtat än andra. 
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4.1.6 Andra musikaliska miljöer 

Det finns även musikaliska miljöer utanför hemmet som påverkat deltagarna. Exempel på 

sådana är grundskolan (då främst musikundervisningen), kultur- och musikskolor, studiecirk-

lar med fokus på musik, konserter, samt musikaliska miljöer som deltagarna själva skapat i 

form av egna band och jamsituationer med mera. 

 

Jonna uppger att hon sjungit mycket på talangjakter och skolavslutningar då hon var yngre, 

vilket hon alltid älskat att göra och att hon senare gick med i en musikalgrupp. Även Maria 

berättar att hon sjungit mycket inför folk då hon var liten, på släktmiddagar och dylikt, samt 

sjungit i kör, spelat gitarr på ABF och tagit sånglektioner på musikskola/kulturskola. Kim 

uppger att även hon sjungit i kör. Emil och Ludvig har båda gått på kulturskola och tagit lek-

tioner i piano och sång respektive trummor. Robert har inte gått musik- eller kulturskola, men 

har däremot tagit några lektioner för en gitarrlärare. Han uppger även att han spelat en del 

med ”folk som är bättre” än han själv och syftar då främst på gitarrspel, vilket berikat hans 

eget musicerande. 

4.2 Nya kunskaper och musikalisk utveckling 

Det visade sig i intervjuerna att erövrande av nya kunskaper och personlig utveckling inom 

det musikaliska området sades vara av stor betydelse i upprätthållandet av musikintresset. 

Under denna rubrik belyses därför hur deltagarnas musikaliska utveckling och erövrande av 

nya, musikaliska kunskaper påverkat deras intresse för musik. 

4.2.1 Erövrande av nya, musikaliska kunskaper 

Ludvig ger uttryck för att en stor anledning till att han ägnar sig åt musik är att han tycker det 

är så roligt att lära sig det och att det blir kul i slutändan då det är ”man själv som gör det”.. 

Det handlar alltså om att uppnå tillfredställelse genom att tillgodogöra sig nya, musikaliska 

kunskaper. 

4.2.2 Öppna nya dörrar 

Robert hävdar att improvisation är något av det bästa med musik och att det var då han lärde 

sig ”mollpentan” (den mollpentatoniska skalan) och började jamma blues som han först tänkte 

att musik är något han verkligen vill ägna sig åt. Han hävdar också att variation är viktigt och 

att hela tiden öppna nya dörrar och inte fastna i någon speciell genre för länge: 
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”En period när jag bara satt och lira massa metal så blev jag helt såhär trött på 

det för att det var bara såhär jag spelade liksom så… med samma grej eller så-

här, men sedan så när man ändrade sig så började jag spela lite såhär kanske 

akustiskt eller ja, vad som helst, så blev det ju en helt annan grej av det sen…” 

 

Enligt Robert kan improvisation vara en bra väg till variation i sitt spel och ett sätt att hitta 

nya dörrar att öppna. 

”Det är därför jag tror också att det är bra att improvisera eller såhär, när man 

lyssnar på musik så brukar jag… alltså när jag hör någonting bra så brukar jag 

kolla bara vad det är för någonting jag gör och så bara övar jag in det, sen så 

kan man alltid liksom variera sitt spelande efter… ja, efter tillfälle." 

 

Även Maria uppger att hon ogillar att fastna i en genre och att hon vill sjunga och spela allt 

för att det är så kul. 

 

Vidare ger Robert en utläggning om sina erfarenheter av att spela med folk som är ”bättre än 

en själv”. Han uppger att han utvecklats väldigt mycket på grund av de tips han fått och det 

han snappat upp vad gäller praktiskt gitarrutövande och musicerande i allmänhet under dessa 

tillfällen:  

”Jag vet inte, det är mer såhär när man spelat med folk som är bättre än en 

själv så kan man ju lära sig sjukt mycket, så då kände man ofta att man utveck-

lades eller så när de bara gav något tips…” 

 

Robert berättar att han gillar att improvisera även när han spelar i band, då med utgångspunkt 

i en ackordföljd, och att han tycker det är tråkigt att bara spela förutbestämda saker. Jonna 

berättar att hon bestämde sig för att skriva en låt efter att ha lärt sig några ackord på gitarr och 

att detta varit ett lyft för hennes musikintresse, speciellt då hennes musiklärare sa att hon gil-

lade låten. Hon uppger också att kompisarna spelat stor roll i fråga om musikintressets utveck-

ling. Maria beskriver tillfället då hon först hörde bandet Fall Out Boy som det tillfälle då hon 

verkligen förstod vad musik var, som nämnts under rubriken 4.1.5 Förebilder utanför hemmet 

ovan, och ett tillfälle då de hade en praktikant som ledare på en musiklektion i grundskolan 

som visade att musik kan vara vad som helst. Mer om detta i stycke 4.3 Undervisning och 

lärare. 

4.2.3 Bekräftelse 

Det framkom även i intervjuundersökningen att bekräftelse i form av bland annat beröm och 

”peppande” är viktigt i fråga om ett bibehållet intresse för musik och utveckling inom det mu-

sikaliska området. Kim framhåller sin musiklärarinna från sjunde till nionde klass som väldigt 
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”peppande”. Hennes förmåga att få Kim att tro på sig själv beträffande sin förmåga att sjunga 

uppger Kim vara en av de största anledningarna till att hon fortsatte med musik. Lärarinnan 

uppges ha varit motiverande och sett potential i Kim. Jonna berättar om att hon fått mycket 

beröm av sin musiklärarinna då hon visat sin första egenskrivna låt för henne, ”… och så 

märkte jag att jag kanske kunde lite sådant…”. Emil uppger att det beröm han erhöll då han 

spelade allt svårare pianostycken på högstadiet blev ett lyft för musikintresset, liksom då han 

fick högsta betyg i musik. Robert uppger att hans mors sida av släkten alltid uppmuntrat ho-

nom till att musicera. 

4.3 Undervisning och lärare 

Här presenteras deltagarnas uttalade upplevelser av den musikundervisning de fick i grund-

skolan, samt hur denna undervisning påverkat deras musikintresse och val av gymnasieutbild-

ning – estetiska programmet med inriktning musik. 

4.3.1 Lärarnas betydelse 

Den traditionella musikundervisningen i grundskolan tycks det råda delade meningar om. En 

generell uppfattning verkar dock vara att den inte förväntas vara så rolig, sånär som på vissa 

övningar och att det beror mycket på läraren om musiklektionen är givande eller inte. Robert 

beskriver grundskolans musikundervisning och sin musiklärare på följande sätt: 

Robert: ”Allmänt så brukar väl den (musikundervisningen) vara ganska tråkig, 

det brukar mest… det var väl mest bara såhär, han (musikläraren) spelade pia-

no och så sjöng man alltså, så skulle man sjunga till och så sa han hur man 

skulle sjunga. Men alltså jag vet inte riktigt. Ja alltså det var mest bara det att 

det lät bra som jag tyckte var… fett." 

 

Intervjuare: ”Ja. Men hur fick han det att låta bra tror du?” 

 

Robert: ”Jag vet inte, han hade feeling.” 

 

Robert fortsätter med att understryka betydelsen av engagemang hos läraren: 

”Ja, han var sjukt engagerad. Han brann för det, så det var ju mest det. Alltså 

många gillade ju… han var ju… han hade typ djävla temperament, så… han 

blev ofta arg men… alltså han var… han var cool, lite såhär.” 

 

Jonna ger uttryck för betydelsen av ämneskunniga lärare och nämner att de hon hade inte var 

”så musikaliska” och att grundskoleundervisningen därför inte påverkat henne så mycket i 

valet att söka estetisk linje. Däremot uppger hon att musikhistoriedelen i undervisningen varit 

intressant och nämner speciellt ett tillfälle där de ”snackade om Beatles”. 
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4.3.2 Ämnets relevans 

Även Maria ger uttryck för att engagerade musiklärare är viktigt, eller snarare att oengagerade 

lärare inte är att föredra. Hon beskriver här sin ordinarie musiklärare som tämligen ointresse-

rad av enskilda elevers önskningar och att läraren inte såg till elevens behov, något som un-

derstryks av att en praktikant gör, vad Maria anser vara ett bättre jobb. 

”Vi hade en praktikant en gång på musiken som gick på musikhögskola eller 

så tror jag, så alltså han gjorde det ju så roligt liksom, han tyckte vi skulle göra 

ljud och sådant. Han visade verkligen att musik kunde vara vad som helst… 

annars kanske vår lärare skulle sätta på en låt, sedan så skulle vi prata om det, 

sedan skulle vi typ säga vilken känsla den gav och så. Och sedan när vi hade 

honom så skulle vi ju typ göra det själva, alltså då kände man sig så; ’Ja, nu är 

det jag som kan göra det!’." 

 

Vidare ger Maria uttryck för att praktikanten utgår ifrån elevernas vardag; ”Ja, precis liksom: 

’Vad är du intresserad av?’, ja jag kanske gillar att spela fotboll, ’Ok, men hur låter det när du 

slår på bollen?’, alltså så.” Det handlar alltså om att göra ämnet relevant för eleverna, något 

som även Ludvig tar upp. Han antyder att läraren bör välja material utifrån sina elevers intres-

se eftersom de då tar sig an uppgiften självmant och att det sedan blir lättare för eleverna att ta 

sig an nya uppgifter, som kanske inte är lika intressanta då de klarat av en tidigare uppgift.  

4.3.3. Nya upplevelser 

Marias utläggning om praktikanten pekar även på vikten av att, som lärare, då och då presen-

tera alternativa och, för eleven, nya idéer om musik och således bidra med nya musikaliska 

upplevelser för att stimulera dennes intresse. Robert berättar att hans musiklärare på grund-

skolan brukade bjuda dit olika musiker som han kände – Robert nämner speciellt en cellist – 

vilket han upplevde som inspirerande. Emil ger uttryck för att det material som presenteras i 

undervisningen i sig kan vara av stor betydelse; ”Vi spelade ett stycke med… Joseph Chaplin, 

sådan här ragtimemusik och det var väl det som triggade igång. Alltså, när man spelar sådana 

stycken så är det… helt underbart”. Emil ger inga antydningar på att han hört eller hört talas 

om Joseph Chaplin innan detta tillfälle. Om fallet är så ligger intresseväckandet i materialet i 

sig och den nya musikupplevelse detta bidragit med, eventuellt även lärarens presentation av 

detta. Det framgår dock inte av intervjun vem som valt ut materialet. Antingen var detta en ny 

upplevelse för Emil eller grundar sig även hans teorier i att välja material utefter elevernas 

intresse. 
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4.4 Musikens tilltal 

Det visade sig i intervjuerna att alla deltagare mer eller mindre hade sin egen bild av vad som 

är det bästa med musik och varför de vill ägna sig åt musiklyssnande och musicerande. Under 

denna rubrik presenteras således en summering av intervjudeltagarnas tankar om vilka musi-

kaliska faktorer de själva tilltalas mest av, i sex underrubriker. Var och en av deltagarna re-

presenterar i stort sett en rubrik vardera. 

4.4.1 Teknik 

Kim nämner att det är sången hon ”går efter” när hon lyssnar på låtar och lyssnar då främst 

efter ”bra sångkvalitéer och vilka tekniker man använder.”. Hon nämner Beyonce som en stor 

förebild inom detta område, för hennes goda tekniska förmågor och stora omfång. 

4.4.2 Känsla 

Emil hävdar att han uppskattar elektronisk musik och band som Justice och Daft Punk för att 

det är ”sådant som man kan röra sig mycket till” och att ”det svänger”, men han vill också 

”kunna slappna av till klassisk musik” och uppskattar därför dess meditativa inverkan på ho-

nom. Han pekar alltså på de känslor han får av musiken. I detta fall den meditativa och av-

slappnande känsla han får av att lyssna på klassiska stycken (han nämner dock inte vilka 

stycken) och den "dansanta” känsla han får av att lyssna på elektronisk musik av Justice och 

Daft Punk. 

4.5.3 Originalitet 

Robert ger uttryck för att han gillar musik som är ”annorlunda från det man hör såhär, till var-

dags… och… i allmänhet” och att han ”har för svårt för musik som låter liksom neutral”. Ro-

bert eftersöker alltså originalitet i musiken. Jonna framhåller också originalitet som viktigt i 

musik, främst när det gäller texter. Hon nämner att hon uppskattar Nirvanas texter för att ”de 

är så annorlunda och bra så att man ändå fattar vad de menar fastän de inte säger det rakt ut”. 

4.5.4 Autenticitet 

Enligt Jonna ska musik ”kunna låta lika bra live som det gör på skiva” och bör därför vara 

ganska ”ren”, som hon uttrycker det och inte överproducerad. Hon hävdar också att hon upp-

skattar ”ärlighet i texter”. Hon eftersträvar alltså en viss autenticitet i musiken.  
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4.5.5 Samhörighet 

Maria berättar att hon uppskattar samspelthet, ”att det ska kännas att de spelar tillsammans” 

och vikten av en bra text som talar till en. Hon berättar om när hon för första gången hörde sitt 

favoritband, Fall Out Boy, och då kände att ”de liksom sa det till mig” och att ”de vågade 

säga någonting och så kanske jag själv ville så… våga säga vad jag tyckte och såhär”. Marias 

favoritband vågade alltså säga vad hon själv tyckte och därför ”så känner man ju sådan typ, 

gemenskap med musiken liksom”. För att belysa vikten av samspelthet berättar Maria om när 

Tingsek, med band, spelade på skolan där hon nu studerar, då hon upplevde det som att alla i 

bandet visste precis hur de övriga skulle spela vilket bidrog till att musiken förmedlade en 

känsla av gemenskap. Marias tankar om musik skulle kunna sammanfattas med ordet samhö-

righet. 

 

Även Ludvig pekar på att samhörighet i musikaliska sammanhang, här grundat i ett gemen-

samt intresse, är viktigt för att göra musicerandet roligt då han berättar om ett musiktillval i 

hans högstadieskola. 

”Alltså man kunde välja själv om man ville ha musik eller inte och om man då 

valde musik så var man såklart intresserad av musik och det slutade med att vi 

var ungefär tolv personer som satt och spelade musik varje dag tillsammans. 

Och det var hur kul som helst.” 

4.5.6 Budskap/Uttryck 

Ludvig talar även om budskap som en viktig del i musiken; ”Man berättar om sig själv” med 

hjälp av musik. Han nämner att han gillar gammal blues och hävdar att mycket av den musi-

ken handlar om att berätta en historia och att han spelar gitarr för att ”man kan berätta vad 

man vill på flera olika sätt. Och det är någonting jag tycker är bra att berätta på”. Ludvig 

nämner även att han gillar rock för att ”det har någonting extra” och ”det är väldigt olikt väl-

digt mycket annat” på grund av ”sättet man spelar på” och ”ljudet man får fram”. Han ger här 

uttryck för att musik handlar om uttryck och sound. 

 

Även Maria ger uttryck för att hon med hjälp av musik kan förmedla ett budskap och uttrycka 

sig själv; ”Ja, liksom det att man själv kan visa vad man vill och hur man vill att saker ska 

vara, alltså såhär liksom med musiken och att man kan förmedla grejer kanske bättre än om 

man pratar”. 
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Deltagarnas olika tankar om musikens attraherande faktorer skulle således kunna kopplas till 

varje individ på följande sätt: 

 Teknik: Kim (då främst sångteknik) 

 Känsla: Emil (för Emil handlar musiklyssnande mycket om att komma åt ett visst 

känslotillstånd)  

 Originalitet: Robert (och Jonna) 

 Autenticitet: Jonna 

 Samhörighet: Maria 

 Budskap/Uttryck: Ludvig (och Maria) 

4.6 Sammanfattning 

Det framkom av intervjuerna att detta att vistas i musikaliska miljöer, såväl i hemmet som 

utanför, påverkat deltagarnas intresse för musik. Alla deltagare utom en uppger att de på nå-

got sätt exponerats för musik i hemmet. Samtliga deltagare har även vistats i musikaliska mil-

jöer utanför hemmet och grundskolan i form av körverksamhet, musikalgrupp, kultur- och 

musikskolestudier. Alla killar i undersökningen uppger att de haft tillgång till instrument i 

hemmet och lärt sig mycket av att, på egen hand försöka bemästra dessa. En av de kvinnliga 

deltagarna berättar att hon fick en gitarr då hon var runt 12-13 år, vilket ökade hennes intresse 

för musik och motiverade henne till låtskrivande. De övriga två kvinnliga deltagarna nämner 

ingenting om tillgång till instrument i hemmet. De uppger dock att de sjungit en del inför folk 

i olika sammanhang, som talangjakter, släktmiddagar och skolavslutningar då de var yngre 

och att de upplevt detta som intresseväckande. Tre av deltagarna uppger att de inspirerats av 

en familjemedlem. I två av fallen är det modern som inspirerat genom att traktera ett musikin-

strument, respektive sjunga. I det tredje är det broderns trakterande av musikinstrument som 

inspirerat. I två fall har inspirationen hämtats från en eller flera släktingars utövande av mu-

sik. Alla deltagare hävdar mer eller mindre att de har en relativt bred musiksmak. Två av dem 

nämner direkta förebilder i artister och band. En deltagare ger ett mindre tydligt svar i den 

frågan, men framhåller ett band som det första bandet han lyssnat mycket på. 

 

En deltagare ger uttryck för att en väsentlig del i upprätthållandet av musikintresset är att 

”öppna nya dörrar”. Han hävdar att variation är viktigt och att improvisation kan vara ett sätt 

att variera och utveckla sitt musikutövande. Han berättar även att han spelat en del med folk 

som är bättre än han själv och att detta har varit mycket utvecklande, främst på grund av de 
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tips han fått vid dessa tillfällen. Två av deltagarna hävdar att de inte vill ”fastna i en genre”. 

Specifika situationer och personer kan anses påverkat deltagarnas syn på musik och på så sätt 

utvecklat deras intresse. Det visade sig också att förmågan till eget uttryck och att förmedla 

någonting är väsentligt vad gäller bibehållandet och utvecklandet av musikintresset, liksom 

beröm. 

 

Deltagarna påvisar vikten av engagerade och ämneskunniga musiklärare i grundskolan i fråga 

om musikintressets väckande och upprätthållande. Två av deltagarna uttryckte sig positivt om 

att välja material utifrån elevernas intresse eftersom materialet då får mer relevans för elever-

na. Det tycks även vara viktigt att grundskolans musikundervisning bjuder på en del nya upp-

levelser för eleven. 

  

På frågan om vilka faktorer i musiken som tilltalar deltagarna mest ges sex olika svar, vilka 

kan sammanfattas i sex punkter, som var och en i stort sett representeras av en av deltagarna; 

1. Teknik; Kim, 2. Känsla; Emil, 3. Originalitet; Robert (och Jonna), 4. Autenticitet; Jonna, 5. 

Samhörighet; Maria, 6. Budskap/Uttryck; Ludvig (och Maria). 
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de ämnen som kommit fram i resultatet i förhållande till litteratur 

som bedömts vara av intresse för studien och som tidigare presenterats i uppsatsens andra 

kapitel. 

5.1 Musikalisk miljö 

Intervjuerna visade att den kanske främsta faktorn till att ett musikintresse uppstått är miljön, 

då främst hemmiljön. De intresseväckande faktorerna i hemmet kan även appliceras på miljö-

er utanför hemmet, speciellt eftersom barn, enligt Evenshaug och Hallen (2009), i takt med att 

de blir äldre alltmer flyttar fokus från familjen till vännerna. 

5.1.1 En musikalisk hemmiljö 

I själva väckandet av musikintresset hade hemmiljön den kanske största betydelsen i form av 

socialt samspel, förebildning, samt tillgång till instrument och musiklyssning. Liljestam 

(2009) hävdar att många forskare påvisat att familjens musikaliska socialisation är avgörande 

för unga människors utvecklande av musikintresse. Karlsson (2002) ger uttryck för att elever 

som väljer att söka musikinriktning på gymnasiet ofta har aktivt musicerande föräldrar. Ro-

bert, Ludvig och Emil uppgav att de vuxit upp med minst en, mer eller mindre, aktivt musice-

rande familjemedlem. Robert och Ludvig, samt Jonna, som ger en bild av att det sjungits en 

del i hemmet även om ingen familjemedlem varit aktivt musicerande under uppväxten, berät-

tade att de direkt inspirerats musikaliskt av en familjemedlem. I Evenshaug och Hallens 

(2009) bok påstås att barn vid ett och ett halvt års ålder börjar kunna sjunga efter en förebild. 

Troligtvis har deltagarna medvetet eller omedvetet redan då börjat ta efter sina föräldrar då 

föräldrarna spelat eller sjungit för dem, vilket gynnat deras musikaliska utveckling. 

 

Att man i hög grad exponerats auditivt för musik i hemmet kan, enligt Peerys och Peerys för-

sta hypotes om ungas musikintresse (Evenshaug & Hallen, 2009), ha stor betydelse för att ett 

intresse för musik i allmänhet, och för en viss musikstil i synnerhet, väckts. Hypotesen lyder; 

”Det du hör tycker du om” (Evenshaug & Hallen, 2009, s. 354), vilket understryks av Erics-

sons (2002) teorier om att ”Även den passiva musiklyssningen kan betraktas som en form av 

lärande” (s. 190). Alla deltagare uppger att de mer eller mindre exponerats för musik i sin 

hemmiljö under uppväxten, Kim uppger dock att hon inte haft så många personer runt om-
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kring sig som sysslat med musik, men att hon själv lyssnat mycket på musik. Detta kan tolkas 

som att barn och ungdomar som tidigt exponerats för musik omedvetet lärt sig viktiga, grund-

läggande element, vilket kan ha bidragit till att de haft lättare än andra att sedan lära sig att 

spela ett instrument och/eller använda sin röst musikaliskt. Kanske handlar det om en under-

medveten bild av hur det ”ska” låta och en strävan mot att hitta ett specifikt ”sound”. Några 

av Ericssons (2002) intervjudeltagare ger uttryck för att man måste ha vissa förkunskaper för 

att ett musikintresse ska kunna väckas. Vissa deltagare hävdar dock, i motsats till detta, att 

intresse ligger som grund för lärande. Här skulle kunna göras vidare spekulationer i huruvida 

intresse är drivande i jakten på kunskap och/eller kunskap bidrar till att skapa ett intresse, 

samt hur dessa teorier samspelar i en lärandesituation. 

 

Den andra hypotesen som omnämns i Evenshaug och Hallens bok (2009), ”du tycker om det 

dina vänner tycker om”, skulle i familjesammanhang kunna betyda att en viss familjemedlems 

musikintresse påverkas mest av de övriga familjemedlemmar med vilka denne anser sig ha en 

god, vänskaplig relation. Detta skulle då innebära att personen i fråga inte påverkas lika 

mycket av en familjemedlems musiksmak om denne inte anser sig ha en god vänskapsrelation 

med vederbörande. Ludvig berättade i intervjun att hans pappa lyssnat väldigt mycket på rock 

och att det är därifrån han fått sitt intresse för denna musikstil. Robert uppgav att han lyssnade 

mycket på den musik föräldrarna lyssnade på när han var yngre och Maria berättade att hon 

brukade lyssna på musik i bilen med sin pappa och att detta spelat en stor roll i väckandet av 

hennes musikintresse. Övriga deltagare, förutom Kim, gav ingen direkt bild av vem, men att 

de påverkats av och till och med till viss del ”tagit över” familjemedlemmars intresse för en 

viss musikstil. Det kan, utifrån denna hypotes, tänkas att Ludvig och Maria har en stark, vän-

skaplig relation till sina respektive fäder och att Robert, således till båda sina föräldrar. I Kims 

fall skulle detta, rent hypotetiskt, kunna betyda att hon inte haft en lika god relation till sina 

föräldrar och familj som till sina kompisar. Hon uppger dock att hon inte haft så många om-

kring sig som sysslat med musik under sin uppväxt så det kan också vara så att hon haft en 

god relation till sin familj, men helt enkelt inte exponerats för musik i hemmet i så hög grad 

att ett intresse uppstått, vilket istället är fallet i umgänget med kompisarna. Enligt Peery och 

Peery (i Evenshaug & Hallen, 2009), förflyttas med tiden barns fokus från familjen till kom-

pisarna i takt med att de blir äldre. Det kan tänkas att Kims musikintresse väckts i en senare 

fas av livet än de övriga deltagarnas då hon uppger att hennes musikintresse påverkats mer av 

kompisarna än familjen. 
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Det kan med utgångspunkt i dessa två hypoteser spekuleras i om deltagarna format sitt eget 

intresse utifrån de familjemedlemmar som oftast aktivt väljer den musik som hörs i hemmet, 

eller de familjemedlemmar som deltagaren känner starkast vänskaplig relation med. Det kan 

också tänkas att det rör sig om en samverkan mellan de båda hypoteserna. 

5.1.2 Andra musikaliska miljöer 

Om samma hypoteser som ovan appliceras på musikaliska miljöer utanför hemmet skulle 

tolkningen av den andra hypotesen kunna göras enkel genom att helt enkelt byta ut familjen 

mot kompisarna, Beträffande den första hypotesen kan här tänkas att det väcks ett intresse för 

den musik vi utsätts mest för i de musikaliska miljöer vi vistas i utanför hemmet; i musikal-

gruppen, med bandet, på kulturskolan, de konserter vi går på, etcetera. Några intervjudeltaga-

re i Ericssons (2002) undersökning ger uttryck för att man måste jobba med stilar över en 

längre tid för att det ska sätta sig. Dock finns det, enligt Robert, en risk för att tröttna på en 

viss musikstil vid överexponering för den och det kan då vara bra att hämta inspiration från 

andra musikformer och förhållningssätt till musik för att upprätthålla intresset. En miljö där 

olika musikstilar presenteras, från vilka individen själv kan välja vad denne vill fördjupa sig i 

kan då ses som gynnsam. Ett resonemang som stämmer bra överens med Ericssons (2002) 

teorier om att vissa ungdomar anser att musikundervisningen ska innehålla presentation av 

olika musikformer, varefter eleven kan välja vad denne vill tillägna sig och fördjupa sig i. 

Skolan skulle då kunna vara en sådan musikalisk miljö. 

5.1.3 Starkt emotionella upplevelser 

I Liliestams (2009) bok berättas om ett forskningsprojekt om starkt emotionella upplevelser 

av musik. Kanske har deltagarna någon gång varit med om en liknande upplevelse som väckt 

deras intresse för musik? Kanske på en konsert, kanske genom radio och tv, kanske genom en 

vän, kanske i hemmet? Maria berättade om en upplevelse, som skulle kunna liknas vid en 

sådan som Liliestam (2009) beskriver, som hon fick när hon först hörde sitt nuvarande favo-

ritband, Fall Out Boy. Emil gav uttryck för att han uppskattar musikens förmåga att förmedla 

känslor och få honom i ett visst känslotillstånd. Kanske är detta känslotillstånd förknippat 

med starka emotionella upplevelser, som ett behov av att slappna av, meditera eller röra sig 

till musiken. Dock hävdar Ericsson (2002) att det handlar om speciella sällsynta ögonblick. 

Kanske kan det vara så att samtliga deltagare någon gång fått en stark emotionell upplevelse 

av musik och det därför väckts ett intresse för ämnet? 
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5.1.4 Instrumentval 

Närvarande studie visade att tillgången till instrument var något olika för de kvinnliga, re-

spektive manliga deltagarna, vilket tycks ha påverkat deras sätt att börja musicera. Samtliga 

killar uppgav att de haft tillgång till instrument i hemmet som barn och att de börjat spela på 

dem och på så sätt börjat musicera, En av tjejerna, Jonna, uppger att hon fick en gitarr i jul-

klapp då hon var 12-13 år och att detta blev ett lyft för hennes musikintresse och kreativitet, 

då började skriva låtar. Jonnas huvudinstrument är dock sång och hon berättade, liksom övri-

ga vinnliga deltagare, att hon som barn sjungit inför folk. Karlssons (2002) undersökning gav 

upphov till indelningen ”flickinstrument”, respektive ”pojkinstrument”. Närvarande studie 

skulle kunna visa på en förändring av denna uppdelning i och med Emils trakterande av pia-

no, som Karlsson (2002) beskriver som ett flickinstrument. Jonnas trakterande av gitarr, som 

beskrivs som ett typiskt pojkinstrument skulle också kunna bidra till denna förändring. Detta 

behöver dock inte stämma, då deltagarna i närvarande studie mer eller mindre är slumpvis 

utvalda. Antalet deltagare är såklart också avgörande. Killarnas tillgång till, respektive tjejer-

nas avsaknad av instrument i hemmet, kan eventuellt bygga på en föreställning om att tjejer i 

högre grad än killar intresserar sig för sång, vilket Karlssons (2002) studie påvisade, och där-

för inte skulle vara i lika stort behov av ett instrument för att uttrycka sig musikaliskt. Det 

skulle då kunna vara så att killar överlag är mer beroende av instrument i hemmet för att ett 

intresse för att musicera ska väckas då de, i allmänhet, inte förväntas ha ett lika stort intresse 

för att sjunga som tjejer. 

5.2 Nya kunskaper och musikalisk utveckling 

Resultatet av närvarande studie gav bland annat upphov till tolkningen att personlig, musika-

lisk utveckling i sig kan ha en positiv inverkan på musikintresset. Kanske på grund av att mu-

sikaliska kunskaper även kan bidra till en positiv utveckling på andra områden än just musice-

rande och musikkunskap? Ericsson (2002) skriver om musik som personligt utvecklande och 

att den kan användas i terapeutiska syften, vilket skulle kunna vara en bidragande faktor till 

att vissa personer, som exempelvis Emil, fortsätter att musicera. Jag tror att nya lärdomar kan 

bidra till en upptäckt av hur mycket mer det finns att lära och att vissa individer då ”triggas 

igång” av den tillfredställande känsla som kan infinna sig då ny kunskap erövrats och då vill 

ta sig an de nya utmaningar som då uppdagas i syfte att tillgodogöra sig även dessa i jakt på 

tillfredställelse. Om den tillfredställande känslan istället uteblir tror jag att det kan finnas en 

risk för att de nya utmaningarna, istället för att ”trigga igång” individen, ses som hinder, vil-
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ket kan bidra till att individen väljer att ägna sin tid åt något annat. Jag tror också att mycket 

av drivkraften till att erövra nya kunskaper kan ligga i att anse sig behöva dessa kunskaper 

eller en strävan efter beröm och bekräftelse. 

 

Karlssons (2002) undersökning visar att många av de som väljer musik på gymnasiet har stu-

derat på musik-/kulturskola och att nio av tio musikelever bedrivit någon form av frivilligstu-

dier i musik, samt att lika många ägnat sig åt musik utan koppling till undervisning. Detta 

skulle kunna förklara att nya kunskaper i sig är en betydande faktor vad gäller bibehållandet 

av musikintresse. Det visade sig i närvarande studie att merparten av deltagarna på något sätt 

ägnat sig åt musik på sin fritid. Ludvig gav uttryck för att han tycker om att lära sig saker, 

vilket visar att han troligtvis sympatiserar med en deltagare i Ericssons (2002) undersökning, 

som uttrycker det såhär: ”Ja… lyftet kommer när man ser frukten av sin ansträngning… kän-

ner… vad fan… det går ju faktiskt att spela” (s. 175). 

5.3 Undervisning och lärare 

Ericsson (2002) hävdar att elever kräver ett visst mått av autonomi i undervisningen. Maria 

och Ludvig gav uttryck för att ämnet måste vara relevant för eleverna och att man bör utgå 

ifrån elevernas intresse vid val av ämne. Maria berättade om en praktikant som visade att 

”musik kan vara vad som helst” och utgick ifrån elevernas vardag i utformandet av musikalis-

ka övningar. Att undervisningen relaterar till saker som elever känner igen kanske kan vara ett 

sätt att uppmuntra autonomi hos eleverna och således bibehålla elevernas intresse (Karlsson, 

2002 och Ericsson, 2002). Om musik då kan vara ”vad som helst” finns inget rätt och fel och 

alla elever kan således bidra med stoff från sin vardag i musikundervisningen och undvika 

konkurrens i frågan om musikkunnande utifrån en förutbestämd mall som kanske inte passar 

för alla elever. Detta skulle, med grund i Karlssons (2002) teorier om att konkurrens och ytli-

ga strategier för lärande minskar autonomin bland elever istället kunna bidra till en ökning av 

denna, eller i alla fall ett upprätthållande . Således kan kanske en teori om att musik kan vara 

vad som helst vara bra att ha i åtanke som musiklärare. 

 

Emil ger uttryck för att musik ibland kan ha en avslappnande effekt och att musiklyssning 

ibland kan liknas vid meditation. En tolkning av Emils resonemang skulle kunna vara att han 

här beskriver musikens själavårdande funktion (Ericsson, 2002). Om detta skriver Ericsson 

(2002): ”Om musik skall ha en själavårdande funktion kommer även individen i fokus genom 

att utgångspunkten för lärandet måste vara dennes intresse och motivation” (s. 217). Detta 
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knyter an till Ericssons (2002) teorier om elevernas kvav på en visst mått av autonomi i un-

dervisningen. 

 

 

Scheid (2009) beskriver två lärartyper; ”den ödmjuke läraren” och ”den hängivne läraren”. 

Båda har det gemensamt att de ”ser” och utgår från eleven i sin undervisning. Praktikanten 

som Maria berättade om skulle kunna kategoriseras som ”den ödmjuke läraren”, då han utgick 

från elevernas tidigare erfarenheter och intressen i sin undervisning. De lärare som Robert och 

Kim beskrev skulle kunna kategoriseras som hängivna lärare, då mycket tyder på att de ”brin-

ner för” sitt ämne och elevernas utveckling. Robert berättade att hans lärare hade ett hett tem-

perament och ofta blev arg, men ändå var ”cool” och ”sjukt engagerad”. Detta skulle kunna 

tolkas som att läraren tar ämnet på stort allvar och vill att eleverna ska vara fokuserade på 

lektionerna, varpå han blir irriterad då eleverna inte är det. Kim uppgav att hennes musiklära-

re såg potential i henne och då peppade och motiverade Kim att sjunga mera. Hon berättar 

dock inte hur. Det är således mer oklart vilken av Scheids (2009) lärartyper Kims lärare skulle 

kategoriseras som, eftersom båda utgår från eleven. Här kanske man kan tala om en tredje 

lärartyp vars främsta mål är att motivera eleven utifrån dennes intressen, En motiverande lära-

re kan då eventuellt ses som en kombination av Scheids (2009) båda lärartyper, då denne mås-

te göra ämnet relevant för eleven och då kanske behöver utgå från elevens tidigare erfarenhe-

ter men samtidigt visa att denne själv tycker att det är viktigt för eleven att satsa på det eleven 

kanske egentligen vill, men inte vågar och då övertyga eleven om detta. Den motiverande 

läraren kan således inte vara alltför ödmjuk och utan lita på sin egen övertygelse om elevens 

intresse även om eleven inte vågar visa detta fullt ut. En risk med denna lärartyp kan dock 

vara ifall lärarens övertygelse inte stämmer överrens med elevens vilja och intressen. Att lära-

ren helt enkelt har fått en felaktig bild av vad eleven egentligen vill och känner. 

 

Ericsson (2002) ger uttryck för att en del av ungdomarna i hans undersökning ser det som ett 

av musikundervisningens huvudsakliga syften att presentera en bred repertoar av musikformer 

och musikverksamheter utifrån vilka eleven själv väljer vad denne vill ta till sig. Kanske delar 

Jonna denna åsikt, liksom Maria och Robert, som uttryckte sig negativt om att fastna i en gen-

re? Emil gav uttryck för att han, då de i skolan spelade ett ragtimestycke av Joseph Chaplin, 

kände en underbar känsla. Emil ger inga antydningar om att han hört Joseph Chaplin innan. 

Kanske är detta ett exempel på exponering av en musikstil där läraren genom val av uppgift 

lyckats väcka Emils intresse för denne artist och genre? Att, som lärare, presentera musik ut-
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ifrån olika synvinklar skulle eventuellt också kunna vara ett bra sätt att försöka väcka eller 

bibehålla elevernas musikintresse, speciellt eftersom det visade sig att deltagarna tilltalas av 

olika faktorer i musik. Lärarens presentation av musik utifrån olika synvinklar skulle exem-

pelvis kunna göras genom att basera musikundervisningen på Knut Wiggens teorier om 

”lyssnartekniker”, som återges av Liliestam (2009).  Eleverna skulle då vid ett lektionstillfälle 

kunna lyssna på samma musikstycke med olika saker i åtanke, som vilka känslor man får av 

musiken, hur musiken är uppbyggd, vad man tror att musikerna och kompositören vill säga 

med stycket etcetera. Man skulle också kunna applicera denna modell på det praktiska in-

strumentutövandet och låta en elev gestalta någonting med hjälp av sitt instrument varpå 

klasskompisarna får gissa vad det är som gestaltas, eller uttrycka en viss känsla genom in-

strumentet, spela efter grafiskt partitur, etcetera, alltså en form av ”innehållsmusicerande”. 

Det kan kanske också vara en god idé att gå igenom former i olika genrer och analysera mu-

sikstycken för att sedan bygga ett eget stycke utifrån dessa (”hantverksmusicerande”). Skapa 

och spela musik i form av ”ett trevligt sällskap”, en klangkuliss och kanske även i syfte att 

berusa lyssnaren, eller på andra sätt försöka musicera utifrån olika former av lyssnande.  

 

Evenshaug och Hallen (2009) beskriver olika ungdomskulturella traditioner, bland annat den 

radikala traditionen, som innebär en förhållandevis cynisk inställning till samhället och auk-

toriteter och därför har som mål att förändra detta. Kanske kan det vara så att vissa elever vill 

revoltera mot läraren om de anser att denne är en auktoritet i det etablerade samhället? Lära-

ren skulle då, genom att presentera vissa former av musik, eventuellt kunna få de elever som 

kan räknas till den radikala tradition som beskrivs ovan att söka sig till andra musikaliska ut-

tryckssätt och på så vis gynna en utveckling utanför skolan genom undervisningen i skolan. 

Robert gav uttryck för att han gillar musik som är annorlunda på något sätt. Kanske är det ett 

tecken på att han skulle kunna kategoriseras till denna radikala tradition och därför intresserar 

sig för den musik som ligger utanför ramen för den kommersiella musik som huvudsakligen 

presenteras i radio och tv och då även i grundskolans musikundervisning, då de flesta elever 

känner igen den? 

5.4 Musikens tilltal 

Resultatet av närvarande undersökning tyder på att de sex deltagarna attraheras av olika musi-

kaliska faktorer. På Skola 2 och Skola 3 gav dock eleverna något mer homogena svar i fråga 

om vad de tilltalas mest av i musik. Maria och Ludvig på Skola 3 gav båda uttryck för att mu-

sik är en form av berättande och att samhörighet och gemenskap är viktigt. Jonna och Robert 
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på Skola 2 tycks båda uppskatta originalitet och personlighet och ogilla musik som är för 

kommersiell eller ”vanlig”. På Skola 1 rådde det dock mer delade meningar om vad som tillta-

lar i musiken. Kim uppgav att hon främst lyssnar på sången och att hon attraheras av sångare 

och sångerskor som har stort omfång och en förmåga använder sig av olika sångtekniker på 

ett tillfredställande sätt och Emil framhöll de känslor musik kan framkalla. Möjligen kan detta 

förklaras med att Skola 1 är en kommunal skola och de två andra friskolor. Kanske är det så 

att musikundervisningen i friskolor har en tendens att färga elevernas musikintresse mer än 

kommunala skolor, då de inte ägs av staten och då, i praktiken, inte har samma krav på objek-

tivitet? Det skulle också kunna tolkas som att lärarna hänger sig alltför mycket åt ett visst för-

hållningssätt till musik och därför inte har förmåga att presentera en bredd i fråga om musika-

liska förhållningssätt och repertoar för eleven att denne inte har någon möjlighet att välja vad 

denne själv vill tillägna sig och då blir ”tvungen” att färgas av lärarens syn på musik. Kanske 

har det då inte med skoltypen, utan specifika musiklärare att göra. Några av deltagarna i Sche-

ids (2009) undersökning uppger att deras musikundervisning färgats mycket av den musik 

deras lärare lyssnar på, vilket upplevs som både positivt och negativt. Skillnaden mellan den 

kommunala skolan och de två friskolorna i fråga om homogenitet gällande vad eleverna tillta-

las av i musiken skulle också kunna förklaras med att de två fristående skolorna är relativt 

små i förhållande till den kommunala, vilken även har ett större utbud av gymnasieprogram 

med olika inriktningar. 

 

Maria och Ludvig gav uttryck för att gemenskap och samhörighet är viktiga faktorer när det 

gäller musicerande och tillägnelse av musik. Scheid (2009) berättar om ett musikteaterprojekt 

som några av deltagarna i hans undersökning var med på, vilket skapat en stark samhörighet 

mellan de inblandade. Denna samhörighet och gemenskap skulle eventuellt kunna vara en 

bidragande faktor till att ungdomar söker vidareutbildningar inom musik. 

 

Många av deltagarna i Scheids (2009) undersökning tycks i hög grad uppskatta känsla, äkthet, 

autenticitet och personlighet i musik, vilket kan kopplas till närvarande studie, där tankarna 

hos merparten av deltagarna tycks gå i någorlunda samma banor. Då deltagarna i båda under-

sökningarna studerar på gymnasiet och på något sätt valt att ägna en del av sin studietid åt 

musik kan hävdas att främst de som uppskattar dessa musikaliska faktorer väljer att vidareut-

bilda sig inom musik. Att deltagarna uppskattar originalitet och personlighet i musik skulle 

eventuellt kunna tolkas som att de föredrar ickekommersiell musik, eftersom den musik som 

brukar kategoriseras som kommersiell inte lika ofta omnämns som originell, personlig och 
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annorlunda (vilket var det uttryck Robert använde då han beskrev vad han attraheras av i mu-

sik). Det kan då handla om att använda musik för att markera tillhörighet till en viss ung-

domskulturell tradition som Evenshaug och Hallen (2009) beskriver. Under rubriken 5.3. Un-

dervisning och lärare diskuteras huruvida Robert skulle kunna kategoriseras till en form av 

radikal ungdomskultur. Det skulle då kunna tänkas att han attraheras av ”musik som är annor-

lunda” av den anledning att han vill revoltera mot det etablerade samhället och därmed den 

musik som för honom representerar detta. 

 

Vidare spekulationer kan göras i huruvida intresset för musik grundar sig i att skapa en ”ego-

logo” (Scheid, 2009). Enligt Scheid (2009) använder sig många ungdomar av populärkulturel-

la attribut och schabloner för att skaffa sig en personlig stil och marknadsföra sig själva. Här 

spelar musiken man lyssnar på, och utövar, eller utger sig för att lyssna på och utöva, en stor 

roll. Kanske attraheras Robert och Jonna, vilka jag upplever som starkast propagerade för 

originalitet i musik, att de lättare kan skapa sig en personlig identitet med hjälp av ickekom-

mersiella och originella attribut och på så sätt har lättare att synas och få uppmärksamhet och 

erkännande, vilket enligt Lundberg, Malm och Ronström (2000) eftersträvas i ett mångkultu-

rellt samhälle (refererat i Scheid, 2009). Ovanstående resonemang skulle kunna kopplas till 

Liliestams (2009) tankar om olika dimensioner av identitet. En egologo skulle då representera 

den bild av sig själv man väljer att visa upp för andra, alltså en yttre identitetsdimension. Ma-

ria uppgav att hon ibland kan känna ”gemenskap” med viss musik och då känner att hon själv 

skulle kunna ha skrivit den eftersom den så tydligt förmedlar det hon själv känner och tycker 

men kanske inte kan, eller vågar säga. Detta tyder på att Marias inre identitetsdimension 

stämmer överens med det musiken förmedlar. Maria talade även om att visa hur hon vill att 

saker ska vara med hjälp av musik. Kanske vill Maria visa vad hon själv tycker genom sina 

förebilder, som till stor del tycks representera den inre dimensionen av hennes identitet, och 

därmed skapa sig en form av egologo för att ”tillgodose” den yttre dimensionen av sin identi-

tet (Liliestam, 2009)? 

 

Om man skulle tolka deltagarnas intresse utifrån Knut Wiggens teorier om ”lyssnartekniker”, 

som återges av Liliestam (2009), skulle Emils sätt att lyssna på musik kunna ses som en kom-

bination av innehållslyssnande och klangberusningslyssnande, då han dels observerar de 

känslor musikstrukturen framkallar, vilket enligt Wiggen kännetecknar innehållslyssnande, 

och dels hänger sig åt musiken och låter de känslor den förmedlar ”berusa” honom (klangbe-

rusningsteknik). Maria och Ludvig framhöll uttryck och budskap som viktiga musikaliska 
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faktorer, vilket även Jonna och Robert till viss del gjorde, vilket tyder på att även de är ”inne-

hållslyssnare”. Vad Kim använder för lyssnarteknik är dock svårare att avgöra enligt Wiggens 

kriterier. Hon skulle kunna kategoriseras som en hantverkslyssnare, då hon lyssnar främst på 

sången och då vilka olika sångtekniker som används. Specifika sångtekniker kan då ses som 

musikaliska byggstenar i likhet med specifika sound på olika musikinstrument. Ingen av del-

tagarna skulle dock kunna sägas lyssna till musik enbart som en klangkuliss. Jag tror dock att 

folk i allmänhet, medvetet eller omedvetet, använder sig av olika lyssnartekniker vid olika 

tillfällen beroende på vad som passar bäst för situationer.  

5.5 Musikpedagogiska implikationer 

I den nu gällande läroplanen Lgr11 (Läroplan för grundskolan, 2011) står följande: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk ly-

hördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och 

framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet 

att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för 

att utveckla sin musikaliska kreativitet. (Lgr11, 2011, 3.8 Musik, Syfte) 

 

Vad gäller just musikintresset handlar det alltså om att ge eleverna möjlighet att utveckla ett 

intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. Det står även på flera ställen att eleven ska 

känna lust att lära. Jag tror att läraren kan spara mycket tid och kraft i fråga om att motivera 

sina elevers musikstudier om denne först lyckas väcka ett intresse för ämnet, då ja tror att ele-

vernas motivation kommer naturligt. Att väcka ett intresse för musik hos sina elever tror jag 

att musikläraren gör bäst om denne först studerat de aspekter som väckt intresset hos personer 

som redan har ett starkt musikintresse, därav ämnesvalet för närvarande studie. Kanske borde 

läroplanen tydligare understryka just intresseväckande och kanske ge förslag på hur man kan 

väcka ett intresse i varje ämne? En målsättning för denna studie sett på längre sikt har varit att 

med utgångspunkt från de svar som deltagarna gav i intervjuerna undersöka hur läraren skulle 

kunna väcka och/eller upprätthålla ett musikintresse hos sina elever genom musikundervis-

ningen i grundskolan. Jag hoppas att jag med detta arbete lyckats väcka en del tankar om det-

ta, även hos läsaren. 

5.6 Fortsatt forskning 

Jag anser att en naturlig fortsättning på denna studie skulle vara att intervjua lärare i grund-

skolan för att ta reda på hur de, i sin undervisning, gör för att väcka intresset för musik hos 

sina elever. Det skulle även vara intressant att göra en enkätundersökning utifrån samma 
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ämne och målgrupp som i närvarande studie, men med ett större antal deltagare för att få fram 

en mer allmän bild av hur musikintresse kan väckas och bibehållas. Det visade sig att de man-

liga, respektive kvinnliga deltagarna i närvarande studie hade olika förutsättningar i fråga om 

tillgång till instrument i hemmet vilket troligtvis påverkat deras val av instrument och sätt att 

musicera. Detta hade varit ett intressant ämne för fortsatt forskning. Har personer som haft 

liknande uppväxtförhållanden, till exempel vissa syskon, en likartad musiksyn, eller intresse-

rar man sig ändå för olika faktorer i musiken och i så fall varför? Detta är en ytterligare fråga 

som skulle vara intressant att söka svar på i fortsatta forskningsstudier.  

5.7 Svar 

Så hur väcktes då intresset för musik hos deltagarna? Mycket tyder på att uppväxten i en mu-

sikalisk hemmiljö varit en av de största bidragande faktorerna till att väcka deltagarnas intres-

se för musik, liksom att de exponerats för mycket musik under uppväxten. I några fall tycks 

föräldrarnas förebildning ha varit avgörande för deltagarnas musicerande. Deltagarnas intres-

se kan eventuellt också ha väckts av en stark emotionell upplevelse av musik, vilken i sin tur 

kan ha bidragit till en kroppslig reaktion. Efterhand tas familjens påverkan på barns musikin-

tresse över av kompisarna. Även musikaliska förebilder i form av kända musiker och artister, 

tycks i vissa fall vara centralt då det handlar om att väcka ett intresse för musik. Att ett intres-

se för musik väckts skulle kunna grunda sig i ett intresse för att skapa en egologo för att 

marknadsföra sig själv och därmed få uppmärksamhet och erkännande. En miljö där olika 

musikstilar och förhållningssätt till musik presenteras, av vilka individen själv kan välja vad 

denne vill ta till sig kan vara gynnsam för musikintresset. 

 

Hur har då grundskolans musikundervisning påverkat deltagarnas intresse? Överlag verkar 

deltagarna inte ha så höga förväntningar på musikundervisningen i grundskolan. Grundskole-

musikundervisningens påverkan på deltagarnas intresse tycks huvudsakligen vara beroende av 

lärarens engagemang, ämneskunnighet och förmåga att motivera eleverna. Det tycks också 

vara viktigt att som lärare anpassa undervisningen efter elevernas intressen och tidigare erfa-

renheter Att som lärare, i motsats till detta, endast presentera fakta och inte låta eleverna själ-

va musicera upplevs som negativt och är troligtvis orsaken till att förväntningarna på musik-

undervisningen inte är särskilt höga. 

 

Hur har således deltagarnas intresse för musik bibehållits? Att öppna nya dörrar och tillgodo-

göra sig nya kunskaper verkar vara centralt i denna fråga. Att inte fastna i en genre. Även po-
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sitiv bekräftelse tycks haft en upprätthållande inverkan på deltagarnas musikintresse och bi-

dragit till en ”nytändning” för intresset. 

5.8 Säckhopsnörning och cirkelslutning 

Studien fortlöpte utan några större problem. Jag upplevde stämningen som överlag god under 

intervjuerna, om än lite stressad i de möten som ägde rum i cafeterian på Skola 1. Troligtvis 

på grund av att det var folk i rörelse runt omkring. Kontakten med eleverna var ändå god en-

ligt min mening. Under första intervjutillfället hade jag med mig en Zoom H4 (Handy Recor-

der) för att göra backupinspelningar av intervjuerna, men då denna inte fungerade som den 

skulle övergavs idén. Inspelningarna som gjordes med hjälp av Garageband gav dock ett till-

fredställande resultat och medförde inga tekniska problem. Jag tycker att metoden, kvalitativ 

forskningsintervju, fungerat bra för denna studie, men att det även skulle vara intressant att 

göra en större enkätundersökning utifrån samma ämne, med ett större antal deltagare på geo-

grafiskt skilda skolor. 

 

Jag avser härmed att knyta ihop säcken och sluta cirkeln, vilket rubriken till detta stycke anty-

der, genom att referera till mitt eget musikintresse och således inledningen till närvarande 

studie.  

 

Vad kan det då ha varit för faktorer som påverkat mig då mitt musikintresse väcktes? Jo, för 

det första så hade vi en gitarr, samt en elorgel i hemmet då jag var barn och det var klart att 

jag var där och fingrade ibland. Jag minns att jag lärde mig att spela ”Kalle Johansson” på 

elorgeln och att gitarren så småningom fick en plats i mitt rum. Även gitarren hemma hos 

morföräldrarna användes flitigt då jag var där på besök. Farmors dragspel och fiol, har också 

en plats bland barndomsminnena, liksom de tillfällen då dessa brukades av både mig själv och 

mina släktingar. Minnesbilderna vittnar också om tillfällen då jag hittade munspel och rock-

posters i diverse byrålådor och den häftiga känsla som mötte mig då jag för första gången 

packade upp min första elbas som jag fått i födelsedagspresent. Här exemplifieras en musika-

lisk uppväxtmiljö, där det även förekom viss musikalisk förebildning från olika håll och före-

bilder såväl inom som utanför släkten. Med detta, och mer därtill, i bagaget var det kanske 

inte så konstigt att ett intresse för musik väcktes hos mig och att jag blev så träffad och med-

tagen av de ljudvågor som strömmade ut ur högtalarna vid det tillfälle framför LP-spelaren 

som beskrevs i inledningen. Kanske är detta ett exempel på en sådan starkt emotionell musi-

kalisk upplevelse som Liliestam (2009) återger. Och visst skedde en utveckling på det musi-
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kaliska området. I femte klass startade jag band med några kompisar och började skriva låtar 

som bland annat framfördes på skolavslutningar och talangjakter. I grundskolan gavs vi såle-

des frihet till en hel del autonomi i musikundervisningen, troligen delvis på grund av dessa 

erfarenheter. Att spela med kompisar, i orkestrar och ta enskilda lektioner på kommunala mu-

sikskolan blev snart en del av min vardag och intresset för musik blev med tiden en så stor del 

av mitt liv att jag inte såg något bättre alternativ än att söka till estetiska programmet… Och 

vidare! 
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