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Svensk titel: “En sak som låter så bra på papper, sen i vardagen är det ett pussel.” - En inblick i 

vilken roll elevernas identitetsprocess har i högstadiets musikundervisning. 

 

English title: “A thing that sounds so good in theory, but in everyday life it’s a jigzaw puzzle.” - 

An insight in the role of student’s identity process in Swedish secondary school music education 

 

Abstrakt 
Denna studie har som syfte att undersöka hur högstadielärare uppfattar och behandlar elevers 

identitetsprocess i undervisningen samt belysa möjliga problem med en undervisning med 

inkluderad identitetsaspekt. Baserat på intervjuer med fyra olika musiklärare verksamma vid 

högstadiet har studien anknutit till tidigare forskning där identitetsprocessen i 

musikundervisningen berörs. Därtill används aspekter ur designteori samt symbolisk 

interaktionism för att belysa lärandets roll i identitetsutvecklingen och relevanta begrepp för ökad 

förståelse inom ämnet. Studien belyser hur musikundervisningen bidrar till elevernas utveckling 

till att bli kompetenta musikaliska deltagare, som i sig knyter an till grundskolans 

allmändidaktiska mål (Skolverket, 2019a) där eleverna ska få utrymme att utvecklas till “aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” (Skolverket, 2019a, s. 7).  

 

Det framgår att informanterna ser vikten av musikens roll i identitetsprocessen, men den ses som 

en process som sker utanför undervisningen. Lektionsinnehållet planeras till att vara nästan 

övervägande fokuserat på spel inom pop- och rockgenrer, trots att informanterna är överens om 

att ett musikintresse likväl tar form i lyssnande på och talande om musik. Informanterna ser det 

som ett problem att eleverna inte utvecklar tillräckliga speltekniska färdigheter för att kunna 

uttrycka sig med hjälp av musik. Det framgår att informanterna utgår från egna musikupplevelser 

när de talar om elevernas identitetsprocess och ser därför hellre en avsaknad av musikaliska 

identitetsuttryck än uttryck som tar form på andra vis än vad informanterna har vuxit upp med. 

Studien visar att informanternas undervisning och förutsättningar för att utveckla en förståelse för 

eleverna styrs av informanternas egna intressen. 

Som förslag på vidare forskning vill denna studie så ett frö om att undersöka huruvida 

musikundervisningen bör inrikta sig mindre på speltekniska aspekter och lägga mer vikt vid att 

eleverna ska utveckla en förståelse för musikens påverkan. 

 

Nyckelord 
identitetsprocess, musicking, kompetent musikaliskt deltagande, läroplan 

 

Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till mina informanter för den unika inblick jag har fått i hur ni upplever 

att rollen som musiklärare är. Vilken kompetens och omtanke ni har för era elever och 

musikämnet! Därtill går ett extra tack till min mamma, för att du alltid finns ett samtal ifrån och 

till min lilla hund som har tittat till mig titt som tätt under skrivandets gång. 

 

  



                                                                                                  
  

 

2 

 

Innehåll 

1. Inledning _________________________________________________________ 4 
1.1. Syfte _________________________________________________________________ 4 

1.2. Problemställning _______________________________________________________ 4 

2. Bakgrund _________________________________________________________ 4 
2.1. Utgångspunkter i läroplanen ______________________________________________ 4 

2.1.1. LGR 11 om identitetsskapande _________________________________________ 5 

2.1.2. LGR 11 om musikanvändning _________________________________________ 5 

2.2. Teori och begrepp ______________________________________________________ 5 

2.2.2. Identitetsprocess ____________________________________________________ 5 

2.2.3. Kompetent musikaliskt deltagare _______________________________________ 6 

2.2.4. Identitet och lärande _________________________________________________ 6 

2.2.5. Symbolisk interaktionism _____________________________________________ 6 

2.3. Tidigare forskning ______________________________________________________ 7 

2.3.1. Barn och ungdomars identitetsprocess __________________________________ 7 

2.3.2. Identitetsarbetet och musikundervisningen _______________________________ 8 

3. Metod ___________________________________________________________ 10 
3.1. Val av metod _________________________________________________________ 10 

3.2. Urval _______________________________________________________________ 10 

3.3. Genomförande ________________________________________________________ 10 
3.4. Analysmetod _________________________________________________________ 11 
3.5. Etik _________________________________________________________________ 12 

4. Intervjuer med fyra musiklärare vid högstadiet ________________________ 12 
4.1. Informanterna _________________________________________________________ 12 

4.1.1. David ___________________________________________________________ 12 

4.1.2. Håkan ___________________________________________________________ 13 

4.1.3. Veronica _________________________________________________________ 13 

4.1.4. Annika ___________________________________________________________ 13 

4.2. Informanternas perspektiv på elevernas identitetsprocess i musikundervisningen ____ 14 
4.2.1. Att spela musik ____________________________________________________ 14 

4.2.2. Att lyssna på musik _________________________________________________ 15 

4.2.3. Musik för individen och i gruppen _____________________________________ 16 

5. Diskussion _______________________________________________________ 18 

5.1. Att spela musik _______________________________________________________ 18 
5.2. Att lyssna på musik ____________________________________________________ 19 
5.3. Musik för individen och i gruppen ________________________________________ 20 
5.4. Sammanfattning _______________________________________________________ 22 
5.5. Resultatets relevans för yrkesområdet ______________________________________ 22 

5.6. Förslag till fortsatta studier ______________________________________________ 23 

Referenser ___________________________________________________________ 24 



                                                                                                  
  

 

3 

 

Bilagor ______________________________________________________________ 25 

Bilaga A: Missivbrev ________________________________________________________ 25 
Bilaga B: Intervjuguide ______________________________________________________ 26 
Bilaga C: mall för intervjuanalys _______________________________________________ 27 

 



 

  
 

4 
 

1. Inledning 
Genom en uppväxt som har präglats av ett konstant utforskande av musik har jag flera minnen av 

hur olika låtar har fångat mig. Ett av dem var när jag började upptäcka Håkan Hellström. Med 

hjälp av hans texter började jag förstå vad som höll på att hända. Jag blev medveten. Medveten 

om min omvärld, men allra främst, medveten om mig själv. Att allt som hände inom mig som 

kändes som en lövhög som dras med av höstvinden faktiskt betydde något. Det gick att sätta ord 

på och någon annan hade varit med om det och satt ord på det åt mig. Det var de orden jag 

lyssnade på och som jag lät forma mig. Under åren har Hellström fått sällskap i min musikaliska 

bank och har alltid funnits till för mig ett klick bort. Det var dessa erfarenheter som gjorde att jag 

bestämde mig för att studera musikens roll i identitetsprocessen och som därefter fick mig att 

fundera på hur detta allmändidaktiska mål (Skolverket, 2019) hanteras i praktiken. Jag bestämde 

mig därför för att undersöka hur mycket utrymme elevernas musikaliska och identitetsmässiga 

resa får i musikundervisningen.  

 

1.1. Syfte 

Denna studies syfte är att visa vilken roll som elevernas identitetsprocess har för verksamma 

musiklärare vid högstadiet. Syftet är även att belysa möjliga problem relaterade till 

identitetsprocessen i relationen mellan styrdokument och musikundervisning i praktiken.  

Mitt bidrag till fältet, varför det är viktigt att studera detta 

 

1.2. Problemställning 

Studien är baserad på intervjuer med fyra högstadielärare, relevant tidigare forskning och aktuella 

styrdokument för undervisning vid högstadieskola och avser att besvara och problematisera dessa 

forskningsfrågor: 

- Vilken roll har elevernas identitetsprocess för de olika musiklärarna i deras 

musikundervisning? 

- Vad kan det finnas för problem i att bemöta elever i identitetsprocessen i 

musikundervisningen? 

 

2. Bakgrund  
Då denna studie undersöker hur högstadielärare förhåller sig till elevernas identitetsutveckling 

krävs en förkunskap om de lagar och styrdokument som de är skyldiga att följa. Enligt Skollagen 

skall det “för varje skolform ... gälla en läroplan som utgår från bestämmelserna i denna lag”. 

(Skollagen, §11, SFS 2010:800).  

Läroplanen (Skolverket, 2019a) är grundad i skollagen (SFS 2010:800) och ska ha en tydlig 

värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer för utbildningen. Det är dessa grundpelare som läroplaner 

och kursplaner sedan baseras på.  

Det avsnitt ur skollagen som denna studie främst kommer knyta an till är: “Skolväsendets syfte är 

även att främja barn och elevers utveckling” (SFS 2010:800), vilket beskrivs i nästkommande 

underavsnitt. 

 

2.1. Utgångspunkter i läroplanen 

De delar av läroplanen som denna studie lägger vikt vid är Skolans värdegrund och uppdrag 

(Skolverket, 2019a) samt Kursplan för musik (Skolverket, 2019b).  
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2.1.1. LGR 11 om identitetsskapande 

Elevernas utveckling nämns redan i Skollagen (SFS 2010:800). I de allmändidaktiska målen 

(Skolverket, 2019a) framgår det tydligt att identitetsaspekten skall vara integrerad i de olika 

undervisningsformer som barn och unga möter under skolgången. Den personliga utvecklingen 

skall prägla verksamheten och beskrivs som vägen till att bli “aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare.” (Skolverket, 2019a, s. 7). Skolans roll i elevernas 

identitetsarbete är tydlig: stöttningen ska ske som ett stöd till hemmet då identitetsarbetet är något 

som sker både i och utanför skolan. 

 

Vid närmare granskning av kursplanen för musik (Skolverket, 2019b) anknyter inte de aspekter 

som berör identitetsutveckling i större grad till de allmändidaktiska målen. Två partier i avsnittet 

där ämnets syfte beskrivs berör den personliga utvecklingen.  Där benämns musik som en 

identitetsmarkör och en faktor i känslan av grupptillhörighet. Ju mer konkretiserande i 

undervisningsinnehåll kursplanen blir, desto mindre berörs det egna identitetsarbetet. Här får 

området en kulturell inblick där etnicitet och kön benämns som fokusområden i granskningen. I 

kursplanens mest konkretiserade avsnitt där kunskapskraven för kursen redogörs för har 

inriktningen riktats mer mot musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och 

historiskt har haft för individer och samhällen än den egna identitetsutvecklingen. 

 

2.1.2. LGR 11 om musikanvändning 

Av de områden som kursplanen för musik (Skolverket, 2019b) tar upp är de delar som berör det 

musikaliska deltagandet mest relevant för studien och kommer här presenteras. Det är främst 

musikanvändande i form av musiklyssnande och spel eller sång som berörs då “undervisningen i 

ämnet musik 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 på musik” 

(Skolverket, 2019b, s. 157). Genom musikundervisningen ska eleverna få möjligheten att 

använda musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Musikundervisningen skall vara en 

miljö där eleverna kan utveckla en tilltro till sina musikaliska handlingar och där musikalisk 

kreativitet uppmuntras.  

 

Det centrala innehållet för musikundervisningen specificerar det musikaliska deltagandet som 

gehörsmusicerande, musikskapande och musikalisk gestaltning vilket  genomförs genom sång 

och spel av melodi- och ackordinstrument, slagverk samt digitala verktyg (Skolverket, 2019b). I 

kunskapskraven för musik benämns musikdeltagande som gemensam sång, ensemblespel, att 

uttrycka sig musikaliskt samt musikskapande.  

 

2.2. Teori och begrepp 
2.2.1. Musicking 

Smalls (1998) begrepp musicking är ett sätt att visa att musik är mer av ett verb än ett substantiv - 

att musik handlar mer än om bara själva spelandet. Det är ett verb som innefattar lyssnande, 

övande, komponerande, dansande och även att ställa fram ett piano inför en konsert. Samtal om 

musik är också en form av musicking. Begreppet kan liknas vid förmågan att tala - alla har en 

inbyggd förmåga att läsa av och skapa egna musikaliska tecken. Musicking beskrivs också som 

ett sätt att förstå sin omvärld och alla dess olika relationer - och att därigenom lära sig leva i den.  

 

2.2.2. Identitetsprocess 

Denna studie utgår efter Giddens (1997) definition av identitet och identitetsprocess, där 

identiteten består av både inre och yttre aspekter där de inre aspekterna handlar om självbilden, 

som är den egna uppfattningen av sig själv och de yttre aspekterna om den publika bilden, vilken 

innebär hur individen uppfattas av sin omgivning. Identitetsarbetet handlar om att få ihop 
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självbild och publik bild. Giddens menar att målet med identitetsprocessen är att bli en 

“kompetent aktör”, vilket genom kontroll av känslor och kropp uppnås då individen kan anpassa 

sig till det sociala sammanhang den befinner sig i.      

 

2.2.3. Kompetent musikaliskt deltagare 

Danielsson (2012) använder kompetent musikalisk deltagare som begrepp i sin studie, vilket ser 

begreppet “kompetent aktör” (Giddens, 1999) ur ett musikaliskt perspektiv där den musikaliska 

bild som presenteras av en individ stämmer överens med självbilden - att en persons 

musikintresse porträtteras med autenticitet och trovärdighet. Ett kompetent musikaliskt 

deltagande innebär också att en individ inte använder sig av musik som betecknas som “fel” i den 

sociala miljö som personen befinner sig i. Detta fordrar en självmedvetenhet, att personen har 

självinsikt i den egna musikaliska förmågan och sitt musikintresse och kan presentera detta med 

hänsyn till sin omgivning. Här styr befästa normer och konventioner inom musiken, vilka 

individen behöver kunna navigera sig runt samtidigt som andras musikaliska val accepteras.  

 

Danielsson beskriver sambandet till Giddens (1999) teori såhär: “Speciell och normal, trovärdig i 

både egna och andras ögon – och med förmåga att förflytta tyngdpunkten beroende på umgänge 

och sammanhang så att jämvikten upprätthålls – sådan är den kompetenta aktören, och den 

kompetenta musikaliska deltagaren.” (Danielsson, 2012, s. 148).  

 
2.2.4. Identitet och lärande 

I ett designteoretiskt perspektiv ses kunskap som något som kommuniceras genom delade 

erfarenheter (Selander & Kress, 2017). I relationen mellan aktiviteter och intresset till att skapa 

eller återskapa något uppstår design. Lärande ses som en ständigt flöde av mikrosituationer av 

teckenskapande, kommunikativa aktiviteter där jämförelser görs mellan nya och gamla 

kunskaper, mönster hittas i olika fenomen och välkända begrepp formas om. Mer repetitivt kan 

lärande också ske genom imitation och övning. Detta perspektiv belyser hur lärande sker i 

identitetsprocessen, där olika situationer prövas för att hitta vad som är lämpligt och vilka 

situationer som kan inge en känsla av tillhörighet. “Man försöker förstå hur andra gör - men 

också, utifrån sina egna intressen, utveckla sina färdigheter och kunskaper, varför 

identitetsaspekten också måste ses som en integrerad del av lärandet.” (Selander & Kress, 2017, 

ss. 105-106). 

 

2.2.5. Symbolisk interaktionism  

I detta underavsnitt presenteras det vetenskapliga perspektivet symbolisk interaktionism (Blumer, 

1969).  

 

Blumer (1998) beskriver meningsskapande och meningssökande ur ett symbolisk 

interaktionistiskt perspektiv där mening uppstår när människor interagerar med sin omvärld. 

Människor agerar gentemot saker beroende på den mening saken har för individen. Dessa 

meningar formas och hanteras genom den interaktiva process som individen genomgår i möten 

med sin omvärld. Denna process formas av de saker individen lägger märke till och hur denne 

tyder dess betydelse. Därigenom får saken ett värde eller mening.  

 

Symbolisk interaktionism ser mening som en social produkt, som skapelser som är formade i och 

genom de definierande aktiviteter som sker i möten mellan människor (Blumer, 1998).  Mening 

för någonting skapas ur sättet den meningsskapande människan möts av andra människor, i 

relation till det den skapar mening till. Det är handlingar som verkar för att definiera någots 

mening för en individ. 
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Arbetet med att förstå sin omvärld och andra individer menar Blumer (1998) görs genom att se 

saker ur den synvinkel som ska undersökas. Detta då symbolisk interaktionism verkar för att 

observera hur aktörer ser och agerar gentemot saker samt hur de talar om dem. I sociala grupper 

och sammanhang är det också viktigt att ta hänsyn till att en individs agerande alltid kommer 

bero på hur denne blir bemött av sin omvärld. Sociala grupper fungerar som en process där 

deltagarna bestämmer sitt agerande utefter signaler som de ger varandra, så att de olika 

deltagarnas aktioner kan interagera med varandra. 

 

2.3. Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar relevant tidigare forskning för att påvisa identitetsprocessens vikt i barns 

utveckling och roll i den formella undervisningen. De artiklar som behandlas har dels studerat 

identitetsprocessen ur ett elevperspektiv (Bergman, 2008; Danielsson, 2012), men även ur 

lärarnas perspektiv (Georgii-Hemming & Westvall, 2010).  

 

2.3.1. Barn och ungdomars identitetsprocess 

Bergman (2009) undersöker hur ungdomar skapar och uttrycker identitet med hjälp av musik 

samt vad de utvecklar för musikaliska lärdomar och färdigheter i olika sammanhang. Studien 

visar att utövandet inte är den främsta roll musiken har för de ungdomar som deltar i studien. 

Även lyssnande på, samtal om och uttryckandet med hjälp av musik har lika stor roll i 

utformandet och uttrycket av identitet samt utvecklandet av färdigheter och lärdomar om musik. 

Danielsson (2012) utgår från den klassiskt sociologiska uppfattningen om att identitet är något 

föränderligt som formas i samspelet mellan individ och omgivning. Musiken påverkar både hur 

vi uppfattar oss själva och blir en betydande faktor i hur vi framstår i andras ögon.  

 

Musiken används som ett interaktivt redskap i mötet med andra där ungdomar både upptäcker 

och uttrycker känslor med hjälp av musiken (Bergman, 2009). De prövar olika uttryck, roller och 

identiteter genom att imitera kända artister och utvecklar en egen musiksmak, eller “musikalisk 

portfölj”. Ungdomarna i Danielssons (2012) studie framställer sig själva med hjälp av musik 

genom att tala om musik och klä sig på ett vis som passar in i den musikstil som framställs. Mest 

tydligt blir det hos de ungdomar som klär sig i till exempel bandtröjor, men även de som lyssnar 

på “mainstream-musik” framställer sig enligt musikstilen genom att “se bra ut” och klä sig enligt 

mode. 

 

En gemensam musiksmak kan skapa en känsla av samhörighet till andra och vetskap inom den 

musikaliska världen används ofta som ett kulturellt kapital (Bergman, 2009). Enligt Danielsson 

(2012) är musiken däremot sällan den aktivitet som står i fokus i en kamratgrupp, men finns ofta 

med i bakgrunden. I kamratgrupper finns en tydlig respekt för de olika musikaliska preferenser 

som finns inom gruppen. Däremot visar studien att ungdomarna använder musik som ett verktyg i 

framställandet av sig själva mer i situationer där det finns personer de inte känner så väl, vilket är 

ett fenomen som avtar i en befäst kamratgrupp. 

 

Danielsson (2012) studerar även ungdomarnas musikvanor och ser en tydlig inverkan av 

digitalisering. Från att musik tidigare spelades i radio och på högtalare har ungdomar nu mer 

individuella musikvanor. Musikvalet görs utifrån graden av igenkänning där en låt som skapar 

igenkänning hos individen blir ett mer troligt val. Med hjälp av mobiltelefoner och mp3-spelare 

handplockas den musik som intresserar individen och används i många vardagliga sammanhang, 

både enskilt (med hjälp av hörlurar) och i sociala sammanhang (med hjälp av högtalare). Musiken 

blir ett rum där känslor skapas och förhöjs där de musikaliska valen grundas i en medvetenhet 

och självkännedom om musikens känslomässiga påverkan på den egna individen.  
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2.3.2. Identitetsarbetet och musikundervisningen 

Danielsson (2012) problematiserar musikens roll i ungdomars identitetsprocess och hur den 

bemöts i musikundervisningen, där en stor skillnad är att det i musikundervisningen fokuseras på 

elevens förmåga att spela musik, hellre än elevernas förståelse för det egna musikaliska 

deltagandet. Bland musiklärare finns ett gemensamt fokus på den musikaliska förmågan genom 

spel av enklare pop- och rockmusik (Georgii-Hemming & Westvall, 2010). En del av 

undervisningen som inte prioriteras är musiklyssnande och samtal om musikens individuella och 

sociala påverkan. Danielsson (2012) lyfter fram att elever ofta ser sig som att de inte har 

förmågan att spela musik och därför inte heller är musikaliska, trots att de (genom att lyssna på 

musik i olika miljöer) besitter en stor kunskap om musik och dess spelregler. Till skillnad från 

andra ämnen är musikundervisningen inget som ses som nyttigt för elevernas framtid. 

 

Det finns en slitning i musikundervisningen där den, å ena sidan, ska bemöta och stötta elever i 

identitetsarbetet, men å andra sidan, lägga vikt vid det musikaliska hantverket (Danielsson, 

2012). Att bemästra ett instrument kräver däremot mer övningstid än vad som är ålagt för 

musikundervisning och bristen på övning leder till att en övergripande del av de elever som inte 

övar utanför undervisningen får en bristande förmåga i sitt spelande. Därigenom ökar gränsen 

mellan musikundervisningen och det egna musikintresset där de musikaliska kunskaper som 

erhållits utanför undervisningen inte får någon funktion i musikundervisningen. Georgii-

Hemming & Westvall (2010) problematiserar musikundervisningens roll och utformning och 

hävdar att det är ett stort problem att den saknar inriktning. Lärarens roll är flytande och 

undervisningen är utformad på ett sätt som kan tolkas både som alltför informell och samtidigt 

alltför formell. Läroplanens fria upplägg bidrar till att nivån på musikundervisningen skiljer sig 

starkt mellan olika grundskolor.  

 

I och med att musikundervisningens innehåll styrs av läroplan och bestäms av läraren är dess 

upplägg till stor del formell (Bergman, 2009; Georgii-Hemming & Westvall, 2010). Däremot 

utformar musiklärare ofta musikundervisningen på ett sätt som liknar det informella lärande som 

elever som musicerar på fritiden kan mötas av (Georgii-Hemming & Westvall, 2010).  

 

Danielsson (2012) ser hur musikundervisningen skulle kunna möta eleverna i sin 

identitetsprocess genom att ha en starkare anknytning till ungdomarnas vardagskultur. Däremot 

är en sådan inriktning svår att balanseras så att elever med olika intresseområden och grad av 

intresse möts. Därtill är det viktigt att det är elevens musikaliska kunskaper som bedöms, inte de 

identitetsaspekter som musikaliska val och framställningar är starkt anknutna till. Även Georgii-

Hemming & Westvall (2010) ser möjligheter i att forma musikundervisningen på ett mer 

informellt sätt, men ser svårigheter i ett sådant upplägg när musikundervisningen har ett tydligt 

formellt ramverk. 

 

Lärare uppger ofta att de strävar efter att musikundervisningen ska bidra till en social och 

personlig utveckling hos eleverna mer än att de ska utveckla en spelförmåga (Georgii-Hemming 

& Westvall, 2010). Musik ses som sammanlänkat med upplevelser där positiva musikaliska 

upplevelser kan inge glädje, solidaritet, en ökande självkänsla och leda till en förståelse i värdet i 

olika former av kunskap. Det är lärarens ansvar att upprätthålla en inkluderande 

undervisningsmiljö där det ges möjlighet för utforskande dialog istället för att en existerande 

musikkultur överförs till eleverna.  

 

Bergman (2009) ser däremot hur en informellt utformad musikundervisning som grundas i hur 

musikaliska kunskaper och färdigheter utvecklas i de informella miljöer som ungdomar vistas i 

skapar en obalans i elevgruppen. De elever som spelar pop- och rockmusik utanför skolmiljön 
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främjas och kan agera mer självständigt samtidigt som de elever som inte har den erfarenheten får 

en mycket mindre självständig roll. Hon ser en stor skillnad mellan musik och andra skolämnen 

då eleverna skaffar kunskap och utvecklar färdigheter inom musik utanför skolans miljö i mycket 

större grad i än i andra ämnen.   
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3. Metod  

3.1. Val av metod 

Det empiriska material som denna studie har baserats på är halvstrukturerade intervjuer med fyra 

musiklärare som är verksamma vid fyra olika högstadieskolor. Intervjuerna har utformats utefter 

Gillhams (2008) intervjumall med förberedda frågor och stödord som används för eventuella 

följdfrågor.  

 

Intervjumallen har utformats genom att frågor har skapats utefter forskningsfrågorna. Flertalet 

frågor som berörde ämnet skrevs ned och de frågor som jag såg som mest relevanta för studiens 

syfte fördes in i intervjumallen. Frågor som liknade varandra eller inte hade en tydlig anknytning 

till syftet sållades bort. De frågor som valdes ut granskades och liknande frågor fördes samman. 

Frågorna grupperades under olika rubriker och sorterades sedan i en narrativ ordning (Gillham, 

2008), vilket innebär att de har sorterats på ett sätt som ska främja att intervjun flyter på likt ett 

samtal.  Frågorna har även utformats på ett sätt så att de skall fungera i intervjuns verbala 

sammanhang.  

 

3.2. Urval 

Fyra musiklärare verksamma vid olika högstadieskolor har deltagit i studien. De utvalda 

informanterna har valts utifrån att de har haft någon grad av musikprofil på deras högstadieskola. 

Två profiler har stuckit ut markant med upp till 300 minuter musikundervisning i veckan. 

Samtliga informanter har olika erfarenhet inom fältet då de främst har arbetat som musiklärare 

olika länge. Däremot har de alla genomgått en form av musiklärarutbildning som ger behörighet 

för musikundervisning vid högstadiet. De skolor som de arbetar på är placerade i två mellanstora 

städer i södra Sverige.  

 

3.3. Genomförande 

Intervjuerna har genomförts utefter Gillhams (2008) intervjumall där förberedelsefasen inleds vid 

rekryteringen av informanter. Om informanten är medveten om forskningens syfte och vad som 

förväntas av dem underlättar det forskningsarbetet. Därför skickades det först ut ett mail till 

möjliga informanter med kort information om studien (se bilaga A). Samtliga informanter 

återkom med svar inom loppet av bara några timmar och intervjuer bokades in under tre dagar: en 

på torsdagen, en på fredagen och två på måndagen.  

 

För att underlätta för informanterna erbjöd jag mig att komma till deras arbetsplats för att hålla 

intervjun. Endast en av intervjuerna hölls utanför skolmiljö, då informanten var hemma med sjukt 

barn och intervjun hölls på ett närliggande café istället. Intervjuerna beräknades pågå i cirka 20 

minuter, men varierade mellan 10-50 minuter i längd.  

 

Inför intervjun utformades en intervjumall (bilaga B) där informanten blev introducerad till mig 

som forskare och mitt arbetsområde samt fick information om hens roll i studien samt de etiska 

val som påverkat studiens utformning. Innan intervjun inleddes fick informanten möjlighet att 

ställa frågor. Samtliga har svarat på samma frågor, där de har fått olika tilläggsfrågor beroende på 

hur genomgående deras svar har varit samt beroende på vad tidigare informanter har svarat.  

 

Enligt det sista steget i Gillhams (2008) intervjumall avslutades intervjun med en sammanfattning 

samt en möjlighet för informanterna att göra något tillägg, dessutom blev de informerade om hur 

kommande delar av processen skulle se ut.  
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3.4. Analysmetod  

Enligt Gillham (2008) fungerar transkriptionen som ett förarbete till analysen då det är genom 

transkriptionen som forskaren blir bekant med sitt material. I transkriptionen är det inte bara av 

betydelse att det som sägs blir nedskrivet, utan vikt läggs även vid hur det sägs. Analysens första 

stadie innebar att transkriberingarna lästes igenom en efter en. Detta gjordes av två anledningar; 

dels för att få en känsla för materialet där olika kategorier eller ämnen trädde fram och dels för att 

kontrollera att transkriptionerna liknade varandra i exempelvis styckesindelning och grammatik. 

Analysen underlättas när transkriptionerna som granskas har liknande upplägg (Gillham, 2008). 

 

Transkriptionerna har kodats enligt Gillhams (2008) metod för kodning (bilaga C).  Kodningen 

grundas i att substantiella uttalanden först identifieras och sedan kategoriseras efter olika teman. 

Identifieringen av substantiella uttalanden har gjorts genom analys av den transkriberade 

intervjun där vissa mer meningsfulla uttalanden valdes ut. Kategoriseringen är ett kreativt arbete 

där gemensamma faktorer mellan de olika substantiella uttalandens mening ska identifieras. 

Därefter har varje kategori rubricerats deskriptivt utefter något som visar på egenskaperna hos de 

tillhörande uttalanden. Denna indelning står som grund till hur resultatet presenteras och 

analyseras vidare i denna studie. 

 

Kategoriseringen av materialet har skett löpande, genom att varje fråga har lästs igenom och den 

enskilda frågans substantiella uttalanden har sorterats upp i kategorier. Dessa kategorier döptes 

till: att spela musik, att lyssna på musik, musik för individen, musik i gruppen, musiken över tid, 

musikundervisningens kursplan och upplägg. De olika frågornas kategorier har sedan jämförts 

och slagits ihop till 3 mer omfattande kategorier, som vidare används som rubriker i studien. De 

slutgiltiga kategorierna benämdes: Att spela musik, att lyssna på musik och musik för individen 

och i gruppen. Under denna reducering har utlåtanden vars kategori fallit bort sorterats in i en 

annan passande kategori. Gillham (2008) rekommenderar att man hellre arbetar med få och breda 

kategorier än många och snäva, då det underlättar diskussionsprocessen i och med att fler 

utlåtanden får rum i en bred kategori. 

 

För att få en tydlig kärna i resultatet lästes intervjuerna igenom för att hitta samband mellan 

kategoriernas olika uttalanden. En mer detaljerad kategorisering gjordes då samtliga uttalanden 

markerades med olika färger, beroende på vilket ämne de behandlade. De uttalanden som inte 

kunde kopplas till ett uttalande av en annan informant sållades bort och de uttalanden som behölls 

sorterades upp så att de istället för att presenteras i kronologisk ordning presenterades 

tillsammans med andra uttalanden som informanten gjort om samma ämne. Därefter gjordes en 

kort sammanfattning av varje kategori. 

 

Blumer beskriver människan som “a slave to their own pre-established images” (1998, s. 52) och 

förutsätter därigenom ofta att andra har samma infallsvinkel på saken som en själv. Detta är något 

jag har tagit hänsyn till i arbetet med att ta fram och analysera det empiriska materialet. En väl 

utformad intervjumall utan ledande frågor bidrog till att risken för att nya, improviserade frågor 

med risk för att leda informanten till ett visst svar ställdes. Genom att transkribera intervjuerna 

utefter en ljudinspelning lämnades inget utrymme för egna tolkningar av materialet i en tidig fas. 

När materialet analyserades gjordes det alltid gentemot ett annat intervjusvar eller tidigare 

presenterad forskning eller litteratur, vilket även det minimerade utrymmet för att färga det med 

mitt egna perspektiv. 

 

3.4.1. Teoretisk analys 

Intervjuerna har analyserats med ansats ur ett social-interaktionistiskt perspektiv där Blumer 

(1998) belyser vikten av att det som undersöks granskas ur dess eget perspektiv. I denna studien 
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innebär det att intervjuerna skall granskas ur informantens synvinkel, vilket i sin tur ger studien 

transparens. Därför valde jag att utforma resultatkapitlet på ett sätt där inte bara intervjusvaren 

presenteras utan även informanterna själva. Jag valde också att analysera intervjuerna genom att 

ställa olika svar mot varandra innan en koppling till tidigare forskning och litteratur gjordes för 

att minska risken för att informanternas perspektiv skulle bli otydligt.  

 

I enlighet med de metodologiska ansatser som presenteras av Blumer (1998) har analysen skett 

genom att undersöka hur informanten ser på situationen (som i detta fall var hur elevernas 

identitetsprocess tog form i musikundervisning samt det egna användandet av musicking) och 

vad denne såg som viktigt i ämnet. Därigenom kunde den första problemställningen “Vilken roll 

har elevernas identitetsprocess för de olika musiklärarna i deras musikundervisning?” besvaras 

ur musiklärarnas perspektiv.  

 

Studiens andra problemställning diskuteras med hänsyn till ovan nämnda metodologiska ansatser 

(Blumer, 1998), då det empiriska materialet ställs gentemot relevant forskning. Materialet består 

till stor del av hur lärarna försöker förstå hur deras elevers använder musik i deras 

identitetsprocess, vilket i sin tur gör arbetet med materialet till en analys av informanternas 

tolkningar av elevernas musikaliska agerande och meningsskapande.  

 

 

3.5. Etik 

Denna studie har genomförts enligt Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (2002). 

Forskningens syfte redogjorts tydligt för informanterna. De har även bli informerade om att 

deltagandet är frivilligt under hela processens gång.  Informanten har gett samtycke till 

deltagande i studien och blivit informerad om  att ett eventuellt avbrytande av deltagande i 

forskningen inte innebär negativa påföljder för denne. Personuppgifter har hanterats endast via 

mailkontakt, vilka kommer raderas efter genomförd studie. Lagring av inspelningar och 

transkriptioner har gjorts genom låsta dokument lagrade på Google Drive och kommer även de 

att raderas efter genomförd studie. Varken material eller personuppgifter kommer nyttjas för 

andra syften än denna studie. 

 

4. Intervjuer med fyra musiklärare vid högstadiet 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som insamlats för denna studie. Inledningsvis 

presenteras informanterna utefter musikalisk bakgrund och upplägget för musikundervisningen 

på de skolor som de arbetar på. Därefter presenteras den del av intervjuerna som berör studiens 

problemställning. 

 

4.1. Informanterna 

Nedan presenteras de informanter som har intervjuats. Istället för deras egna namn kallar jag dem 

efter fyra musiker som har haft påverkan på mig i min identitetsprocess; David Gilmour, Håkan 

Hellström, Veronica Maggio och Annika Norlin. 

 

4.1.1. David 

Under sin uppväxt har David spelat musik, men inte haft det som ett stort intresse, utan det var på 

lärarutbildningen som 25-åring som han började musicera ordentligt. Han är utbildad lärare inom 

musik och idrott, men håller i musikundervisningen på denna skolan tillsammans med en till 

musiklärare. 

 



                                                                                                  
  

 

13 

 

Sedan examen för fjorton år sedan har David jobbat på den skola där vi möts idag. 

Undervisningen ser ut som så att årskurs 7 har musik i halvklass under en termin där de 40 

minuter långa lektionerna åläggs endast för ackordspel och lite enkel musikteori. Upplägget i 

årskurs 8 är sådan att de, förutom under en period av undervisning i helklass på sju veckor, har 

lektioner i halvklass varannan vecka, vilket David beskriver som problematiskt då en elev som 

missar en lektion inte får spela på en hel månad. Även i åttan fokuserar undervisningen främst på 

ackordspel, men med några kortare inslag av teori och musikhistoria. Årskurs 9 har en termins 

låtskapande, medan övrig tid läggs på ensemblespel, eget spel och några veckors tid att ta igen 

saker som de kan behöva för att nå det betyg som de satsar på.  

 

Ungefär 80% av undervisningen fokuserar på ackordspel. De har valt att lägga all musikteori och 

-historia på en E-nivå, så har de klarat de delarna kan kunskaperna inom musikspelande ge vilket 

betyg som helst.  

 

4.1.2. Håkan 

Håkan började spela musik så fort han kunde nå upp till pianot, vilket var ungefär när han var 5 

år gammal. Sedan dess har musiken genomsyrat Håkans liv och identitet och han har nog spelat 

allt förutom blåsinstrument. Efter att ha arbetat i ungefär 10 år som lärare i matte och NO-ämnena 

sökte han ett musiklärarjobb och sedan en kompletterande utbildning för att få behörighet i 

musik. För fyra år sedan började Håkan arbeta på sin nuvarande arbetsplats där han undervisar 

både musikklass och de klasserna utan musikprofil tillsammans med en till musiklärare. De 

vanliga klasserna har musikundervisning i grupper om 16 elever 90 minuter i veckan under en 

termin per läsår medan musikklasserna om 24 elever har minst 260 minuter musikundervisning i 

veckan. Musiklärarna arbetar själva, förutom i musikklasserna där de ofta är två.  

 

Skolan är utrustad med två musiksalar med tre grupprum vardera. Det finns kompletta instrument 

för spel i pop- och rockensemble i alla rum.  Håkan upplever att han hinner med allt som står i 

kursplanen, men att vissa moment självklart prioriteras mer än andra. Det moment som är svårast 

att bedöma är gemensam sång, då det krävs att eleverna sjunger ut och inte många vågar göra det. 

 

 

4.1.3. Veronica 

Veronica spenderade sin tid i frikyrkan som ung där hon sjöng i kör och spelade musik. På 80-

talet utbildade hon sig till lärare inom matte och musik och har arbetat på denna skolan i tre år. 

Det går cirka 850 elever på skolan där det finns möjlighet att fördjupa sig inom musik, men 

deltagandet har dalat sedan de för några år sedan ändrade om musikprofilen från att vara en 

musikklass med integrerad musik på schemat till att lägga den extra musikundervisningen efter 

skoltid.   

 

Klasstorleken ligger på 22 elever och musikundervisningen sker i helklass 45 minuter i veckan 

under hela läsåret. De tre musiklärarna har hand om varsin årskurs där Veronika just nu har hand 

om årskurs 9. Det är också denna årskurs som står för det årliga Luciatåget där ungefär 120 

elever deltar. Veronica upplever inga större problem med att hinna med kursplanens alla delar i 

hennes undervisning. 

 

4.1.4. Annika 

Som ung spelade Annika i orkester och sjöng i kör på Kulturskolan. Annika blev färdigutbildad 

musiklärare 1998 och har arbetat på den skolan vi möts på sedan 2001. Skolan har både vanliga 

klasser och en klass med musikprofil i varje årskurs. Annika arbetar som ensam musiklärare, men 

har en resursperson till hjälp vid undervisningen med musikklasser.  
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De vanliga klasserna har mellan 22-26 elever. Musikundervisningen sker i helklass á 90 minuter 

under en termin varje läsår. Annika ser både för- och nackdelar med upplägget där det å ena sidan 

läggs mer tid på övning, men å andra sidan kan innebära att vissa klasser inte får 

musikundervisning på ett helt kalenderår. Musikklasserna har däremot musik minst 50 minuter 

varje dag, vilket skapar mycket större möjligheter för både elever och lärare. I en klass med 

musikundervisning en gång i veckan upplever Annika att det lätt kan bli att de “betar av” olika 

arbetsområden, medan undervisningen med musikklasserna blir mer flexibel och ger möjlighet 

till att fördjupa sig i olika områden. I upplägget av lektioner ser Annika att lärarens intresse för 

ämnesområdet spelar roll i hur eleverna uppfattar det och lägger därför hellre mer vikt vid de 

områden hon brinner för, varpå till exempel klassisk musikhistoria blir “styvmoderligt 

behandlade”.  

 

Musikklasserna uppträder minst en gång varje termin, medan det offentliga uppträdandet som 

erbjuds de vanliga klasserna är det årliga luciatåget.  

 

Musiksalen är utrustad med gitarrer för spel i helklass och ett antal basar och synthar. Det finns 

tre grupprum med pop- och rockinstrument och förstärkare som används av musikklasserna. 

Annika har valt att inte använda grupprummen i den vanliga musikundervisningen då det kan ske 

skadegörelse och mobbing när eleverna är ensamma. 

 

4.2. Informanternas perspektiv på elevernas identitetsprocess i 

musikundervisningen 

Vidare presenteras de intervjusvar som behandlar studiens problemställning. Svaren är indelade 

under de tre kategorierna att spela musik, att lyssna på musik och musik för individen och 

gruppen. 

4.2.1. Att spela musik 

De av Davids elever som utövar sitt musikintresse genom spel gör det genom att spela den musik 

som de intresseras av och de elever som är angelägna i musikundervisningen framför frågor och 

funderingar kring musiken.  Han ser speciellt hur det egna musikintresset påverkar vad eleverna 

spelar i det låtskaparprojekt som eleverna har i årskurs 9 där den låt de skriver inspireras av den 

musik som de tycker om. David tror att elever påverkades av musik mer förr, då han menar att 

det var mer vanligt att det fanns ett piano i hemmet. David önskar att det tas ett beslut om 

huruvida musikundervisningen skall få utrymme för att ha en ordentlig inverkan på eleverna eller 

om det ska “vara ett litet sidospår”. För att kunna göra någon inverkan på eleverna menar David 

att större ansträngningar behöver göras för att eleverna skall befinna sig på en tillräckligt hög 

hantverksmässig nivå. Han menar att det är många av hans elever som inte har utvecklat några 

musiktekniska färdigheter under grundskolans första sex år, vilket gör att de inte heller utvecklar 

tillräckliga färdigheter under högstadiet.  

 

Håkan pratar om musicerande som att ha en längtan till att spela eller stå på scen och ser hur 

musikaliska prestationer påverkar hans elever då “de växer vid varje tillfälle de får komma i mål 

med någonting”. Håkan berättar att han tror att en del elever ser på framträdandet med obehag, 

men att applåder och bra bemötande efter ett avklarat framträdande spelar stor roll, att den får en 

“förlösande” effekt. Håkan har lagt märke till att många av hans elever växer upp utan ett 

instrument hemma, vilket han upplever skiljer sig från när han själv växte upp. Under den egna 

uppväxten upplevde han att många fler barn hade ett instrument hemma än idag. Håkan ser därför 

musiken som ett ämne som kan vara orättvist för vissa elever, då utvecklandet av musikaliska 

färdigheter kräver återkommande övning och det kräver att eleverna har tillgång till ett 

instrument. När endast vissa elever har tillgång till ett i sin hemmiljö blir förutsättningarna för att 
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uppnå målen olika. Håkan ser svårigheter i det fria skolvalet, då det är svårare att ha en långsiktig 

plan i undervisningen när det blir mer vanlig att elever byter mellan skolor. Han menar att 

musikundervisningen kan bli mer givande om den får en tydlig struktur som säkerställer en 

likvärdighet mellan olika grundskolor, så att eleverna börjar högstadiet med liknande typ och 

grad av förkunskaper. Detta menar Håkan är främst nyttigt för de speltekniska kunskaperna. 

 

Veronica berättar att hennes elever ofta visar sitt intresse för att spela musik genom att engagera 

sig i att lära sig spela vissa specifika låtar. Det gör de genom att söka upp “tutorial-videos” och 

guider på internet. De elever som har ett tydligt intresse för att spela visar det redan i årskurs 7 då 

de tar eget initiativ till att spela mer av den musiken de tycker om. Veronica ser det egna spelet 

som stärkande för självkänslan.  

 

Annika ser att de av hennes elever som har ett intresse för att spela musik spelar och sjunger 

mycket på fritiden. Detta visar de i musikundervisningen genom att intressera sig för det 

musikaliska hantverket då de till exempel gärna vill lära sig olika kompmodeller. Annika ser hur 

arbetet med olika projekt stärker eleverna och skapar gemenskap. Detta tror hon ger eleverna 

mod till att ha en mer publik roll och känna sig trygg i sig själv. Annika ser hur eleverna påverkas 

av ett uppträdande då “de tycker ju det är rätt gött och skiner upp när de lyckas lösa en låt ihop” 

men ser också hur musiken kan bli en tyngd för de som inte lyckas så bra. Hon kan se hur 

eleverna växer när de lär sig något nytt, speciellt när de inte själva tror att de ska klara av det.  

 

Annika lägger vikt vid att musiken “får leva” och är rädd för att musikundervisningen kan stå i 

vägen för det då eleverna tvingas till att göra saker de inte är intresserade av. Hon ser svårigheter 

med de styrdokument som finns och menar att: “en sak som låter så bra på pappret, att man ska 

möta eleverna där de är. Absolut, men... Sen i vardagen är det ett pussel. Plus att de ska lära sig 

allting och så förlorar man kanske det där med den egna lusten ibland”. 

 

4.2.2. Att lyssna på musik 

David beskriver musiklyssnandets effekt på individen som att den bjuder in till avkoppling, 

avslappning och avskärmning samtidigt som den kan användas vid uppladdning inför något. Han 

ser musiken som ett hjälpmedel vid byte av känsloläge och att musiklyssnande kan uppfylla ett 

eget behov. David är av uppfattningen att den påverkan musiken har på individen skiljer sig vid 

musiklyssnande och eget spel då spelandet ”ger en annan sinnesstämning som inte lyssnandet ger 

på samma sätt”. Davids mål är däremot att alla elever ska kunna vända sig till musiken för stöd 

när något är svårt, för att känna avkoppling och välmående, oavsett om de spelar eller inte. 

Många av Davids elever lyssnar på samma eller liknande sorts musik. David tror att det är många 

som gör sina musikaliska val baserat på vännernas musikaliska preferenser. Han ser hur hans 

elever blir exponerade för nya låtar varje dag och talar om dessa låtar som att “dom bara flimrar 

förbi och är populära i en vecka. Sen har de glömt dem”. Detta menar David har en inverkan på 

hur musik påverkar dem individuellt och jämför med hur han själv lyssnade på musik när han var 

yngre. Han menar att flödet av ny musik är större nu än när han var yngre. Detta gjorde att den 

musik han lyssnade på heller inte byttes ut lika lätt och därför gjorde mer intryck på lyssnaren än 

vad musiken gör för Davids elever.  

 

Håkan beskriver intresset av att lyssna på musik som att “man njuter av musik och lyssnar på 

många olika sorters musik” och ser en skillnad mellan de som går musikprofil och eleverna i de 

vanliga klasserna. Han beskriver det som att de har kommit längre i sitt musiklyssnande då 

musikintresset sträcker sig till musik som är äldre än från 2000-talet. 
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Han beskriver skillnaden mellan de elever som spelar instrument och de som inte gör det som att 

den senare gruppen tenderar att använda musik som något de “har på i bakgrunden” och inte får 

samma inblick som de som spelar instrument får.  

 

Veronica beskriver musiklyssnande som ett sätt att “släppa stress och spänningar och att man får 

drunkna i någonting så att man inte behöver tänka - utan bara vara i”. Veronica ser ingen större 

skillnad i om musikintresset hos eleverna har förändrats under hennes karriär, men däremot ser 

hon att eleverna lyssnar mer på musik sedan mobiltelefonen kom.  

 

Annika ser hur alla har en relation till musik på något sätt där ett musikintresse inte endast 

behöver innebära ett intresse för att sjunga och spela musik. I sin egen undervisning ger Annika 

inget större utrymme för att prata om den egna musiken då känsliga situationer kan uppstå om 

gruppen inte bemöter olika preferenser med tolerans. Eleverna på skolan använder musik på 

många sätt, däribland att ladda upp inför match och använder musik som ett sätt att lättare 

koncentrera sig under matematiklektionerna. Annika upplever att den egna musiklyssningen kan 

påverka elevernas utveckling, mer än vad musikundervisningen gör. 

 

4.2.3. Musik för individen och i gruppen 

David ser hur vissa av hans elever uttrycker sig själv med hjälp av musik genom klädval och 

andra attribut. Han ser då hur “de låter musiken bli en del av deras yttre”. David är av 

uppfattningen att de som kan identifiera sig i en viss sorts musik också kan formas av den, men 

att många elever inte ger musiken det utrymmet, utan lyssnar främst på “mainstreammusik”. De 

klär sig inte heller utmärkande, utan de flesta går i vita sneakers, jeans och svart jacka.  

 

David ser hur elevgrupperna bygger gemenskap baserat på musikaliska preferenser genom att 

elever med liknande intressen tyr sig till varandra, trots att de inte känner varandra så väl. En 

faktor som styr elevernas musikaliska upplever är den stora sociala roll som förortsrap har fått på 

skolan. Han ser hur många elever lyssnar på det utan att ha några personliga band till vare sig text 

eller musik, vilket gör det tydligt att de lyssnar på musiken då den har blivit en del av den sociala 

gemenskapen. 

 

Håkan är övertygad om att musiken har en definierande roll i den egna personen och att den, för 

de som älskar musiken, även “kan bli hela deras person”. Han menar att “man kan uppleva att 

musiken blir en jätteviktig del i identitetssökandet” och att olika insikter i det musikaliska 

intresset kommer gradvis under den egna utvecklingen. Håkan märker hur vissa av hans egna 

elever klär sig i musikrelaterade kläder och börjar koppla ihop deras musikaliska roll i den egna 

identiteten genom att benämna sig som gitarrist eller sångare.  

 

Han upplever däremot att de elever som har minst intresse för musikundervisningen hörs mest i 

klassrummet. De ifrågasätter många moment medan de som faktiskt är intresserade tar en mer 

passiv roll. Håkan berättar även att “många kanske har ett intresse av att sjunga hemma, man 

kanske har en gitarr och kanske spelar hemma, Men när man kommer till skolan, så vågar man 

inte visa det”. Han menar att eleverna är rädda för att göra fel och bli dömda för det i gruppen. 

Gällande den musik som spelas i sociala sammanhang ser Håkan att viss musik förväntas alla 

tycka om. 

 

Veronica uppger att hon märker av elevernas olika musikintressen, då vissa klär sig i enlighet 

med intresset och pratar om musiken, men att inte många elever sticker ut, då skolan befinner sig 

i ett “rikemansområde”. Veronica ser musiken som viktig i identitetsarbetet, att det påverkar 

elevernas klädstil, umgängeskrets och den egna identiteten.  Hon ser hur eleverna finner 
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förebilder i de artister som de lyssnar på och att de tar till sig de texterna som sjungs. Enligt 

Veronica ser identitetsprocessen ut som sådan att “man letar först och sen brukar man ju hitta vad 

man gillar och sen bli trygg med att våga säga det. Även om det inte är som alla andra”. 

 

Veronica berättar hur hennes elever kan döma varandra med kommentarer som "vet du inte vem 

Håkan Hellström är?! Du är ju helt dum i huvudet!" och hur känsligheten för sådana 

kommentarer avtar under åren då många fler säger emot i årskurs 9 än tidigare under högstadiet. 

 

Annikas berättar om hur hennes elever visar sitt musikintresse genom att prata om musik och 

delar med sig om vad de tycker om musiken. Hon ser en förändring bland sina elever under de 

åren som hon har arbetat som musiklärare och berättar att “för 15 år sedan kunde man ju se vad 

eleverna lyssnade på för musik. Idag har alla jeans och hoodies”. Annika berättar om att när 

eleverna själva får frågan om musiken spelar stor roll i den sociala miljön tycker de inte att den 

gör det, mer än att de reagerar lite om någon i umgängeskretsen har en helt olik musiksmak än 

övriga i gruppen. Däremot tror hon att musiken spelar roll, men att eleverna inte helt märker av 

det, då hon menar att “man drar sig till dom som har samma intresse”. Till exempel ser hon att 

musiken förenar eleverna då de kan gå på konserter tillsammans, men samtidigt är inte musiken 

helt avgörande i den sociala miljön.  

 

Annika är av uppfattningen att den utveckling som barn och unga går igenom under högstadiet 

inte märks av under högstadietiden, utan något senare och ger exempel på hur hon har märkt en 

stor skillnad hos tidigare elever när hon har mött dem några månader inpå första året på 

gymnasiet. Annika berättar om hur klasserna kan uppfattas som “fladdriga” i årskurs 7 då roller 

ska befästas i den nya klassen och att det, generellt sätt, blir en mer lugn och stabil stämning i 

årskurs 9. Huruvida det går att se en skillnad i mognad hos eleverna eller inte är Annika osäker 

på, utan menar mer att skillnaden syns mellan olika grupper där elever i en grupp med ett mer 

tillåtande klimat har större möjlighet att utforska musikämnet tillsammans.  
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5. Diskussion 
Nu när intervjusvaren har presenterats är det dags att koppla ihop dem med den litteratur och 

forskning som studien baseras på. I detta avsnitt analyseras det presenterade materialet och det är 

denna analys som kommer stå som grund i studiens avslutande diskussionskapitel. Analysen 

presenteras under de tre underrubriker som intervjusvaren har kategoriserats under; att spela 

musik, att lyssna på musik och musik för individen och gruppen.  

 

5.1. Att spela musik 

I sin musikundervisning ser informanterna mer värde i det musikaliska deltagandet genom sång 

och spel än andra delar av musicking (Small, 1998). De är av åsikten att spelande påverkar 

individen mer än vad musiklyssnande gör. Samtliga informanter prioriterar därför ackordspel och 

musicerande i pop- och rockensemble högt över övriga moment som ingår i kursplanen 

(Skolverket, 2019b), vilket är ett återkommande prioriteringsval för många musiklärare 

(Danielsson, 2012; Georgii-Hemming & Westvall, 2010). Denna prioritering går att motiveras i 

hur kursplanen för musik (Skolverket, 2019b) är utformad där de färdigheter eleven utvecklar 

inom spel av ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk framgår som mest relevanta i 

ämnet. Kursplanen belyser också flera andra funktioner hos musikämnet, men de flesta av 

kunskapskraven fokuserar på elevens förmåga att sjunga och spela musik.  

 

Informanterna upplever att det inte finns tillräckligt med lektionstid för musikundervisningen, 

vilket också framgår i Danielssons (2012) studie. De menar att eleverna behöver öva mellan 

lektionerna för att utveckling inom instrumentspel ska ske. Där framgår vikten av att ha ett 

instrument i hemmet, vilket både David och Håkan ser som en trend som har avtagit sedan de 

själva var unga. De upplever att de elever som har instrument hemma har bättre förutsättningar 

för att uppnå fler och högre kunskapsmål. Detta menar de försvårar det för dem att ge eleverna 

möjligheten att uppnå en tillräckligt hög musikteknisk nivå för att kunna använda instrumentet till 

att kommunicera och uttrycka sig med hjälp av musik, vilket är ett av målen med 

musikundervisning på högstadiet (Skolverket, 2019b). Trots att eleverna inte utvecklar några 

speltekniska färdigheter utanför musikundervisningen kan de utveckla musikaliska kunskaper av 

annan karaktär (Danielsson, 2012) vilka ofta inte bemöts i musikundervisningen. Detta innebär 

att det finns risk för att bara vissa delar av elevens musikaliska kompetens tas hänsyn till i 

bedömningen och dessa kunskaper ses därigenom som onödiga.  

 

Något som både David och Håkan lyfter upp som ett hinder i deras musikundervisning är 

elevernas bristande spelfärdigheter. De upplever att eleverna inte får en enhetlig 

musikundervisning under grundskolans tidigare år och att elevernas färdigheter skiljer sig åt 

beroende på vilken skola de har gått på tidigare, vilket Georgii-Hemming & Westvall (2010) 

också identifierar som ett problem. Utan tillräckliga spelfärdigheter menar informanterna att de 

inte kan använda musiken, vilket går att anknyta till kursmålet om att uttrycka sig och 

kommunicera med hjälp av musiken eller utveckla en tilltro till sina musikaliska handlingar 

(Skolverket, 2019b). Informanterna berättar om att de väljer att fokusera på vissa delar av 

kursplanen mer än andra och i likhet med Danielssons studie (2012) belyser Annika att det är 

svårt att möta eleverna i sin utveckling samtidigt som eleverna ska lära sig allt som berörs i 

kursplanens centrala innehåll. 

 

 

Informanterna upplever att eleverna visar sitt intresse för musikundervisningen genom att både på 

och utanför lektionstid ta initiativ till att spela låtar de själva lyssnar på och vid låtskaparprojekt 

inspireras eleverna till att skriva en låt som liknar den musik som de själva lyssnar på. 
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Musikundervisningen blir ett sammanhang där elevens musikintresse får mening och eleven får 

utrymme att pröva olika utryck som vid positivt bemötande kan leda till att intresset får en 

fördjupad mening för eleven (jfr Blumer, 1998).   

 

Framträdandet ses som viktigt hos flera informanter då de upplever att eleverna kan ”skina upp” 

och växa av ett lyckat framträdande, men kan likväl påverkas negativt om det inte går lika bra. 

Ett bra bemötande efter genomfört framträdande kan bidra till att musiken får mening för eleven 

(Blumer, 1998). Detta är något informanterna sätter värde i och arbetar för att uppnå genom att 

hålla en tolerant ton i gruppen samt att skapa situationer där eleverna får mötas av applåder. 

Håkan berättar om elever som inte vågar visa sina färdigheter inför gruppen i risk för att bli 

dömda om de gör fel, vilket kan vara en följd av hur elever söker mening i olika sociala 

sammanhang (jfr Blumer, 1998). Ett misslyckat framträdande kan ha en stark påverkan på 

musikens mening för individen, vilken spelar större roll om eleven ser musik som 

meningsskapande. Detta kan vara ett tecken på att eleven efter ett framträdande tolkar övriga i 

gruppens indikationer som antingen en uppmaning till att fortsätta framföra musik eller som ett 

tecken på att inte musicera i en publik miljö – beroende på huruvida responsen var positiv eller 

negativ.  

 

En förklaring i designteorins (Selander & Kress, 2017) spår kan vara att eleven lär sig vad som är 

lämpligt i ett publikt sammanhang genom att eleven, för varje gång som ett framträdande görs, 

prövar den nya situationen och jämför upplevelsen och de kunskaper som de erhåller med de som 

eleven har fått av tidigare liknande situationer. Genom att läsa av de tecken som kommuniceras 

mellan åskådare och framförare utformas det egna intresset för musikframförandet. Om då 

åhörare kommunicerar att framträdandet inte var bra kan eleven tolka det som att denne inte är 

lämpad för att musicera. I en motsatt situation kan eleven tolka åhörarnas reaktion som att denne 

istället är lämpad för att musicera och därigenom utveckla ett större intresse för musik än 

föregående exempel. Att musikframträdandet ses som viktigt för musiklärare är något som 

Georgii-Hemming & Westvall (2018) också kommer fram till. Likt informanterna i denna studie 

ser de en positiv upplevelse av framträdandet som främjande för självkänslan, gemenskap, 

förståelse och solidaritet.  

 

5.2. Att lyssna på musik 

Likt Small (1999) är informanterna av uppfattningen att det, i ett musikintresse, ingår mer än bara 

sång och instrumentspel. De beskriver musiklyssnande som en kravlös aktivitet som kan påverka 

en individs känslor och stämning. Det är en aktivitet som de är överens om att i princip alla ägnar 

sig åt på något sätt och anser är viktigt för elevernas gemenskap, känsloläge och förmåga att 

fokusera. Ändå åläggs ingen större del av undervisningen på musikens påverkan, vilket stämmer 

överens med Georgii-Hemming & Westvalls resultat (2010).  

 

Trots att musikens känslomässiga påverkan inte har något uttalat utrymme i informanternas 

musikundervisning är de av uppfattningen att musiklyssning är viktigt för den egna individen, 

både identitetsmässigt och i hanteringen av olika känslor. Davids mål med undervisningen är att 

alla elever ska kunna använda musik som en tillflykt, oavsett om det är genom att spela eller 

musiklyssnande och Annika upplever att musiklyssnandet har större inverkan på elevens 

identitetsarbete än vad musikundervisningen har. Även Georgii-Hemming & Westvalls (2018) 

undersökning visar på att musiklärare uppger att deras främsta mål med musikundervisningen är 

att eleverna ska få möjligheten att uppleva hur musiken påverkar dem socialt och personligt.   

 

David uppfattar att eleverna gör musikaliska val utefter umgängesgruppen, vilket leder till att 

många lyssnar på samma eller liknande musik. En förklaring till det kan vara att musikaliska val 
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görs utifrån igenkänning (Bergman, 2008; Danielsson, 2012) då de utvecklar en kännedom om 

den musik som eleverna blir exponerade för i kamratgruppen. Håkan beskriver att i elevgruppen 

förväntas alla elever tycka om en viss musik, eller i alla fall känna till den. David upplever att han 

ser en stor skillnad i hur ungdomar lyssnar på musik nu jämfört med hur han själv lyssnade på 

musik i sin egen ungdom och är av uppfattningen att hans elever inte upplever samma påverkan 

av musiken som han gjorde då de introduceras för ny musik nästan dagligen, vilket i sin tur leder 

till att den musik de lyssnar på hinner bytas ut innan de formats av den. Veronica upplever att 

ungdomar lyssnar mer på musik idag än för trettio år sedan och anser att den stora förändringen 

skedde i och med att mobiltelefoner också blev en form av musikspelare, men ser ingen tydlig 

skillnad i elevernas grad av musikintresse. Det som David upplever skiljer deras uppväxt från 

dagens ungdom är att musikvanor har en mer individuell form än tidigare där det finns större 

möjlighet att lyssna i hörlurar (Danielsson, 2012). I och med detta handplockas musiken i större 

grad och används för att skapa ett rum för individen där känslor kan skapas och förhöjas i den 

form som individen vill. 

 

 

5.3. Musik för individen och i gruppen 

Det finns ett tydligt glapp mellan hur identitet behandlas i grundskolans allmändidaktiska mål 

(Skolverket, 2019a) och kursmålen för musikundervisningen (Skolverket, 2019b). Både Blumer 

(1998) och Selander & Kress (2017) bekräftar att det sker lärande i identitetsprocessen och den 

tidigare forskningen som behandlas (Bergman, 2009; Danielsson, 2012; Georgii-Hemming & 

Westvall, 2010) visar att identitetsprocessen har en betydande roll i barn och ungas 

musikundervisning och vardag. Informanternas upplevelser av elevernas identitetsutveckling har 

många likheter. De alla ger exempel på hur elever använder musik som en identitetsmarkör och 

som meningsfulla element i gemenskapen ungdomar emellan, men gör få kopplingar mellan 

identitetsarbetet och elevernas roll i musikundervisningen.  

 

Informanterna är eniga om att musiken är en viktig del av elevernas identitetsprocess och berättar 

i enlighet med Danielsson (2012) om hur eleverna använder musikrelaterade kläder i deras sätt att 

framställa en viss sorts musik. Informanterna berättar också om hur de flesta av deras elever klär 

sig likadant och att det var vanligare att framställa en musiksmak genom klädstil för ungefär 15 

år sedan. Veronica förklarar bristen på olika uttryck i att hon arbetar på en “rikemansskola” 

medan David menar att eleverna lyssnar på “mainstreammusik” eller förortsrap. Informanterna 

berättar att elever nuförtiden har liknande klädsel och är överens om att en sådan klädsel inte är 

menad som en identitetsmarkör, utan är av uppfattningen att eleverna klär sig i enlighet med 

varandra i brist på ett behov av att framhäva sitt musikintresse. Danielsson ser däremot 

mainstream som en egen stil som eleverna framställer på så vis att de vill se bra ut, och visar på 

att framställandet av musikaliska intressen görs på ett meningsskapande sätt som liknar det sätt 

som informanterna beskriver var mer vanligt förr. Annika och Håkan berättar om hur vissa elever 

framställer sin musikaliska identitet genom att prata om musik där Annika ger exempel på hur 

hennes elever uttrycker åsikter om musik och Håkan upplever att de elever som spelar mycket 

musik börjar identifiera sig med sin musikaliska roll och presenterar sig som till exempel en 

sångare. 

 

Informanterna berättar hur deras elever talar om musik där vissa framställer en viss musik genom 

att aktivt tala om sina musikaliska preferenser (jfr Danielsson, 2012). Deras handlingar går att 

koppla till musicking (Small, 1998) då de håller sig aktiva i musikundervisningen genom att 

samtala och fundera kring musik, medan vissa med mindre intresse för musik tar plats genom att 

ifrågasätta lektionsinnehållet. Enligt Bergman (2008) beskriver informanterna hur musiken blir 

ett interaktivt redskap som de använder för att uttrycka identifierande åsikter med. Kunskaper 
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utvecklas med hjälp av musiken som ett interaktivt redskap där åsikter och situationer prövas och 

omprövas enligt designteorin (Selander & Kress, 2017). Det är genom dessa meningsskapande 

aktiviteter som i musikens fall benämns under musicking som eleverna hittar sätt att förstå 

varandra och lär sig att förhålla sig till de musikaliska regler och normer som befästs i gruppen 

för att till slut bli kompetenta musikaliska deltagare (jfr Giddens, 1998; Danielsson, 2012). 

Veronica beskriver till exempel eleverna som kompetenta musikaliska deltagare som mer 

accepterande mot starka åsikter från klasskamrater.  

 

David ser hur elevgrupperna bygger gemenskap baserat på musikaliska preferenser genom att 

elever med liknande intressen tyr sig till varandra, trots att de inte känner varandra så väl, vilket 

går att se i Bergmans (2009) studie där samhörighet föds ur en gemensam musiksmak. Att 

musiken får en framträdande roll i gemenskapen mellan elever som inte har en befäst relation går 

att förklaras av Danielsson (2012) som menar att musik framställs som en identitetsfaktor i en 

större grad i mötet mellan personer som inte känner varandra så väl och avtar i takt med att 

relationen fördjupas. 

 

Både Håkan och David ser att det finns viss musik som eleverna förväntas tycka om, vilket 

Danielsson (2009) beskriver som en del av gemenskapens kulturella kapital. Trots att Annikas 

elever inte upplever att musiken påverkar gemenskapen kan istället gemenskapen påverka de 

musikaliska valen (jfr Bergman, 2009) på ett sätt där individens musikaliska val beror på 

kamraternas val. Ur en teoretisk ståndpunkt (Blumer, 1998) går det att förklaras som att en 

individs musikaliska val påverkas av de teckenskapande aktiviteter so sker i kamratgruppen. I 

och med individen och gruppens strävan efter att interagera med varandra kommer en individ 

hellre agera baserat på vad gruppen signalerar som tillåtet än att agera på ett sätt som denne vet 

inte skulle fungerat i det sociala samspelet. Därför är det mer troligt att det i sociala sammanhang 

spelas musik som ligger under den sociala överenskommelsen om vad som räknas som bra eller 

tillåten musik. Detta är även ett exempel på att det är i samspel med andra som individen kan 

utvecklas till att bli en kompetent musikalisk deltagare (Danielsson, 2012) 

 

Informanterna ser hur musiken skapar gemenskap då de upplever att de med lika intresse drar sig 

till varandra, trots att musiken ofta inte är det största gemensamma intresset i en grupp. Det finns 

likheter med hur Annikas elever uppfattar relationen mellan gemenskap och musik och 

Danielssons studie (2012). Där kan kamratgruppen ha musik som en underliggande faktor för 

sammanhållning, men det behöver inte vara gruppens huvudaktivitet. De själva menar att de i 

gruppen kan lyssna på relativt olika sorters musik utan att få en reaktion av övriga i gruppen. 

Samtidigt upplever Annika att hennes elever inte är fullt medvetna om den förenande kraft som 

musiken har, då hon ser hur ett gemensamt musikintresse leder till att elever till exempel går på 

konserter tillsammans.  

 

Informanterna har olika vinklar på hur deras elever utvecklas, men visar tecken på att det 

uppfattas som en process. Håkan menar att olika insikter kommer gradvis och Veronica ser hur 

eleverna letar efter något de gillar, sedan hittar de det och därefter lär de sig att stå för det 

intresset. Sökandet redogör Bergman (2009) för då de elever som hon följer prövar och omprövar 

uttryck, roller och identiteter i formandet av en musikalisk identitet. Att denna studies 

informanter upplever identitetsarbetet som en process blir tydlig i de exempel som ges där 

stämningen förändras under åren på högstadiet, eller när förändringen syns vid möten med elever 

några månader in på första året vid gymnasiet. 

 

När informanterna pratar om hur elevernas utveckling kan se ut i en klassrumssituation uppfattar 

Veronica att starka kommentarer mottas bättre med åren. Annika upplever att utvecklingen inte 

tar form förrän några månader in på gymnasiet och bortsett från att det är mindre “fladdrigt” i 
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årskurs 9 jämfört med årskurs 7 ser hon större skillnad i mognad mellan grupper än årskurser. 

Hon menar att det i grupper där det råder ett tillåtande klimat går att utforska musik mer än i 

andra, mer slutna grupper, vilket Håkan har liknande upplevelse av och berättar att vissa elever är 

rädda för att bli dömda av klasskompisarna om de gör fel och håller därför tillbaka under 

lektionerna. Annika upplever det som svårt att se skillnad hos individer då hon som musiklärare 

träffar eleverna under så begränsad tid. 

 

5.4. Sammanfattning 

Åter till problemställningen. I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till studiens 

problemställning. Avslutningsvis behandlas undersökningens relevans för yrkesområdet varpå 

förslag på vidare forskning inom området tas upp. 

 

Den roll som elevernas identitetsprocess får hos informanterna framställs ur två olika vinklar. Å 

ena sidan är informanterna av den uppfattningen att musiken har en viktig roll i elevernas 

identitetsprocess och ser en tydlig koppling mellan flera aspekter av begreppet musicking och 

identitet. Å andra sidan är musikundervisningen främst inriktad på att eleven ska få utrymme att 

utveckla speltekniska färdigheter, trots att informanterna ger flera exempel på hur eleverna på 

andra sätt använder och uttrycker sig med hjälp av musik. Detta leder i sin tur till att de delar av 

läroplan och kursplan som berör identitetsaspekten faller bort i praktiken och identitetsprocessen 

blir ett fenomen som förväntas ske genom vardagliga musikuplevelser. I och med den inriktning 

mot instrumentmässiga färdigheter som präglar musikundervisningen får de musikaliska 

kunskaper som gör eleverna till kompetenta musikaliska deltagare ingen betydande roll i 

undervisningen, vilket kan riskera att eleverna inte uppfattar sin fulla musikaliska kompetens.  

 

Studiens andra problemställning syftar att beröra vad för problem en musikundervisning med 

fokus på elevens identitetsprocess kan innebära, där det framgår att eventuella svårigheter kan ha 

med musiklärarens förmåga att själv vara en kompetent musikalisk deltagare. När informanterna 

talar om identitetsprocessen sker ett jämförande av egna upplevelser med elevernas 

musikupplevelser, vilket gör att de – för att få förståelse för eleverna – ser situationen ur sitt eget 

perspektiv hellre än ett elevperspektiv. Det förekommer fall där läraren ser en avsaknad av 

musikaliska intryck som denne kan känna igen sig i då ingen av informanterna reflekterar över 

hur musik kan framställas på nya vis. Därigenom gör de kopplingar till hur elever inte använder 

musik som en lika stark identitetsmarkör som när informanterna själva var unga, när det i själva 

fallet pekar på att musik som identitetsmarkör idag tar mer komplexa former än en bandtröja. 

Detta visar på att musiklärarens uppdrag att stötta eleven i sin personliga utveckling försvåras av 

att elevernas sätt at uttrycka identitet med hjälp av musik är ett ständigt förändrande fenomen. 

Studiens informanter visar att detta uppdrag har en stark koppling till musiklärarens egna 

upplevelser, som försvårar uppdraget ytterligare. Musikundervisningens transparens blir därför 

omtvistlig då det inte framgår tydligt om det är elevens eller lärarens identitet och musikaliska 

uppfattningar som står i centrum.  

  

5.5. Resultatets relevans för yrkesområdet 

Av både det egna materialet och den tidigare forskningen som berörs i denna studie framträder ett 

specifikt problem som musiklärarna anstränger sig för att hantera: Musikundervisningen är svår 

att utforma på ett sätt där eleverna får stöd i den egna identitetsprocessen. Musiklärare upplever 

dels att de inte hinner med alla delar av kursplanen, men främst att elever inte får det utrymme 

som behövs för att hitta mening i musikundervisningens alla moment.  
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En annan problematisk aspekt som framkommer i studien är att informanterna i stor grad verkar 

utgå från egna musikupplevelser i mötet med sina elever. Detta ser jag som problematiskt då det 

kan innebära en svårighet för läraren att utveckla en förståelse för elevens uppfattning av musik 

om den inte har stora likheter med lärarens personliga uppfattning. I ett samhälle där musikvanor 

förändras snabbt uppfattas det som svårt för informanterna att förhålla sig till det egna 

musikintresset i arbetet för att ge eleverna stöd i att utforska musikens innebörd för dem själva.  

Det pågår just nu en revidering av kursplanen för musik, vilken denna studies resultat 

argumenterar för är relevant. Både informanter och tidigare forskning belyser att 

musikundervisningen behöver en förändring, huruvida den ska innebära att fokus läggs på det 

musikaliska hantverket eller på den påverkan musiken har på individer och grupper återstår att se. 

Av denna studie framgår det att musikundervisningen behöver ha en tydlig plan där jag ser ett 

behov av att göra ämnet mer hållbart där lektionsinnehållet inte utformas för att bekräfta elevens 

eller lärarens intresse, utan som istället utformas med syftet att ge eleven verktyg att bli en 

kompetent musikalisk deltagare i olika musikaliska situationer och stadier i livet.  

 

Det jag och andra musiklärare bör reflektera över bör därför vara ”hur kan jag förstå mina elever? 

Hur kan jag möta dem i deras musikintresse? Och hur kan jag hjälpa dem att använda musiken 

som ett verktyg i såväl identitetsprocess som i interaktion med sin omvärld?” 

 

5.6. Förslag till fortsatta studier 

Denna studie ger endast en grund inblick i identitetsprocessens roll för barn och unga samt dess 

plats i musikundervisningen. Vidare forskning inom området föreslås undersöka vidare vilka 

faktorer som är främjande för identitetsprocessen samt hur de kan inkluderas i 

undervisningsinnehållet. Går det att urskilja varför de speltekniska färdigheterna bör prioriteras i 

musikundervisningen eller finns det belägg för att lägga mer vikt vid de mindre konventionella 

delarna av musicking? Därtill kan vidare forskning undersöka om barn och ungas tal om musik 

påverkar deras utforskande till att bli kompetenta musikaliska deltagare. 
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Bilagor 

Bilaga A: Missivbrev 

Hej! 

 

Jag heter Rebecka Fridström och läser fjärde året på musiklärarutbildningen vid 

Linnnéuniversitetet. Jag hör av mig till dig då jag hoppas att du kan hjälpa mig med min C-

uppsats genom att ställa upp på en intervju!  

 

Uppsatsen inriktar sig på att undersöka musikens roll i hur elever formas till individer. Intervjun 

kommer att pågå i ca 20 minuter och för att det ska bli så smidigt som möjligt för dig kan jag 

komma till din skola för intervjutillfället. Du som informant kommer vara anonym i studien. 

 

Vill du ställa upp på en intervju? Svara då detta mail med kontaktuppgifter eller hör av dig till 

mig på 0733-223290 så bokar vi in en tid som passar dig!  

 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar, 

Rebecka Fridström  

rf222dm@student.lnu.se 

0733-223290 
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Bilaga B: Intervjuguide 

Informera om: 

- Anonymitet: I studien kommer du som informant vara anonym och din arbetsplats 

kommer inte heller att beskrivas på ett sätt så att den går att identifieras.  

- Sammanställning av intervju: Du kommer också få möjlighet att läsa igenom din intervju 

och, vid intresse, hela studien innan den publiceras. 

- Går det bra att spela in intervjun? 

- Alla frågor är frivilliga och det är möjligt att hoppa över frågor eller avbryta intervjun helt 

och hållet.  

- Studien: 

Jag har inriktat mig på elevers identitetsprocess och hur kursplanen i musik 

anknyter till skolans syfte att skolan ska främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.   

Vår intervju kommer inriktas mot att prata om vilken roll identitetsprocessen har 

för dig i ditt arbete samt dina erfarenheter av hur elevers utveckling kan påverkas av 

musik under högstadiet. 

- Frågor? 

 

Intervjufrågor 

1. Först vill jag att vi börjar med dig! Vill du berätta lite dig själv, utbildning, hur länge du 

har arbetat på skolan, musikalisk bakgrund?  

 

2. Berätta om skolan, hur ser musikundervisningen ut?  

 

3. Vad innebär det att vara musikintresserad enligt dig? 

 

4. Märker du av dina elevers olika intresse för musik? Isf, hur? 

 

5. Vilken roll skulle du säga att elevernas musikintresse har i deras sociala miljö? 

 

6. Vilken roll skulle du säga att elevernas musikintresse har på ett individuellt plan? 

 

7. Vad brukar du lägga märke till förändras hos dina elever under de åren du arbetar med 

dem? förtydliga vad jag menar! 

 

8. Anser du att musiken har någon roll i hur dina elever formas till individer? I så fall 

vilken? 

 

9. Kan du se någon koppling mellan elevers lyssnande på och utövande av musik och den 

roll de har i musikundervisningen? 

  

10.  Har du något du vill tillägga? 

 

Avslut 

Tack för att du ställde upp! Nästa steg blir att jag hör av mig till dig med sammanställningen av 

intervjun. Om du kommer på något som du känner att du vill tillägga är det bara att höra av dig 

till mig på telefon eller mail. Det kan också hända att jag hör av mig med någon ytterligare fråga 

som kommer upp när jag sammanställer intervjuerna!  
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Bilaga C: mall för intervjuanalys 

 

Gillham (2008) beskriver analys genom kodning som en process i tio steg: 

1. transkriptionerna skall vara lättarbetade genom att: 

a. intervjuarens frågor är skrivna i annan stil än intervjupersonens (ex.vis 

INTERVJUARE respektive respondent) 

b. transkriptionen skall vara skriven med minst dubbelt radavstånd 

c. varje transkription och citat identifieras med bokstav och nummer så referering går 

enkelt (A1= intervjuperson A, kategori 1) 

2. Kategorier befästes genom att varje fråga undersöks var för sig på ett så deskriptivt sätt 

som möjligt. Här ses det över vilka kategorier som ska behållas och vilka som är 

överflödiga. 

3. Uttalanden sorteras in i de olika kategorierna och de som inte går att placera någonstans 

markeras. Antingen modifieras existerande kategorier för att inkludera dessa uttalanden, 

nya kategorier skapas eller sorteras uttalanden bort som substantiella för forskningen.  

4. Sortera upp varje fråga enligt kalkylbladet på figur 1 där varje fråga har två kalkyler; ett 

där uttalandens faktiska ord förs in och ett som fungerar som en checklista där varje ruta 

med ett infört uttalande kryssas för. Frågan markeras med liten bokstav, respondenten 

med stor bokstav och kategorin med ett nummer. Detta blir då uttalandets referens. 

Kategorier →  
Intervjupersoner↓ 

1 2 3 osv. 

A     

B     

C     

osv.     

 figur 1. Kalkylblad 

5. Varje substantiellt uttalande sorteras enligt kalkylbladet. Det kalkylblad där orden 

placeras in i används för att göra en meningsanalys medan det andra bladet används för 

frekvensanalys.  

6. Under arbetets gång förs även referensen för uttalandet in på transkriptionen.  


