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Titel: Musiken, skolan och barnet–elevers uppfattningar om ämnet musik och sitt 

musikintresse i årskurs 6 

English title: Music, school and the child – pupils perceptions about the subject of 

music and their music interests in grade 6 

 

Abstract  

This qualitative study encompasses a study of pupils' perceptions about the subject of 

music as well as the importance and everyday importance of the subject of music for 

pupils outside of school. The study has a phenomenological approach based on describing 

the breadth and variety of perceptions of the subject of music. Qualitative semistructured 

interviews form an empirical basis for analysis. The result is based on concepts such as 

meanings, perceptions of music as a school subject and everyday life. Variations appear 

that a student is stimulated at school to start musicing more outside of  school and that 

the interviewed pupils have different views about the music as a subject in school. The 

result also shows how the students who play any instrument during their spare time, also 

have parents who play music in any form. On the other hand, the results show that those 

who do not play any instrument in their spare time have parents who do not. Finally, the 

result showed that all interviewed students in some form use music in any social context, 

musicing with the family or just listening to music together with friends. 

 

Denna kvalitativa studie omfattar en undersökning rörande elevers uppfattningar om 

ämnet musik samt vilken betydelse och vardagsanknytning ämnet musik har för eleverna 

utanför skolan. Studien har en fenomenografisk ansats med utgångspunkt i att beskriva 

bredd och variation av uppfattningar om ämnet musik. Kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer utgör empiriskt underlag för analys. Resultatet redovisas utifrån begrepp som 

betydelser, musik som skolämne och vardag. Variationer framträder såsom att en elev 

stimuleras i skolan till att börja musicera mer utanför skolan och att de intervjuade 

eleverna har olika uppfattningar om ämnet musik. Det resultatet också visar är hur de 

elever som spelar något instrument på sin fritid, även har föräldrar som musicerar i någon 

form. Däremot så visar resultat att de elever som inte musicerar på fritiden har föräldrar 

som inte heller gör det. Slutligen visade resultatet att alla intervjuade eleverna i någon 

form använder musik i något socialt sammanhang. Det kan handla om att musicera 

tillsammans med familjen eller bara lyssna på musik tillsammans med kompisar. 
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Tack 

Ett stort tack till min handledare Pia som ställt upp och funnits till för att svara på frågor 

när det behövts. Jag vill även rikta ett stort tack till eleverna som deltagit i denna studie 

och deras vårdnadshavare för att de tillåtit sina barn delta.   
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1 Inledning, bakgrund och syfte 

 

Musik är idag ett ämne som är omtyckt av många elever men som på grund av sin tidsram 

inte verkar prioriteras i vissa skolor (Skolinspektionen, 2011: 19–20). Skolverket (2016: 

24) framhäver i lgr11:s tredje kapitel att musikämnet ska bidra till att eleverna i 

grundskolan utvecklar kunskaper om att kunna uttrycka sig på olika sätt genom musiken. 

Vidare ska ”eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas 

erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska 

erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina 

kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras” 

(Skolverket, 2016: 149). 

 

Musik finns i stort sätt överallt och det är svårt att undvika musik i livet. Beroende på om 

en person har ett stort eller ett litet musikintresse så möter personen musik nästan varje 

dag och tar in musik i någon form (Fagius, 2015: 42). Mitt eget musikintresse sträcker sig 

så pass att jag lyssnar på musik ofta och spelar något instrument på min fritid. Mycket av 

mitt intresse för musik har växt fram genom sociala sammanhang med familj och vänner, 

men också genom skolan. Under mina VFU perioder mötte jag många elever där musik 

spelade en viktig roll i deras liv på olika sätt. En del elever hade samma musiksmak och 

kunde hitta gemenskap i det, andra spelade instrument på sin fritid och andra ville till och 

med ha musik i bakgrunden i andra skolämnen för att hjälpa dem att fokusera. Några 

elever menade på att ämnet musik i skolan påverkat dem mycket och tyckte att ämnet är 

roligt medan andra elever hade motsatta åsikter och tankar. Utifrån mina egna 

erfarenheter som elev och lärare och genom mina möten med olika elever under mina 

VFU-perioder började jag fundera på huruvida ämnet musik och musikintresse hör ihop 

och påverkar varandra.  

 

1.1 Musikämnet 

Från generation till generation förändras samhället och nya reformer utarbetas för att 

anpassa sig till samtiden. Med detta utvecklas också nya kunskaper som påverkar och 

förändrar skolan. Detta innebär att kunskaper som ansågs vara relevanta på till exempel 

1960-talet kanske inte var relevanta på 1980-talet (Lilliedahl, 2014: 95–106). Inför den 

senaste läroplanen som började gälla 2011 (Lgr11) infördes nya riktlinjer och mål för 



  
 

2 

varje ämne. Nu finns det tydliga centrala mål och kunskapskrav för vad eleverna ska ha 

genomfört under F-3, 4–6 respektive 7–9. Det finns också ett syfte för varje ämne med 

en förklaring till varför eleverna läser de olika ämnena. Det infördes syfte, centrala mål 

och kunskapskrav för att ge lärarna tydligare riktlinjer att arbeta för i ämnesplaneringen: 

Kursplanerna och kunskapskraven ska styra lärarnas planering och genomförande 

av undervisningen och fungerar också som ett instrument för att åstadkomma en 

nationellt likvärdig utbildning. (Skolverket, 2015: 22)  

För alla ämnen i den nya läroplanen infördes nya riktlinjer, mål, syfte och kunskapskrav, 

så också för ämnet musik. Det framhävs i Lgr 11 under ämnet musik att ämnet ska ”syfta 

till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska 

sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik” 

(Skolverket, 2016: 141). Det här citatet är bara ett exempel på vad som står i syftet under 

ämnet musik. Vidare så integreras musik i andra skolämnen i läroplanen. I idrott och hälsa 

formuleras bland annat att elever ska kunna genomföra olika rörelser i takt till musik. 

Även i modersmålsundervisningen står det att eleverna ska förstå och ta del av 

minoritetsspråkets musikkultur (Skolverket, 2016: 49,79). Musikämnets integration beror 

helt och hållet på lärarens relationer till andra skolämnen, men också relationen till 

eleverna och mellan eleverna. Läraren har ansvar för integration (Lilliedahl, 2014: 95–

106). Musikämnet är större än vad många verkar tro att det är. I och med att ämnet musik 

integreras mycket i andra ämnen, så är det många musiklärare som tycker att ämnet 

prioriteras för lite. Medan musiklärare förstår ämnet i sin helhet och förespråkar om dess 

betydelse så ser inte bilden av ämnet likadant ut från ett politiskt perspektiv. Utifrån det 

perspektivet är det inte så mycket om hur eleverna ska lära sig det som står i läroplanen 

utan mer vad som är viktigt att förmedla vidare från generation till generation (Lilliedahl, 

2014: 95-106).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka elevers, i årskurs 6, åsikter och berättelser om 

skolämnet musik. Syftet är också att undersöka elevers, i årskurs 6, musikintresse och 

huruvida intresset för musik kan påverka skolämnet musik och sociala sammanhang. 

Studien kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 Vad betyder skolämnet musik för eleverna? 

 Vad betyder musik för dessa elever utanför skolan?  
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2 Tidigare forskning 

Det här kapitlet redovisar relevant forskning och forskningsbaserad litteratur. Kapitlet 

kommer bland annat att behandla musiklärarens roll i undervisningen och relationen 

mellan lärare och elev. Vidare kommer kapitlet att behandla musik som redskap för barns 

identitetsutveckling och musik i vardagen.  

 

2.1 Musiklärarens betydelse 

I det musikaliska klassrummet spelar musikläraren en viktig roll för eleverna, både i 

undervisningsmetoderna men också relationen mellan lärare och elev. Zimmerman 

Nilsson (2009: 144-149) framhäver att musiklärarens olika undervisningsmetoder spelar 

en viktig roll i elevernas lärande. Det finns olika faktorer som spelar roll på hur bra 

kvalitén i undervisningen blir. Bland annat menar Zimmerman Nilsson (2009: 144-149) 

att lärarens engagemang och uppmuntran till elevernas egen musiksmak kan stärka både 

relationen mellan lärare och elev, men även elevernas lärande i musik. Lärarens sätt att ta 

in och använda elevernas förslag påverkar också undervisningens kvalitet. Däremot måste 

det finnas ett mellanläge på huruvida läraren ska använda sig av elevernas förslag och hur 

mycket. Stålhammar (1995) visar i sin studie att musikskolans sätt att undervisa blir ett 

mer positivt samarbete mellan lärare och elev där båda parter är med och styr 

undervisningen framåt. Detta sätt att undervisa stärker inte bara relationen mellan lärare 

och elev utan ökar också elevens möjlighet att påverka sin undervisning och lärande. Det 

här är en mer positiv musikundervisningsmetod i jämförelse med skolans 

undervisningsmetoder som mer präglas av att läraren själv är den som bestämmer utan 

något som helst samarbete med eleverna (Stålhammar, 1995). 

 

2.2 Skolmiljöns påverkan 

Ett barns musikaliska talang kan påverkas beroende på vilken form av miljö hen växer 

upp i (Welch, 2007). När det kommer till ett barns sångtalang börjar redan spädbarnet att 

pröva sig fram med olika ljud hen har hört i moderns omgivning. Får barnet sedan en 

stimulerande sångmiljö med goda förutsättningar där barnet får beröm så kommer en 

stimulans att vilja sjunga att utvecklas. Barnets sångförmåga påverkas vidare när hen 

börjar i skolan. Där får barnet utveckla sin sångförmåga genom instruerande sång och 

texter. Här skiljer resultatet åt från skola till skola beroende på hur barnets sångförmåga 

bemöts. Här skiljer pojkarnas resultat gentemot flickornas och det visar sig att en del 
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pojkar sjunger sämre beroende på hur deras sångförmåga bemöts av läraren. I sådana här 

situationer brukar pojkarna att tröttna på att sjunga och tycker inte alls att sång är roligt. 

Det finns barn som har en bättre sångförmåga än andra barn. De barn vars sångförmåga 

inte är lika bra kan fortfarande utveckla sin sångförmåga om de blir stöttande i sin sång. 

På så vis kan dessa barn också utveckla sin sångförmåga, men det krävs att de blir stöttade 

av den miljön där utvecklingen sker (Welch, 2007: 55–63).     

 

2.3 Musik som redskap för identitetsutveckling 

Musik är en effektiv byggsten i identitetsutvecklingen (Lilliestam, 2009). Det finns 

många sätt som musik kan visa vem du är som person. Det är inte bara själva musiken 

som ger en viss identitet. Musiken kan även visa vilka kläder du har på dig eller vilka 

personer du umgås med. Musik är en så stor byggsten i identitetsutvecklingen då den 

påverkar oss människor emotionellt. Det är därför en del har personliga ringsignaler i sina 

mobiltelefoner beroende på vem det är som ringer. Det är också därför en del människor 

känner sig förolämpade när deras musiksmak kritiseras då det blir ett angrepp på ens egen 

personlighet, (Lilliestam, 2009: 132–133). 

 

Barns identitetsutveckling utifrån ett musikintresse börjar i vissa fall redan i 5–6 års ålder 

om barnet har stimulerats av sina föräldrar med musik (Sundin, 1995). Det är då som 

barnet börjar utveckla ett intresse för musik och smaken för vilken sorts musik en person 

gillar pressas av kompisar redan innan barnet börjar skolan. Detta leder till att barnet 

utvecklar olika sorters attityder och beteenden utifrån musiken (Sundin, 1995: 143–145). 

Scheid (2009) undersöker i sin studie hur elever i gymnasiet använder musik i vardagen 

och på skoltid, men även hur det används i deras identitetsutveckling. Studiens resultat 

visar att eleverna kopplar musiken med personers och även gruppers identitetsutveckling 

och att det är saker som till exempel klädstil, talspråk och vilka personer eleverna umgås 

med ingår i den utvecklingen. De berättade också att musiken på fritiden interagerar med 

musiken i skolan genom att den musik de får höra i skolan även lyssnas på hemma. Skolan 

idag är mer öppen med att integrera elevernas musikintressen med musikundervisningen 

och på så vis skapar dagens elever en mer egen identitet jämfört med eleverna för cirka 

100 år sedan som skapade en identitet utifrån skolans fostran (Scheid, 2009: 105–110).  

Eleverna i Scheids studie beskriver att musiken framkallar olika känslor och att de själva 

lyssnar på olika typer av musik beroende på vilket sammanhang de befinner sig i. Vidare 

menar även eleverna att ens kläder och attityder spelar en roll i musikens olika identiteter. 
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Eleverna i Scheids studie berättar utifrån sina tidigare erfarenheter om hur viktig musiken 

är för deras egen identitetsutveckling (2009: 159–174).  

 

Sundin (1995) framhäver att barn går igenom olika faser i sin musikaliska utveckling. 

Barn mellan cirka 6–11 år går igenom den fas Sundin kallar de konkreta 

tankeoperationernas fas. I den här fasen börjar barnet utveckla bredare musikaliska 

kunskaper som att spela fler olika instrument och utveckla sin förmåga att sjunga med 

mer säkerhet. Det är också här som barnet utvecklar lusten att lära sig mer. Vidare 

beskriver Sundin  att barn från 12 år och framåt går igenom den fasen han har valt att 

kalla de formella tankeoperationernas fas. I den här fasen börjar musiken bli en del av 

barnets identitetsutveckling. Barnet går igenom många påfrestningar på grund av 

puberteten och därför letar barnet efter en egen roll eller identitet (1995: 36-39).   

 

2.4 Musiken i vardagen 

Som det nämndes tidigare i inledningen så har alla någon relation till musik. Det spelar 

ingen roll om en person har ett stort eller litet musikintresse. Alla kan relatera till musik 

i någon form och ta in den på något sätt (Fagius, 2015: 42). DeNora (2000: 160–163) 

menar att musiken har en viktig social påverkan hos människor. Det handlar om bland 

annat musikens politiska påverkan eller sociala relationer med familj och vänner. 

Dessutom menar DeNora (2000: 68–74) att musiken är till för att forma livet. Genom 

detta kan någon se att musikens funktion att skapa en identitet precis som Sundin (1995) 

hävdar. Vidare beskriver DeNora (2000: 158) att musikens olika uppdrag beror på hur vi 

människor tolkar musiken. Det kan till exempel vara vilken funktion vi människor vill att 

musiken ska ha i en viss situation. Det kan bland annat handla om att vi vill ha lugn musik 

för att kunna slappna av, snabbare musik för att vi ska komma igång med någon form av 

träning eller musiken som ska få oss att dansa inne på klubben.  

 

Lilliestam (2009: 96) framhäver att det är mer vanligt att människor använder musiken 

som bakgrund i olika sammanhang. Det är mer vanligare att det är den yngre generationen 

som använder musik som bakgrund till olika aktiviteter för att få en bättre rutin. Lilliestam 

menar att det blir roligare att göra vissa aktiviteter om man har musik i bakgrunden. 

Vidare framhäver Lilliestam att det är vanligare att man väljer musik efter aktiviteten. 

Om en person till exempel ska ut och springa så är det en självklarhet för personen att 
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välja musiken som går i ett lite högre tempo. Ett annat sammanhang som Lilliestam (2009: 

151) tar upp är idrottsträningar. Lilliestam menar att: 

 

Musiken används under ett träningspass med till exempel gymping eller 

aerobics inte bara för att skapa en ljudmiljö utan för att reglera rörelse, 

intensitet och tempo, uppvärmning och avslappning och detta görs ofta 

med en raffinerad, subtil och genomtänkt musikläggning. (Lilliestam, 

2009: 151) 

 

Citatet visar på att olika aktiviteter använder musiken på olika sätt för att skapa ett 

fungerande arbetssätt. Ett annat sammanhang Lilliestam (2009: 77–80) pratar om där 

musiken kommer in är musicerandet. Lilliestam påpekar att musicerande inte 

nödvändigtvis behöver vara att man spelar något instrument eller sjunger. Musicerande 

kan även vara att sjunga i duschen, nynna på en melodi på väg till jobbet, sjunga med till 

en låt på radion eller att leka olika lekar med inslag av rytm. Musiken skapar en särskild 

gemenskap med andra. Att musicera och sjunga med andra skapar en trivsam miljö och 

det kan vara med både familjen eller med vänner. Gemenskapen märks på ett tydligt sätt 

och Lilliestam hänvisar till en person som menar: 

 

Det är gemenskapen, och den är väldigt avhängig av att alla är på plats just 

där och då. Att alla är precisa och följer med. Din lilla stämma blir också 

viktig. Sjunger jag fel låter det pyton om alla. (Lilliestam, 2009: 78) 

 

Det finns många sätt att tolka och beskriva den musicerande gemenskapen och citatet 

ovan beskriver en gemenskap i kör där personen menar att alla är lika viktiga. Att varje 

person i kören är med i gemenskapen. Lilliestam (2009: 79) menar att kören och 

ensemblen är olika typer av gemenskaper som musiken skapar. Lilliestam beskriver: 

 

Att musicera är en social verksamhet och för många en viktig fritidssyssla 

och hobby. Musiklivet bärs till stor del upp av ensembler av hängivna 

amatörer. Det är i kören, bandet, spelmanslaget eller orkestern man har 

sina kompisar. Musiken innebär ett tillfälle att komma hemifrån, att fika 

och prata, att resa, att uppleva saker tillsammans med andra. Det sociala 

livet i en kör kan för medlemmen vara minst lika viktig som musiken. 

(Lilliestam,2009: 79) 
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Citatet visar hur viktig den musicerande gemenskapen kan vara för en människa. Musiken 

kan bli en chans för en person att hitta en gemenskap om det finns svårigheter att finna 

vänner på annat håll. Lilliestam framhäver att musiken och musicerandet kan bli en 

möjlighet för en person att skapa en egen identitet. Musiken kan hjälpa en person att 

stärka sin självkänsla och sitt självförtroende (Lilliestam, 2009: 77-80). 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Musiken spelar en viktig roll i barns identitetsutveckling. Musikens betydelse innebär att 

barn skapar en identitet som senare spelar in i vilka personer de väljer att umgås med och 

vilken klädstil som gäller. Musiken har också olika funktioner beroende på vilken 

funktion vi människor väljer att musiken ska ha. Det kan vara att vi behöver lugn musik 

för att slappna av eller snabbare musik när vi tränar. Det är allt vanligare att personer 

använder musiken som bakgrund för att göra olika aktiviteter roligare. Det är vanligare 

bland ungdomar än hos den äldre generationen. Musicerandet kan skapa en gemenskap 

med andra. Kören, ensemblen eller orkestern kan bli ett tillfälle att få och träffa vänner.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

I det här kapitlet belyses femenografin som en utgångspunkt. Kapitlet beskriver också 

uppfattning som begrepp som en utgångspunkt.  

 

3.1 Fenomenografin 

Fenomenografi är en forskningsansats som används inom kvalitativa studier och utgår 

från en individs grundläggande uppfattningar om något fenomen (Kroksmark, 2007: 4–

5). Ansatsen används för det mesta inom pedagogiska studier och den kom till som en 

lösning till pedagogiska forskningsfrågor (Kroksmark, 2007: 4–5).  Begreppet 

fenomenografi kommer från fenomen och grafia. Fenomen kommer ifrån grekiskans 

fainemenon som betyder det tydliga och grafia kommer också från grekiskan och betyder 

beskriva (Marton & Booth, 2008:145). Begreppet fenomenografi översätts till 

beskrivning av det tydliga (Marton & Booth, 2008: 145-146). 

 

Den här studien genomförs med en fenomenografisk ansats. Som det nämndes ovan utgår 

fenomenografin från en persons uppfattningar och erfarenheter om något fenomen. I den 

här studien har fenomenografin använts för att undersöka elever i årskurs 6 erfarenheter 

och uppfattningar om ämnet musik och deras vardagsanknytningar till musik. För att 

resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt är det viktigt att forskaren inte lägger in sina 

egna tankar och åsikter i intervjun (Uljens, 1989). En ambition är att inte blanda in ens 

egna fördomar och förutfattade meningar för att det inte ska påverka respondenternas svar 

under intervjun, så även i denna studie.     

 

3.2 Uppfattning som begrepp 

Alla människor uppfattar saker på olika sätt. En vuxen person uppfattar ett fenomen på 

ett sätt och ett barn kan uppfatta samma fenomen på ett annorlunda sätt. Dessutom 

uppfattar barn sinsemellan samma sak på olika sätt och vuxna likaså. Begreppet 

uppfattning har olika betydelser (Uljens, 1989). Uppfattning kan förklaras på två olika 

sätt: uppfattningen av något och uppfattningen om något. Uppfattning av något är inte 

samma sak som uppfattning av något. Uppfattning om något utgår från en persons 

förståelse av något (Uljens, 1989), att någon har en åsikt. Till exempel om en person 

diskuterar en politisk fråga så kan den enskilda människan ha en egen uppfattning eller 

åsikt om den frågan.  
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Ett annat sätt att tolka uppfattning är att relatera det till begreppet kunskap. Uljens (1989) 

betonar att ”[g]enom att människan skapar mening mellan sig och sin omvärld skapar hon 

samtidigt en ram inom vilket hon kan bilda kunskap. Uppfattandet innebär då det 

grundläggande sätt en person gestaltar en företeelse eller ett objekt i sin omvärld” (Uljens, 

1989: 19). Det Uljens menar är att uppfattningar tolkas till exempel till elevers 

kunskapsinlärning. Elever gör olika uppfattningar om saker de får lära sig och på så vis 

blir uppfattningarna de gör kunskap (Uljens, 1989).  

 

3.3 Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt 

Femenografi är en forskningsansats som utgår från hur en individ uppfattar olika saker. 

Den här studien använder femenografin för att undersöka uppfattningar hos elever i 

årskurs 6. Begreppet uppfattning har olika betydelser och kan förklaras med 

uppfattningen av något och uppfattningen om något. Begreppet uppfattning kan också 

tolkas till hur någon tar till sig kunskap. En person gör olika uppfattningar om saker hen 

tar till sig och på så sätt blir personens uppfattningar kunskap om något. 
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4 Metod 

I det här kapitlet redovisas avsnitt såsom datainsamling, urval, genomförande, 

bearbetning av data, tillförlitlighet, överförbarhet och äkthet, samt etiska överväganden  

och reflektioner om hur dessa val påverkar studien. 

 

4.1 Datainsamling 

Den kvalitativa forskningsintervjun utgår ifrån hur den intervjuade upplever olika 

fenomen i sin vardag (Kvale & Brinkmann, 2014: 119–120). Den metod som använts för 

den här studien är semistrukturerade intervjuer. Det är det mest lämpligaste metodvalet 

då syftet med studien är att undersöka elevers uppfattningar om ämnet musik. Intervjuer 

är ett lämpligt metodval om en forskare vill ha ut mycket information från ett fåtal 

respondenter. Dessutom så är det ett metodval som rekommenderas när forskaren har 

tidsbrist. Det är många saker som ska göras runt själva intervjun som är tidskrävande som 

till exempel skicka ut information till respondenterna, genomföra intervjun och 

transkribera den därefter (Jacobsen, 2010: 160–167).  

 

En sak forskaren ska tänka på när barn intervjuas är att de kan känna sig obekväma att 

sitta ensam med en vuxen och bli intervjuade. Eleverna får kanske inte ut det som de 

egentligen vill ha sagt ut berättar mer säger saker de tror att den som intervjuar vill höra 

(Eder & Fingerson, 2001:181–197). För att undvika att de intervjuade eleverna i den här 

studien ska känna sig obekväma har jag valt att intervjua elever där jag tidigare gjort min 

praktik. På så vis känner eleverna igen mig sedan innan och kan därför förhoppningsvis 

känna sig mer avslappnade. En annan konsekvens forskaren ska tänka igenom är att inte 

ställa för ledande frågor till barnet. Detta kan få konsekvenser då studien kan bli mindre 

trovärdig då forskaren har lett det intervjuade barnet att ge sådana svar som forskaren är 

ute efter (Kvale & Brinkmann, 2014: 110–111). För att undvika ledande frågor har jag 

förberett frågor som är mer öppna (se bilaga 2). På så vis får respondenten fundera mer 

och svaren blir inte bara ”ja eller nej”. De öppna frågorna bidrar också till att det finns 

möjlighet till följdfrågor. 

 

Det har genomförts 4 enskilda intervjuer med elever i årskurs 6. Fördelen med att använda 

sig av semistrukturerade intervjuer är att frågorna som ställ är mer öppna och därför kan 
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forskaren ställa följdfrågor till respondenterna, vilket i sin tur leder till att de kan berätta 

mer om sina uppfattningar och erfarenheter om ämnet musik. Respondenterna ska ha 

möjligheter att kunna utveckla sina svar så mycket som möjligt och därför är det viktigt 

att forskaren tar hänsyn till det och inte ställer nästa fråga eller några följdfrågor för snabbt 

(Denscombe, 2009: 273–279). I huvudsak är det respondenterna som bestämmer vilket 

resultat studien kommer att få beroende på hur uppriktiga de är i sina svar. Detta kan i sin 

tur påverka hur analysen i studien kommer att bli. Däremot ses svaren som 

respondenterna ger som giltiga då de har utgått från sina erfarenheter och uppfattningar 

och på så vis visar svaren hur verkligheten ser ut just nu (Jacobsen, 2010: 255–276). Men 

för att svaren ska kunna ses som giltiga så är det av stor vikt att forskaren som intervjuar 

bortser från sina egna åsikter för att resultatet i studien ska kunna ses som trovärdigt 

(Kihlström, 2007). 

 

4.1.1 Intervjuguide 

Forskaren har utformat en intervjuguide till studien för att få ut så mycket väsentligt 

material som möjligt. Intervjuguiden i denna studie omformades och kontrollerades för 

att frågorna i intervjuguiden skulle få ut relevant information från respondenterna. 

Intervjuguiden fungerar som ett verktyg för forskaren så att hen ska kunna se vilka 

intervjufrågor som ska besvara de olika frågeställningarna i studien (Bryman & Bell, 

2013: 482–489). I och med att semistrukturerade intervjuer inte har några frågeformulär 

så är det av stor vikt att forskaren lär sig intervjuguiden utantill. Detta för att intervjun 

ska bli mer som ett samtal och att det är den intervjuade som styr i vilken ordning som 

frågorna från intervjuguiden ställs (Trost, 2010: 71–74). När intervjuguiden var 

omarbetad för denna studie kom den att bestå av 14 frågor exklusive underfrågor och 

följdfrågor (se bilaga 2). 

 

4.2 Urval 

När forskaren ska göra ett urval finns många saker hen ska tänka på. Det kan vara bland 

annat hur stor studien är och då hur många respondenter som ska intervjuas. Tid och 

pengar är en faktor som forskaren också måste ta hänsyn till när hen ska göra sitt urval 

(Bryman, 2008: 191–192). Valet av respondenter har i den här studien valts utifrån ett 

subjektivt urval och ett klusterurval. Med ett subjektivt urval så handplockar forskaren 

respondenter som är speciellt intressanta för studien Denscombe (2009: 74–75). I den här 

studien så innebär det subjektiva urvalet att respondenterna är elever i årskurs 6. 
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Klusterurval innebär att forskaren väljer respondenterna beroende på vilket område i 

landet de befinner sig (Denscombe, 2009: 69–70). Klusterurvalet i den här studien innebär 

att eleverna ska vara bosatta i södra Sverige för att forskaren ska ha möjlighet att 

genomföra studien inom ramen för utsatt tid. 

 

4.2.1 Presentation av respondenter 

Respondenterna som intervjuades i denna studie går alla i en årskurs 6 på en F-9 skola i 

en mellanstor stad i södra Sverige. Respondenterna är mellan 12–13 år gamla och går i 

samma klass. Det är 3 flickor och 1 pojke. De som har blivit intervjuade är Alice 13 år, 

Bella 12 år, Charlie 12 år och Denise 13 år. 

 

4.3 Genomförande 

Den första kontakten gick genom ett brev (se bilaga 1) till elevernas vårdnadshavare via 

deras lärare. Skolan som valdes ut var en skola där jag tidigare genomfört min 

verksamhetsförlagda undervisning. Anledningen till detta är två faktorer, dels för att 

eleverna skulle känna sig mer trygga att bli intervjuade individuellt och dels att genomföra 

studien inom utsatt tidsram mot bakgrund att eleverna ska få möjlighet att känna sig 

trygga. Elevernas klasslärare bifogade brevet till elevernas vårdnadshavare som i sin tur 

gav sitt medgivande eller inte (se bilaga 1). 

 

Intervjuerna genomfördes på skolan, i ett grupprum. Detta gjordes för att det skulle vara 

så få störande moment som möjligt och för att respondenterna skulle känna sig tryggare. 

Rummet valdes ut av elevernas lärare som visste var de lugnaste lokalerna på skolan 

fanns. Jacobsen (2010: 164–165) menar att det är en fördel att låta respondenterna sitta i 

lokaler där de själva känner sig trygga. Då blir respondenterna mer öppna och ärliga i 

svaren de ger. 

 

Sammanlagt intervjuades 4 elever. Intervjuerna tog mellan 7 – 15 minuter beroende på 

hur mycket eleverna pratade. Beroende på vad eleverna svarade tillkom följdfrågor. 

Dessa följdfrågor blev också en faktor för hur långa intervjuerna blev. Följdfrågorna 

utgjorde även en viktig faktor för hur mycket data som samlades in. Mobiltelefon 

användes för att spela in intervjuerna. Även anteckningar fördes under intervjuerna för 

att kunna skriva ner saker som inte mobiltelefonen kan samla in såsom kroppsspråk. 
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4.4 Bearbetning av data 

Efter det att alla intervjuer var genomförda så transkriberades de. Denscombe (2009: 384–

387) menar att det är mycket en forskare kan missa av det som sägs mellan raderna och 

därför är det viktigt att all data läses igenom noggrant. Därför lästes transkriberingarna 

igenom ett flertal gånger för att garantera att det som skrivits i resultatet är korrekt och 

att inget viktigt av det som sades i intervjuerna glömts bort. Det forskaren behöver tänka 

på när barn intervjuas, enligt Trost (2010: 59–61), är att fler intervjuer kan behövas 

genomföras. Barn har allmänt svårt att sitta still, vilket leder till att intervjuer med barn 

brukar bli kortare och därmed kan fler intervjuer behöva genomföras. För den här studien 

genomfördes inte några fler intervjuer då respondenterna bidrog med data till studien.  

 

För att resultatet skulle bli så tydligt som möjligt så delas redovisning av resultat in i olika 

rubriker, också för att analysen skulle bli tydligare och enklare att förstå och följa. 

Resultatet diskuteras sedan i diskussionen och kopplas samman med forskningslitteratur.  

 

4.5 Tillförlitlighet, överförbarhet och äkthet 

Det finns vissa aspekter som ska finnas med för att en studie ska ses som god 

(Denscombe, 2009). Det måsta kunna gå att bevisa att det som skrivs i resultatet är korrekt 

och att det som forskaren fått fram verkar rimligt. I en kvalitativ studie är det svårt att 

återskapa resultaten då olika forskare inte nödvändigtvis får ut samma svar från intervjuer 

och analys av dessa. Därför är det svårt att använda dessa aspekter i en kvalitativ studie 

(Denscombe, 2009: 409–410). 

 

4.5.1 Tillförlitlighet 

Frågan om tillförlitlighet handlar om att intervjuerna skulle kunna genomföras igen och 

då ska resultatet bli detsamma även om det skulle genomföras av en annan forskare 

(Denscombe, 2009: 411–412). För den här studien finns risken att svaren kan variera då 

frågorna som ställdes var öppna (se bilaga 2) vilket kan ändra elevernas berättelser då 

exempelvis vissa följdfrågor kan försvinna.  

 

4.5.2 Överförbarhet 

Det är svårt att säga att den här studien är överförbar eftersom det inte finns tillräckligt 

många respondenter för att anta att resultatet skulle kunna gälla i större utsträckning 
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(Denscombe, 2009: 412–413). Det här har konsekvenser för den här studien på grund av 

att den enbart är baserad på uppfattningar från fyra elever. På så sätt går det inte att säga 

att samma resultat skulle fås om studien gjordes i hela landet. Studien är kvalitativ och 

inte generaliserbar. 

 

4.5.3 Studiens äkthet 

Som det nämndes ovan går det inte att se den här studien som överförbar, generaliserbar, 

då frågorna som ställdes till respondenterna var öppna och respondenterna få. I stället 

menar Bryman (2008: 356–357) att forskaren i sådana här fall får visa på studiens äkthet. 

För att studiens ska kunna ses som äkta så finns det vissa kriterier som ska finnas med. 

Dessa kriterier är rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet. För att studien ska kunna ge en rättvis bild förklarar 

Bryman (2008: 356–357) att undersökning ska kunna ge en rättvis bild av gruppens olika 

åsikter och uppfattningar. För att den här studien ska ge en rättvis bild av respondenternas 

åsikter och uppfattningar har forskaren läst igenom transkriberingarna noggrant, valt ut 

delar som visar på respondenternas uppfattningar. Dessutom har forskaren beskrivit 

åsikterna och gjort en analys och tolkning av respondenternas svar, studiens syfte och 

teoretisk utgångspunkt. 

 

Den ontologiska autenticiteten handlar om att respondenterna ska kunna förstå sin sociala 

situation bättre (Bryman, 2008: 356–357). Under intervjuerna så framgår det inte 

uppenbart att respondenterna får en uppenbarelse om hur deras situation ser ut, men efter 

att ha läst igenom transkriberingarna framgår det någon form av förståelse om sin sociala 

situation för någon av respondenterna. 

 

Katalytisk autenticitet förklarar om undersökningen fått respondenterna att kunna förstå 

att de kan förändra sin situation (Bryman, 2008: 356–357). För den här studien så 

framkommer det senare att någon av respondenterna beskriver hur hen vill förändra någon 

situation i skolan. Det framkommer inte om respondenten förstår att det går att förändra 

en sådan situation. 

 

Slutligen förklarar Bryman (2008: 356–357) att taktisk autenticitet betyder att 

undersökningen ska kunna ge respondenterna större möjligheter att kunna förändra sin 

situation. Det här kriteriet är svårt att uppnå i denna studie, då det inte framkommer tydligt 
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under intervjuerna att var och en av respondenterna förstår att de har större möjligheter 

att kunna vidta åtgärder som kan förändra sin situation. För att kunna se det behöver 

forskaren  ställa specifika frågor om detta för att kunna ta del av respondenternas 

berättelser.  

   

4.6 Etiska överväganden 

När en forskare ska genomföra en studie finns det en del etiska krav som forskaren måste 

ta hänsyn till när hen forskar inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Det finns i huvudsak 4 krav som forskaren ska ta hänsyn till. De 4 kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Denscombe, 2009: 427–446). Nedan redovisas för hur denna studie har tagit hänsyn till 

dessa krav. 

 

4.6.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att respondenten och i det här fallet deras vårdnadshavare har 

rätt att veta vad informationen de delar med sig av ska användas till och hur villkoren för 

deras medverkan ser ut (Denscombe, 2009: 427–446). För att möta detta krav skickades 

det ut ett brev (se bilaga 1) till mentorerna för eleverna som sedan skickades vidare till 

vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna fick i brevet reda på vem som genomför studien och 

i vilket syfte undersökningen genomförs. Vidare i brevet stod det att data för studien 

skulle samlas in genom intervjuer och sedan fick vårdnadshavarna själva ge sitt samtycke 

om de ville att deras barn skulle vara med eller inte. Respondenterna, eleverna, fick denna 

information i helklass och sedan ytterligare innan intervjun. 

 

4.6.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att de respondenter som deltar i studien ska ha gett sitt 

medgivande till att delta i undersökningen (Denscombe, 2009: 427–446). För att följa 

samtyckeskravet i den här studien så skickas en samtyckeslapp till elevernas 

vårdnadshavare ut, som de fick skriva under om de gav sitt samtycke till att deras barn 

var med i studien. Sedan fick eleverna själva bestämma om de ville delta eller inte. 

4.6.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet syftar till att garantera att respondenterna är anonyma i 

undersökningens resultat och analys. Forskaren får därför inte ge ut information eller 

åsikter som tagits upp under intervjun för någon om det inte tillkommit vissa 
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överenskommelser (Denscombe, 2004: 217–218). För att möta det här kravet fick 

respondenternas vårdnadshavare denna information i det bifogade brevet (se bilaga 1) och 

respondenterna fick veta detta innan intervjun. De garantier som gavs var att fiktiva namn 

skulle förekomma i studien.  

 

4.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att den personliga information som samlas in vid 

undersökningen enbart får användas för den berörda studien (Denscombe, 2009: 427–

446). Vårdnadshavarna fick via brevet (se bilaga 1) reda på hur deras barns 

personuppgifter skulle behandlas och att informationen enbart skulle behandlas av 

forskaren som genomför studien. Respondenterna fick den här informationen innan 

intervjun genomfördes. 

 

I nästa kapitel redovisas resultat och analys av datainsamling med utgångspunkt i empirin 

och studiens övergripande syfte. 
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5 Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultat av fyra kvalitativa intervjuer om ämnet musik. Resultat 

och analys utgår från elevernas uppfattningar och berättelser om skolämnet musik och 

presenteras utifrån begreppen betydelser, musik som skolämne, musiken och vardagen, 

för att beskriva variationer med utgångspunkt i datainsamlingen.   

 

5.1 Betydelser  

Ämnet musik har stor betydelse för alla 4 eleverna. Alice berättar att hon tycker att ämnet 

musik är roligt, men att inte alla delarna är lika roliga. Det är mer ensemble och när de 

sjunger som hon menar är roligare.  

Nä men, alla delar är inte lika roliga som, alltså jag gillar när vi sjunger och sånt. Men, 

och när vi spelar, men ibland kan man göra annat sånt som behövs göras fast kanske 

inte är så roligt. (Alice) 

Bella berättar att musik är ett roligt ämne och att det betyder mycket för henne. Hon säger 

också att hon intresserat sig mer av musik tack vare ämnet och har köpt en keyboard att 

ha hemma som hon kan öva på.  

Mycket för det är så roligt och så här spela instrument och allting, och man lär sig ju 

mycket om allt och det är ju bra och kunna, känner jag. Och jag har ju nu när vi börjar 

så här spela med piano och allting så har det alltså betytt jättemycket för mig också. 

För jag, nu har jag ju köpt ett piano till att ha det hemma. En keyboard då så jag tycker 

alltså att det är jättekul, så man kan spela hemma också, och lära sig nya saker. (Bella) 

Charlie och Denise berättar båda i sina intervjuer att de tycker att musik är ett roligt ämne, 

men det är Charlie som tycker att det är ännu roligare med musik. 

Rätt mycket faktiskt, jag har ju spelat gitarr nu i fem år och jag tycker det är väldigt 

roligt med musik… (Charlie) 

Nja, det är ju jättekul med musik så och det betyder jättemycket, men, jag vet inte 

riktigt, men det är i alla fall roligt och så… (Denise) 

Trots att alla fyra eleverna går i samma klass i årskurs 6 så varierar svaren på frågan om 

hur länge de har musik vid varje tillfälle, men efter deras svar så säger slutsatsen att det 

är en gång i veckan och då mellan 40–50 minuter. Charlie säger under intervjun att han 

skulle vilja ha längre tid då han menar att eleverna inte hinner med så mycket på lektionen. 
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40 eller en halvtimme och jag tycker det är lite för lite…minst en timme för att det tar 

ett tag för alla och samlas och sen efter det att alla ska ta ett instrument och så ska vi 

spela det och sen är det folk som tjatar och sånt så det tar ändå tio minuter innan man 

ens är igång. (Charlie) 

Denise säger också att hon hade velat ha längre tid, men hon är inte så säker på hur lång 

tid som är rimlig. På så vis så tycker hon ändå att tiden är bra. 

…jag skulle vilja ha det längre. Aa, men det känns ändå bra. (Denise) 

Konklusion 

 Alla de intervjuade eleverna tycker att musik ämnet är roligt. 

 En elev har utvecklat större intresse för musik tack vare att det är ett skolämne.  

 Två elever tycker att tiden inte räcker till. 

 En elev vill helst ha minst en timmes musik i veckan så att eleverna hinner med 

mer än vad de gör. 

 

5.2 Musik som skolämne  

På frågan om varför musik är ett ämne i skolan så har eleverna många olika uppfattningar. 

Alice ser ämnet som en chans för att eleverna ska få testa på olika praktiska moment och 

på följdfrågan om det skulle hjälpa eleverna att kanske finna ett fritidsintresse svarar Alice 

att det finns en möjlighet. Hon berättar dessutom att hon inte ser musiklektionerna som 

vanliga lektioner utan mer som aktiviteter. 

Ja man, att hitta… Men det är ju lite som alla andra sånna här ämnen som är lite, 

relaterade till en aktivitet mer, alltså jag tar mer musik mer som en aktivitet, eller så, 

alltså det är inte riktigt som en vanlig lektion för mig, men, ja alla ska få en chans att 

få testa på det. (Alice) 

Bella var osäker på varför musiken är ett ämne i skolan, men hon svarade att det var till 

för framtida yrkesval inom musiken. 

För man ska… Eh, ifall man vill bli artist kanske…*Skrattar* Eller om man kanske 

gillar att sjunga och allting så är det ju jättekul att ha det i skolan också. *Fnittrar* 

Jag vet inte om man kan så här, om man kan använda det på något annat… *Tänker* 

Alltså jag vet inte riktigt varför man har det. (Bella) 

Denise har en liknande tanke om att ämnet musik är en förberedelse inför framtida 

yrkesval då ett barn inte riktigt vet vad hen vill bli i framtiden. Hennes tankar är mer 

riktade åt vilken program eleven ska läsa på gymnasiet. 
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Ja, för att man ska, man lär sig komponera och så och det kanske är viktigt, för man 

vet ju inte vad man blir när man blir större, man kanske blir, man kanske går estet och 

då kanske man behöver veta sånt… (Denise) 

Charlie tror att anledningen till varför han har musik är för att alla behöver viss grund av 

kunskaper om det.  

Det är nog rätt svårt att så men, det är väl för att alla ska kunna musik eller så att ha 

någon chans att lära sig vad musik är och, ja, ha liksom bakgrund, lite musik i alla 

fall och visar ju inte bara att lyssna på Spotify och säga att det är musik. (Charlie) 

Alla intervjuade elever känner till att det finns en läroplan för alla skolämnena och att den 

då även omfattar ämnet musik. Alla eleverna har blivit medvetna om den genom sin 

musiklärare Christina.  

Ja. Det går ju Christina igenom när vi läser.. nä, men hon berättar ju det att det finns 

liksom en läroplan som man går efter och så, men det är inget som jag tänker på så 

ofta. (Alice) 

Ja… Ja det tror jag att Christina har sagt. Ja jag har för mig att hon har sagt i alla fall. 

Att ”detta står i läroplanen”. (Bella) 

Ja det tror jag att Christina sagt någon gång att det.. har gjort. Men jag visste inte så 

mycket som i de andra ämnena. (Charlie) 

Ja, Christina vår lärare då, har sagt ibland att det här då står i läroplanen och därför 

ska vi lära oss det. (Denise) 

Bella berättar att deras lärare Christina har gjort eleverna medvetna om läroplanen genom 

att skriva upp olika mål som eleverna ska lärare sig. 

…hon har alltid skrivit upp mål på tavlan och så står det där under typ att ni ska kunna 

spela olika instrument till den här sången eller så. Hon skriver alltid upp målen på vad 

man ska kunna göra och så. (Bella) 

Bella fortsätter också med att hon tycker att det är bra att läraren skriver upp målen trots 

att hon själv inte alltid uppmärksammar dem. 

Ja, men jag kollar inte på det så jätteofta, men det är ändå bra för vissa måste kanske 

ha det. (Bella) 

Charlie menar också att deras lärare Christina förmedlat eleverna om läroplanens mål, 

men inte så att Charlie tydligt förstått. 
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Hon har bara sagt det nån gång, hon har aldrig förmedlat det ordentligt liksom vad 

det är… Ja nån gång så att man i alla fall fick reda på vad det är man håller på med. 

(Charlie) 

Konklusion 

 Det finns en bred variation av uppfattningar bland eleverna om varför musik är ett 

ämne i skolan. 

 En elev tror att det ämnet är mer som en aktivitet och för att eleverna ska ha någon 

chans att lära sig olika saker. 

 En elev tror att ämnet är till för att eleverna ska få grundläggande kunskaper om 

musik. 

 Två elever tror att ämnet är till för framtida yrkesval eller val till gymnasiet. 

 Alla eleverna är medvetna om att det finns en läroplan för alla skolämnena.  

 Eleverna har blivit informerade om läroplanen via sin lärare. 

 En elev säger att läraren skriver upp vilka mål eleverna ska lära sig men att eleven 

själv inte fokuserar så mycket på det. Eleven tycker det är bra att läraren skriver 

upp målen då det kan vara bra för andra elever att se målen. 

 En annan elev bekräftar att läraren skriver upp målen, men eleven vill få det bättre 

förklarat för sig så att det blir tydligare för eleverna om varför de gör olika moment 

i skolan. 

 

5.3 Musiken och vardagen 

När det kommer till om ämnet musik kan kopplas till elevernas vardag så finns det viss 

tydlig koppling bland eleverna. Av de fyra respondenterna så är det två av fyra som spelar 

något instrument på fritiden. Bella berättar att hon spelar piano på sin fritid och Charlie 

säger att han spelat gitarr sedan fem år tillbaka. 

Ja, jag har börjat spela piano. (Bella) 

…jag har ju spelat gitarr nu i fem år och jag tycker det är väldigt roligt med musik… 

(Charlie) 

Alice och Denise berättar att de båda har spelat någon form av instrument, men var 

tvungna att sluta på grund av tidsbrist. 

Jag spelade piano, men jag hade för många aktiviteter så jag slutade med det. Men 

jag har spelat piano. (Alice) 



  
 

21 

…nej det gör jag inte, men jag har gått på fiol. (Denise) 

Alla de intervjuade eleverna lyssnar på musik på fritiden och det är tre av fyra elever som 

lyssnar på musiken ofta. Lyssnandet förekommer i olika sammanhang för eleverna. För 

Alice och Bella lyssnar de för det mesta när de ska träna eller dansa. 

Ja väldigt ofta. Men alltså ibland är det väldigt lugnande, ibland när jag ska sova så 

lyssnar man på lugn musik, lite så här bäbismusik, lite så här avslappningsmusik. 

Eller om man vill ladda upp till träning så när jag tränar så lyssnar jag ofta på musik 

och ja, olika slags musik. Så ja jag lyftar, eller lyssnar väldigt mycket på musik. 

(Alice) 

Ja, det gör jag. Fast jag brukar, jag går ju på dans och då är det så här att då är det 

jättekul att sätta på någon musik och bara dansa för.. Aa jag lyssnar på väldigt mycket 

musik. Jag, ibland lyssnar jag på musik när jag går och lägger mig också. Och de är 

så här avslappnande. (Bella) 

Inte så ofta, men jag lyssnar på musik. (Denise) 

Charlie lyssnar för det mesta på musik när han sitter framför datorn eller är ute och går. 

Han berättar att han oftast brukar byta ut ljudet från spelen han spelar till musik. 

Jaja, eller nästan varje dag… Spotify, på datan när jag spelar dataspel, när jag är ute 

och går, lyssnar jag på musik. (Charlie) 

Denise lyssnar oftast på musik i sociala sammanhang som till exempel när hon är med sin 

syster eller kompisar. Hon berättar också att det är hennes syster som introducerar henne 

till nya låtar.  

Eh, om min storasyster vill visa mig nån låt eller om hon dansar ju på dans och då 

brukar hon alltid sätta på nån musik och dansa, i vardagsrummet då och då brukar jag 

lyssna på musik. Det är mest min storasyster som brukar visa mig nya låtar. (Denise) 

Musiken i hemmet har stor betydelse hemma hos Bella och Charlie och deras familjer.  

Ja, vår familj brukar lyssna på musik mycket. Och ibland som så här. Vi har alltså 

jättemycket instrument hemma. Vi har så här, en mikrofon vi har elgitarr, vi har gitarr, 

vi har trummor, vi har piano och så här väldigt mycket. Så ibland brukar jag och 

pappa, att han spelar trummor och så spelar jag piano och då brukar vi spela det rätt 

ofta och det är jättekul. (Bella) 

Aa, jag tror det, vi har familje så på Spotify för att lillebror ska börja gilla musik för 

att han sa kunna gå på den här musikskoletestgrejen som det är så här. Så han har nog 



  
 

22 

börjat fastna lite för piano och gitarr. Så aa, dem gillar musik. Jag tror det är rätt 

viktigt med. (Charlie) 

Alice berättar att musiken inte är ett så stort intresse då ingen av hennes föräldrar spelar 

något instrument.  

Alltså, vi har inte varit en så musikalisk familj så, alltså pappa har nog aldrig spelat 

någonting alltså han kanske testade på när han var liten. Men jag, inte så. Ingen av 

mina föräldrar spelar någonting så (Alice) 

Denise berättar att ingen av hennes föräldrar spelar något instrument och att det är mer 

hennes syster som hon delar musikintresset med. 

Eh, mina föräldrar bryr sig inte direkt så mycket om musik för dem jobbar med andra 

saker och så, men min storasyster brukar spela piano ibland i vårt hobbyrum och ja, 

men föräldrarna brukar inte brys sig så mycket om musik, men det är ju ändå liten del 

av deras liv. (Denise) 

I alla familjerna så lyssnade familjen på musik på något sätt och det vanligaste sättet var 

Spotify förutom i Denises familj där det mer var ett delat intresse med hennes storasyster. 

Ja, vi lyssnar mycket på musik fast, alltså då är det mer ofta på radion eller så på 

Spotify, alltså så man lyssnar lite då och då. Fast inte lika mycket som jag gör då. 

(Alice) 

Ja, vi har typ 10 stycken. Och sen har jag gjort två så här, spellistor som jag brukar 

lyssna på, men jag lyssnar på alla. (Bella) 

Aa, jag tror det, vi har familje så på Spotify… (Charlie) 

Mm, nej min mamma använder inte Spotify och inte min pappa heller, men det är min 

storasyster som har en massa spellistor på sin Spotify. (Denise) 

Konklusion 

 Eleverna gör tydliga kopplingar mellan ämnet musik och deras vardag både i form 

av musicerande och också lyssnandet av musik.  

 Två av fyra elever spelar något instrument på fritiden och de som inte spelar något 

instrument har gjort det innan. 

 De elever som spelar instrument på fritiden har familjer där musiken är av större 

betydelse. 

 Två av fyra elever lyssnar på musik i träningssammanhang. 

 En elev lyssnar på musik när han är aktiv med sin dator. 
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 En elev lyssnar på musik när han är ute och går. 

 En elev lyssnar på musik i sociala sammanhang som till exempel med sin syster 

eller med kompisar. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

De intervjuade eleverna tycker att musik är ett roligt ämne i skolan och att ämnet även 

stöttat till att spela något instrument på fritiden. Musiken lyssnas på i sociala 

sammanhang, under träningar eller vid datorspelande. Två elever har familjer där 

musiken spelar en viktig roll. Samma elever spelar något instrument på fritiden. Eleverna 

tycker att de har för lite musik i skolan och menar att eleverna inte hinner med det dem 

ska göra under lektionen. Eleverna har fått målen förklarade av sin lärare. En elev tycker 

att målen borde förklaras tydligare så att eleverna förstår varför musik är ett ämne. 

Eleverna har olika uppfattningar om ämnet musik. En uppfattning är att musik är ett ämne 

som förberedelse för det framtida yrkesvalet. En annan uppfattning är att musiken ska ge 

viss kunskap om musik. Slutligen så är en uppfattning att musiken mer finns i skolan som 

en aktivitet där eleverna ska få chans att testa på olika instrument.  
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6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultatet med tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. 

Kapitlet tar även upp en diskussion kring val av metod och förslag till tidigare forskning.  

 

6.1 Musikämnet 

När det kommer till ämnets betydelse så visar resultatet att eleverna tycker att ämnet 

musik är roligt i olika grad. Bella är den elev där musikämnet betytt mest då hon berättar 

att hon intresserat sig mer för musik när de har spelat tillsammans i klassen.  

Mycket för det är så roligt och så här spela instrument och allting, och man lär sig ju 

mycket om allt och det är ju bra och kunna, känner jag. Och jag har ju nu när vi börjar 

så här spela med piano och allting så har det alltså betytt jättemycket för mig också. 

För jag, nu har jag ju köpt ett piano till att ha det hemma. En keyboard då så jag tycker 

alltså att det är jättekul, så man kan spela hemma också, och lära sig nya saker. (Bella) 

Citatet visar på det som Welch (2007) skriver om att det är lärarens bemötande som 

påverkar elevens resultat. Welchs (2007) tankar handlar mer om sångförmågan, men i 

och med att sången är en del av ensemble, så är hans ord relevanta för resultatet. Bellas 

citat kan också kopplas till det som Sundin (1995) framhäver om att barn går igenom 

olika faser inom den musikaliska utvecklingen. Bella skulle i så fall ligga mellan de 

konkreta tankeoperationernas fas, då barn börjar utveckla sina förmågor om att spela 

olika instrument och att deras intresse för ämnet ökar och de formella 

tankeoperationernas fas, då barn börjar skapa en egen identitet. Den sistnämnda fasen 

kan bekräftas hos alla fyra eleverna då de lyssnar på musik i olika sammanhang som när 

de tränar eller spelar dataspel. Zimmermanns (2009) tankar kan också kopplas in här då 

Denise berättar att det betytt mycket att hon har fått börja spela mycket instrument på 

musiken i skolan. Zimmermann (2009) menar att den undervisningen som musikläraren 

väljer att tillgodo ge eleverna påverkar deras musikinlärning. En bra musikundervisning 

där elevernas intressen och musiksmak integreras med undervisningen påverkar 

musikinlärningen positivt. Även Stålhammars (1995) funderingar om att det är en bra 

relation mellan lärare och elev som för undervisningen framåt. Det är samarbetet mellan 

musikläraren och eleven som gör att det blir kvalitet i undervisning. I den här studien så 

visar resultatet en del i det samarbetet och det är att läraren tar vara på elevernas 

musiksmak i ämnet.  
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Man kan ju lära sig att gilla andra låtar också liksom så här. Men det är ju roligt när 

man har sin egen musiksmak också för då lär man sig sjunga den och spela den många 

gånger utan att man tröttnar på den och så. Men aa det är ju roligt att ha med andra 

låtar också. (Bella) 

 

I elevernas uppfattningar om ämnet musik fanns den bredaste variationen. Eleverna hade 

många olika uppfattningar om varför musik är ett ämne i skolan. Charlie var den av 

eleverna som tror att ämnet musik ska vara till för att elever ska få en grund av 

musikkunskaper.  

Det är nog rätt svårt att så men, det är väll för att alla ska.. kunna musik eller så att ha 

någon chans att lära sig vad musik är och.. ja, ha liksom bakgrund, lite musik i alla 

fall och visar ju inte bara att lyssna på Spotify och säga att det är musik. (Charlie) 

Charlie är den elev vars uppfattningar kan kopplas till viss del till det som läroplanen 

beskriver om musikämnets syfte om att elever ”utvecklar kunskaper som gör det möjligt 

att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna 

till musik.” (Skolverket, 2011: 141).  

 

Alla eleverna visste om att det finns en läroplan och att den omfattar ämnet musik. Bella 

säger att deras lärare har gjort eleverna medvetna om läroplanen genom att skriva upp 

mål på tavlan om vad eleverna ska lära sig.  

…hon har alltid skrivit upp mål på tavlan och så står det där under typ att ni ska kunna 

spela olika instrument till den här sången eller så. Hon skriver alltid upp målen på vad 

man ska kunna göra och så. (Bella) 

Bella berättar vidare att hon själv inte brukar fokusera på målen, men hon tycker att det 

är bra att läraren skriver upp dem då det kan vara bra för andra elever.  

Ja, men jag kollar inte på det så jätte ofta, men det är ändå bra för vissa måste kanske 

ha det. (Bella) 

Charlie tycker också att det är bra att deras lärare skriver upp målen, men han hade velat 

få det bättre förklarat för sig.  

Hon har bara sagt det nån gång utan hon har aldrig förmedlat det ordentligt liksom 

vad det är… Ja nån gång så att man i alla fall fick reda på vad det är man håller på 

med. (Charlie) 
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Citatet visar att Charlie vill göra sig medveten om målen för att få en tydlig beskrivning 

om varför eleverna går igenom olika moment i skolan. Skolverket (2015) framhäver att 

för att eleven ska få en formativ bedömning så ska målen klargöras för eleven. På så vis 

kan läraren utgå från var eleven ligger och hur eleven ska nå målen och är eleven 

medveten om målen blir det lättare för läraren och eleven att göra upp en plan för hur 

eleven ska nå målen.  

 

6.2 Musik utanför skolan 

Resultatet visar en viss variation av ämnet musiks vardagskoppling och betydelse för 

eleverna. Bella och Charlie var de eleverna som visade störst vardagskoppling då de båda 

spelar något instrument på sin fritid, men som också har familjer där musiken är av stor 

betydelse.   

Ja, vår familj brukar lyssna på musik mycket. Och ibland som så här. Vi har alltså 

jättemycket instrument hemma. Vi har så här, en mikrofon vi har elgitarr, vi har gitarr, 

vi har trummor, vi har piano och så här väldigt mycket. Så ibland brukar jag och 

pappa, att han spelar trummor och så spelar jag piano och då brukar vi spela det rätt 

ofta och det är jättekul. (Bella) 

Aa, jag tror det, vi har familje så på Spotify för att lillebror ska börja gilla musik för 

att han sa kunna gå på den här musikskoletestgrejen som det är så här. Så han har nog 

börjat fastna lite för piano och gitarr. Så aa, dem gillar musik. Jag tror det är rätt 

viktigt med. (Charlie) 

Alice och Denise har båda spelat något instrument tidigare, men slutat på grund av att det 

tog upp mycket tid av deras fritid. Dessutom berättar båda att musiken inte är så viktig i 

deras familjer.  

Alltså, vi har inte varit en så musikalisk familj så, alltså pappa har nog aldrig spelat 

någonting alltså han kanske testade på när han var liten. Men jag, inte så. Ingen av 

mina föräldrar spelar någonting så. (Alice) 

Eh, mina föräldrar bryr sig inte direkt så mycket om musik för dem jobbar med andra 

saker och så, men min storasyster brukar spela piano ibland i vårt hobbyrum och ja, 

men föräldrarna brukar inte brys sig så mycket om musik, men det är ju ändå liten del 

av deras liv. (Denise) 

Det som de fyra citaten visar är hur ämnet musiks vardagskoppling är av större grad hos 

elever där musiken även är av stor betydelse hemma. Alice och Denise är de två elever 

där musik inte är så viktigt hemma medan det ser annorlunda ut hos Bella och Charlie 
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som båda har någon förälder som spelar instrument. Charlie berättar att det hans föräldrar 

inte trodde att han skulle spela något instrument, men Bella berättar att hennes pappa har 

fått henne att bli mer intresserad av trummor och de brukar sitta och spela tillsammans.  

Nej, ingen av dem trodde att jag skulle börja på gitarr. Men senare när jag hade fått 

min första napp som man kunde lämna in för att få en sak så valde jag att ha en mini-

gitarr och sen dess har jag bara spelat gitarr. (Charlie) 

Aa, men det är mest jag och min pappa som spelar då ibland. Han brukar också spela 

när han är ensam hemma också och jag med. (Bella) 

Detta kan jämföras med det som DeNora (2000) beskriver om att musiken har olika 

sociala funktioner i olika sammanhang. I Bella och Charlies familjer har musiken en 

större funktion där det finns ett socialt band mellan familjen och musiken. I Denise familj 

visar det inte lika stort intresse för musiken, men däremot har musiken skapat en god 

relation mellan syskonen. Resultatet kan även kopplas till Fagius (2015) tankar om att 

alla har någon form av relation till musik.  

Eh, om min storasyster vill visa mig nån låt eller om hon dansar ju på dans och då 

brukar hon alltid sätta på nån musik och dansa, i vardagsrummet då och då brukar jag 

lyssna på musik. Det är mest min storasyster som brukar visa mig nya låtar. (Denise) 

Jag spelar ju mycket gitarr och där har vi spelat väldigt många låtar. (Charlie) 

Eh, om min storasyster vill visa mig nån låt eller om hon dansar ju på dans och då 

brukar hon alltid sätta på nån musik och dansa, i vardagsrummet då och då brukar jag 

lyssna på musik. Det är mest min storasyster som brukar visa mig nya låtar. (Denise) 

Ja, det gör jag. Fast jag brukar, jag går ju på dans och då är det så här att då är det 

jättekul att sätta på någon musik och bara dansa för.. Aa jag lyssnar på väldigt mycket 

musik. Jag, ibland lyssnar jag på musik när jag går och lägger mig också. Och de är 

så här avslappnande. (Bella) 

Det som alla citaten ovan visar är någon form av relation. Att ha en relation till musik 

behöver inte vara någon form av musicerande, utan det kan vara allt ifrån att lyssna på 

musik ensam till att spela i något band.  

Något som resultatet inte visade så tydligt är Lilliestam (2009) och Scheids (2009) tankar 

om musikens påverkan på barns identitetsutveckling. Båda författarna skriver om hur 

musiken påverkar barns klädsmak, umgänge med mera, men i den här studien är det ingen 

av respondenterna som tydligt visar detta. Ett argument hade kunnat vara att de sociala 

sammanhangen, musiken och dataspelandet och musicerandet i sig är en form av 
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identitetsskapandet, vilket är det som Lilliestam skriver om. Ett argument emot detta är 

att identitetsutvecklingen  som och Scheid (2009) skriver om handlar om barn på 

gymnasiet. Däremot pratar Sundin (1995) om att barns identitetsutveckling börjar redan 

vid 5-6 års ålder genom barnets musiksmak. Därför är ett förslag till fortsatt forskning är 

att undersöka samma elever efter att en tid har gått och se om musiken har gjort någon 

påverkan på deras identitetsutveckling. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Den här studien har utgått ifrån en fenomenografisk ansats. Det innebär att forskaren är 

ute efter en individs uppfattningar om ett fenomen. För att samla in data så användes 

individuella semistrukturerade intervjuer med elever i årskurs 6. Det var det lämpligaste 

metodvalet för att forskaren ska få ut så mycket data som möjligt på kort tid. För att få ut 

en bredare variation i resultatet skulle det vara bättre att genomföra fler intervjuer med 

varierade årskurser. För att göra resultatet mer överförbar hade studien kunnat 

genomföras i större utsträckning. 

 

Studien genomfördes i en årskurs 6 där forskaren tidigare genomfört sin praktik. 

Anledningen till detta är för att eleverna skulle känna sig trygga med att sitta enskilt med 

intervjuaren, men även för att intervjun skulle bli mer som ett samtal mellan eleven och 

forskaren. Forskaren har även genomfört studien utifrån de etiska aspekter som finns. 

Detta innebär att vårdnadshavare och respondenter har fått ge sitt medgivande. Dessutom 

så är respondenterna helt anonyma i studien och personlig information som framkommit 

under intervjuerna har forskaren inte gett ut i studien.  

 

Det har bara genomförts fyra intervjuer för den här studien. Anledningen till detta är för 

att det hade tagit alltför lång tid för forskaren att ensam genomföra fler än fyra intervjuer 

på så kort tid. Något att tänka på till vidare forskning är att forskaren beviljas mer tid för 

att genomföra studien för att kunna stärka resultatet. Alternativt hade varit om det hade 

funnits mer än en forskare som genomfört studien så att intervjuerna kunde delats upp. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Den här studien har syftat till att undersöka elevers uppfattningar om ämnet musik. Till 

fortsatt forskning skulle det kunna genomföras fler intervjuer med elever i olika årskurser. 

På så vis hade resultatet visat en bredare variation på de olika aspekter som visades i den 
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här studiens resultat. Då hade det också kunnat genomföra gruppintervjuer för att i alla 

fall kanske få ut andra svar från elever i årskurs 6.  

 

Det hade också varit intressant att se musiklärares uppfattningar om ämnet musik och 

fråga ut dem om ämnets vardagskopplingar, betydelse och deras uppfattningar om ämnet. 

Detta för att kunna jämföra lärares uppfattningar med elevernas.
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Bilagor 

Bilaga 1 Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 
Hej, 

 

Jag heter Johan Bengtsson och studerar till lärare med inriktning mot årskurs 4–6 vid 

Linnéuniversitet. Vid tidigare tillfälle har jag gjort min lärarpraktik i ert barns klass. 

Under kommande veckor skriver jag på mitt examensarbete i musik och skulle därför 

vilja intervjua elever i årskurs 4–6 i sin skolmiljö.  

 

Intervjuerna kommer att genomföras enskilt och i grupp, och kommer att genomföras 

under vecka 18 – 19. De kommer att ta ca 15 minuter och dokumenteras enbart med ljud 

för att jag sedan ska kunna analysera och bearbeta materialet.  

 

Resultatet kommer att mynna ut i en skriftlig uppsats, redovisas för en grupp 

lärarstudenter och handledare.  

 

Jag kommer att följa forskningsetiska principer gällande att intervjuerna avidentifieras, 

inga namn kommer att framgå i analysen av intervjuerna. Istället får personerna i 

uppsatsen påhittade namn. Den personliga informationen jag får under intervjuerna 

kommer enbart analyseras av mig.  

 

För att använda insamlat intervjumaterial i samband med analys, redovisning och 

rapportskrivning enligt ovan behöver jag Ditt/Ert samtycke. 

 

Om Du/Ni har några frågor kontakta mig gärna på tel. 073-830 29 51 eller mail. 

jb222tp@student.lnu.se 

 

Tack på förhand, 

Vänliga hälsningar 

 

Johan Bengtsson  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Samtycke för _________________________________________________ 

 

 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 

 

 

JA ( ) NEJ ( ) 

 

Datum: 

 

_____________________________                            ___________________________

    

Vårdnadshavares namnteckning   Vårdnadshavares namnteckning 



  
 

II 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 
Frågeställning i bakhuvudet hos forskaren 

 Finns det någon koppling mellan ämnet musik och vardag för elever på 

mellanstadiet? 

 Hur ser den kopplingen ut i så fall? 

 Hur uppfattar eleven ämnet musik i skolan? 

 Hur uppfattar eleven musik i sin vardag? 

 

Intervjufrågor 
1. Kommer du ihåg mig? 

2. Kommer du ihåg vad vi gjorde? 

3. Hur ofta har du musik i skolan? 

4. Hur länge har du musik på schemat vid varje tillfälle? 

5. Vilka årskurser har du musik på schemat? 

6. Vad betyder musikämnet för dig? 

7. Varför är musik ett ämne i skolan så som du tänker? 

8. Vilken musikstil har du stött på under musiklektionerna, exempelvis via lyssning 

eller när ni spelar och sjunger? 

- I vilket sammanhang använder sig läraren av en viss musikstil? 

9. Är det viktigt att det egen musiksmak förekommer på musikundervisningen? 

10. Känner du till att det finns en läroplan för alla era skolämnen? 

11. Känner du till att den även omfattar ämnet musik? 

12. Lyssnar du mycket på musik på fritiden? 

- Hur ofta lyssnar du på musik? 

- På vilka sätt lyssnar du på musik? 

13. Spelar du något instrument på din fritid? 

14. Är musiken viktig hemma? Är det någon som lyssnar eller spelar/sjunger? 

 


