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SAMMANFATTNING/ABSTRACT 

Carina Frick och Helena Sabattini 

Musik – gemenskap eller utanförskap? 
Några 11-åringars upplevelser av olika musiksammanhang 
 
Music – fellowship or standing outside? 
How eleven-year-olds experience music. 

Antal sidor: 28 

Musik har under alla tider fascinerat och upprört människor och fört personer både till himmelriken och 
mörkare platser. Musik kan påverka och binda samman människor, utveckla gemenskap och 
samhörighet, men kan musik även skapa ensamhet och utanförskap?  
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur några 11 - åringar upplever gemenskap och utanförskap 
i olika musiksammanhang och hur dessa upplevelser kan komma till uttryck.  
 
I undersökningen används en kvalitativ forskningsmetod där barnintervjuer och föräldraenkäter 
genomförts. Avsikten är att genom intervjuer, som baseras på det öppna samtalet med vissa 
förutbestämda frågor, få ta del av barnens livsvärld och undersöka vad som kan påverka ett barn i olika 
musiksammanhang. 
 
Resultatet visar att barnen i undersökningen upplever gemenskap genom musik, exempelvis genom 
konserter, att sjunga i kör, spela i rockband, att samtala om eller skicka musik till varandra. Dock visar 
resultatet att några av barnen har upplevt utanförskap på grund av sin musiksmak, eller i situationer där 
man inte fått dela sina kompisars upplevelser och därmed inte kan ”vara med i snacket”. 
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1. Bakgrund 
 
Musik har alltid fascinerat, berusat och upprört människor. Genom århundraden har toner och klanger 
påverkat människans känsloliv och fört personer både till himmelriken och mörkare platser. Att musik 
har en inverkan på människor, kan ses genom historien. Från harpomusik som lugnade Kung Sauls 
svårmod i bibeln till vårt århundrade med marsch musik som Hitler använde för att påverka sitt folk, 
Elvis rockmusik som skapade folkstorm, vilket ledde till klyftor mellan tonårsbarn och deras föräldrar, 
men också skapade en stor gemenskap mellan rockens anhängare, 60-talets fredsånger med hippies 
och flower power där fred, kärlek och gemenskap var nyckelord, och senare punken som också blev 
ett uttryck för olika sätt att känna och tycka. På 80-talet organiserades sång och musikgruppen ”Up 
with people” som sammanförde ungdomar från all världens länder att uppträda tillsammans med 
musik- och sångkonserter världen över och det blev en gemenskap även nationellt. Också idag finns 
grupper och grupperingar som visar stark samhörighet där musiken står i centrum. 
 
Men hur blir musik ett ämne för gemenskap eller helt enkelt utanförskap? Orsaken till att detta arbete 
skrivs är en pojkes kommentar om sin musikläxa. Pojken skulle välja ut och ta med sig en låt som han 
tyckte om och spela upp för klassen på en musiklektion. Mamman blev förvånad när hon hörde vilket 
musikstycke som pojken till slut valde eftersom det var en musikgrupp som hon visste inte tillhörde 
pojkens favoriter. Vid frågan varför han valde just detta blev svaret att han inte kunde ta med musiken 
han egentligen tyckte om för då skulle han genast bli mobbad av sina kompisar. Mamman blev både 
förundrad och frågande. Musik, som hon själv hade upplevt som en fantastisk gemenskap, blev här en 
källa till utanförskap.  
 
Att musik kan binda samman människor och utveckla en gemenskap och samhörighet är otvivelaktig 
men kan samma källa skapa ensamhet och utanförskap? Och i så fall på vilket sätt? Vi som skriver 
detta arbete är båda musikintresserade och har upplevt hur musik kan bygga upp en gemenskap och 
samhörighet mellan människor. Vi har själva upplevt vilken kraft och glädje det kan vara att både 
tillsammans med andra spela och sjunga, som att själva i ensamhet musicera. Musik har för oss betytt 
inspiration, samhörighet och gemenskap både över åldersgrupper och över yrkesgränser och något 
som fört samman istället för att distansera.  
 
Men efter samtal med andra vuxna och barn, har vi förstått att det inte alltid uppfattas så. Lika stark 
känsla av gemenskap som vi har upplevt i musiken, lika stark känsla av utanförskap har flera av 
människorna runt om oss varit med om. Hur kan detta komma sig? Vad är det som gör att samma 
ursprung kan ge två så olika utslag? Eftersom vi båda har sett musiken som en sammanhållande länk 
till gemenskap, vill vi undersöka på vilket sätt barn kan uppleva olika musikaliska sammanhang, som 
gemenskap eller utanförskap. Vi är nyfikna på vad är det som gör att samhörigheten i olika grupper är 
så stark att andra helt enkelt känner sig utanför? Vilka känslor kan uppstå i gruppen när barnen inte 
tycker lika? Vad är det för faktorer som påverkar barnen att känna samhörighet och gemenskap eller 
utanförskap i musiken? Kan det vara brist på självkänsla eller är det grupptrycket från de andra barnen 
som gör att en viss musikstil inte passar in i gruppen? Dessa frågor ligger till grund för vårt fortsatta 
arbete. Men vår avsikt är inte att besvara alla frågor men vi vill gärna lyfta fram dem i ljuset.      
 

Utan musiken skulle vi knappast överleva. Om den inte fanns skulle världen vara tom och tyst, 
kanske till och med meningslös (Wikström, ur Lars Lilliestam 2006:36). 
 

En av musikens grundfunktioner är att skapa sammanhållning och gemenskap emellan människor 
(Lilliestam 2006). Vi menar att när människor träffas på grund av sitt intresse för musik blir ålder, 
bakgrund och social status mindre viktigt. Musiken blir ett musikaliskt kitt som håller samman 
människor och en speciell gemenskap uppstår som förenar personer från olika håll. Man har funnit en 
gemensam punkt där livets olikheter är av mindre betydelse, och där intresset och glädjen av att ha 
hittat andra med samma tankar blir det som är i fokus. Musik kan sammanbinda människor och en 
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gemenskap och samhörighet kan utvecklas från något trevande och försiktigt till något stort och 
välkomnande.  Men kan även samma källa skapa ensamhet och utanförskap. 
 

Att lyssna på musik är att gå in i ett klingande rum där vi känner oss hemma eller borta, 
bekväma eller obekväma, trygga eller osäkra (Lilliestam 2006:33).  
 

Musik är en stor del i livet för många, men det är också något som kan skilja eller förena människor. 
Varje människa har rätt att välja sin egen musikstil, vad man vill spela eller lyssna på, det som den 
stora massan tycker om, eller sådan musik som kan räknas till den mer smala sorten. Lilliestam menar 
att ta ställning och stå upp som en företrädare för en viss stil kan kräva både viljekraft och mod. En 
tydlig stil kan nämligen tolkas som en utmanande handling. Man kan riskera att få kritik, bli utsatt för 
mobbing och ibland även få stryk av andra som står för en motsatt ideologi (2006). 
 
Vågar barn verkligen berätta om den musikstil de tycker om? Och vad händer om de inte faller in i den 
gemensamma ”kompismallen”? Är det musiken i sig som skapar utanförskap eller gemenskap eller är 
det de sociala sammanhangen som påverkar? Vi vill med detta arbete se om vi kommer några av 
svaren närmare på dessa frågor. 
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2. Syfte och frågeställningar  
 
 
Vårt syfte är att undersöka hur några 11 - åringar kan uppleva gemenskap och utanförskap i olika 
musiksammanhang och hur dessa upplevelser kan komma till uttryck. I denna undersökning fokuserar 
vi på några 11-åringars upplevelse av musik. 
 
Musik, som gemenskap eller utanförskap? 
 

• Hur upplever några 11- åringar olika musiksammanhang som gemenskap?  
• Hur upplever några 11-åringar olika musiksammanhang som utanförskap? 

 
 
2.1. Centrala begrepp i undersökningen 
 
För att klargöra vissa av de begrepp som förekommer i studien, kommer här ett förtydligande av 
dessa: 
 
 
Habitus – människans ryggsäck av erfarenheter i livet, allt som har påverkat henne att bli den hon är, 
här exempelvis uppväxt, familjesituation, vänner, skola och liknande 
 
Internalisering – andras värderingar och normer som görs till individens egna 
 
Interaktion – samspel med andra 
 
Stigmatiseras – när någon är avvikande i ett visst sammanhang och pekas ut och nedvärderas  
 
Gemenskap – att ingå i en viss grupp av människor, här exempelvis musikgrupp, kör, kompisgäng och 
liknande 
 
Utanförskap – att uteslutas från en viss grupp människor, här exempelvis kompisgäng, klasskamrater 
och liknande 
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3. Den teoretiska grunden 
 
 
I detta kapitel lyfter vi fram teorier som behandlar kulturens och socialisationens påverkan på 
samspelet mellan individen och omvärlden (Bourdieu och Mead). Vi tar också upp tidigare forskning 
som mera specifikt behandlar musikens roll i samhället och för identitetsskapandet. Lars Lilliestams 
forskning är här vår huvudkälla. 
 
 
3.1. Habitus 
 
Begreppet habitus är en mycket central del hos Bourdieu. Lars Lilliestam (2006) skriver att människan 
formas av de förhållanden som hon lever under och de erfarenheter som hon gör i livet.  Vi lär oss att 
se, tolka och förstå omvärlden på vissa sätt. Vi lär oss också att göra vissa saker, utföra olika 
handlingar och vi lär oss se mönster av kunskaper och färdigheter. Habitus inristas i vår personlighet, i 
våra sinnen och kropp och blir en del av vår varelse. Habitus omfattar vad vi är duktiga på, vad vi vant 
oss vid, vad vi lärt oss att uppfatta, värdera och göra och hur vi tänker och talar. Smak är också 
påverkad av och är en del av vår habitus. Vi tar och ger intryck med vår smak, vi visar på olika sätt 
vad vi tycker om eller ogillar, som musik- och klädstil, där svartrockare, gother och punkare kan vara 
ett exempel.  

 
Habitus är en produkt av individens livsvillkor och alla de händelser som har inträffat i det liv 
som hon eller han har levat.  I varje ny situation som människan möter kommer habitus att 
aktiveras och styra hennes tankar, känslor och handlingar. Varje individ är per definition 
utrustad med en unik habitus, men olika sociala grupper har samtidigt en grupp- eller 
klassbunden habitus som har sin grund i medlemmarnas gemensamma levnadsbetingelser. 
Eftersom levnadsförhållandena skiljer sig åt för olika socioekonomiska grupper i vårt samhälle, 
så kommer även habitus att ha olika strukturer för olika grupper (Lilliestam 2006:176). 

 
Genom att växa upp i en by eller storstad lär individen sig att beskåda världen på ett visst sätt, hon lär 
sig att gruppera och tolka efter givna mallar eftersom det finns olika referensramar för olika situationer 
och företeelser. En stor betydelse för erfarenheter och musikupplevelser är uppväxten och 
bostadsorten. Om man växer upp i en större stad finns det ett större utbud av skivbutiker, musikaffärer, 
möjligheter till att lyssna till ”levande musik” och andra kulturinrättningar i jämförelse med den lilla 
orten där det inte finns …lika många musikvärldar och musikaliska stigar att tillgå som i en stor stad 
(Lilliestam 2006:169). Detta leder till olika sorters tankar och erfarenheter kring musik och 
musiksammanhang och kan ge människan olika start i livet. 
 
Habitus kan även vara både individuell och kollektiv, det vill säga att en människa kan ha med sig sin 
egna personliga ryggsäck av erfarenheter som påverkar just den människans liv, men i det kollektiva 
kan också många människor göra erfarenheter som påverkar hela gruppen, som exempelvis ett 
körsammanhang eller rockkonsert.  
 
Bourdieu talar också om klasshabitus, där han menar att det är möjligt att tänka sig att man utvecklar 
olika habitus beroende på till exempel, kön, ålder och etnicitet.  
 
Habitus innehåller också musikaliska förmågor, som att spela och lyssna, sjunga och dansa, tolka och 
förstå musik. Vissa musikaliska uttryckssätt och koder blir naturliga och hemtama inför en persons 
habitus, andra är konstiga och svåra att förstå eller utföra (Lilliestam 2006). 



  
                  

 8

 

3.2. Socialisation  
 
Vad innebär identitet? Enligt Sonja Wellros (1998) är det den självbild som individen har oavsett 
vilken tid eller rum man befinner sig i. Individen är densamma oavsett var man befinner sig. Man 
upplever att man är samma person hemma som borta. Däremot är de roller som man har mer 
föränderliga än just identiteten. Genom att spela olika slags roller via ett samspel med andra får man 
bekräftelse på vem man är. Den person som man samspelar med tolkar ens identitet och återger den 
bild som de har fått.  
 
Wellros skriver även att socialisationen sker genom att den kultur vi lever i och det språk vi använder 
oss av påverkar hur vi tänker och handlar. Lilliestam (2006) anser att som barn börjar vi genast att 
socialiseras in i musikvärlden genom den omgivande miljön, ljuden som finns runt om oss, familjens 
och andras musik, till exempel genom barnvisor och traditionella barnsånger. 
 
Det som barnet säger har påverkats av den kultur han/hon lever i och synen på olika värderingar och 
attityder internaliseras hos barnet. Göran Ahrne m.fl. (2003) tar upp att barns habitus överförs i det 
kulturella kapitalet av tidigare generationer. Med habitus menar författarna att vi stegvis socialiseras in 
i samhället. Vi tar efter de kulturella normerna och vanorna som finns i den kultur vi lever i och som 
påverkar vårt handlande och vi lär oss också att ta olika roller i familjen. Den viktigaste socialisationen 
för barnet är familjen. Pia Björklid & Siv Fischbein (1996) skriver att närmiljön, familj, grannskap, 
kamratskap och skola, påverkar barns utveckling och samspel i närmiljön genom aktiviteter de deltar i, 
och de sociala relationerna som de skapar inom närmiljön.  
 
Lilliestam (2006) skriver att en stor grundläggande roll när det handlar om en människas musikaliska 
socialisation är musiken i hemmiljön. Här formas ofta musikaliska vanor, attityder och beteenden och 
en grundläggande musikalisk träning kan börja gro. Om det finns mycket musik i hemmet som 
exempelvis sång, spelande och lyssnande öppnar det möjligheter till en positiv inställning till musik 
hos barnet: 
 

Många forskare menar att familjen är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller musikalisk 
socialisation, och att stödet från föräldrarna är helt avgörande för att en ung människas 
intresse för musicerande ska utvecklas och blomma (Lilliestam 2006:161).  

 
Det framhålls ofta i studier av ungas kultur- och musikvanor att kompisars och medias socialiserande 
roll ökar och att familjens roll minskar. Men det behöver inte betyda att familjen och de närstående 
helt har förlorat betydelsen för den musikaliska socialisationen. Joakim Berg i gruppen Kent avslöjar 
att:  
 

…det började med att jag fick Beatles röda samlingsplatta av farsan och mamma hade 
hundratusen kassettband med alla klassiker från 1960-talet och det var ju världens bästa skola. 
(…) Men det känns lite tråkigt att säga att det var mina föräldrar som fick mig att spela och 
skriva låtar (Lillistam 2006:161). 

 
Med hjälp av språket kan vi se vad barnet tänker, känner och vilka erfarenheter de bär med sig. 
Wellros (1998) skriver att vi föds in i en kultur av hur vi skall bete oss i olika situationer och vad 
omgivningen tycker är värdefullt att kunna i den delen av världen vi hamnar. Wellros menar också att 
kultur innefattar de språk, tankemönster och värdesystem som vi använder. Kulturen är skapad genom 
en samvaro tillsammans med andra. Det skulle då kunna innefatta vad barn pratar kring, till exempel i 
förskola/skola, hem, lokala regionen och fritidssysselsättningar. Målet med socialisationen är enligt 
Wellros att vi ska inlemma ett barn i den mänskliga gemenskapen (1998:17). Det skall ske en 
internalisering som innebär att omgivningens värderingar och moraluppfattningar skall bli barnets inre 
egendom och bli en del i ens personlighet. Detta borde då tyda på att det barnet säger är något som är 
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styrt utifrån, som har påverkat barnet att tycka och tänka i ett visst mönster. En lyckad socialisering 
innebär enligt Wellros (1998) att individen bedöms av omgivningen att han/hon gör det rätta vid rätt 
tillfälle. Helt enkelt vet hur man skall bete sig och föra sig, vad man får göra och inte får göra. Hela 
tiden återkommer samspelet med andra som den mest centrala delen för lärande, utveckling, 
socialisation och att man får bekräftelse på vad som är acceptabelt och inte. Barnet testar hela tiden 
vad den kan göra och vad som är acceptabelt i en viss miljö. Identiteten prövas dagligen mot den 
självbilden man bär med sig och mot den man skulle vilja vara. Hemifrån har barnet fått en bild av sig 
själv, men omprövas då den börjar förskola/skola då det kan vara andra normer och värderingar som 
gäller. Vilken bild som kommer att bli den avgörande är till stor del beroende av vems ögon som man 
värderar högst och hur ofta barnet möter just dessa ögon. Vilken självbild man får har betydelse för 
självkänslan och självförtroendet (a.a.). Det är viktigt att vi som vuxna är medvetna om vilka 
värderingar och attityder som vi bär med oss och vad vi sedan för vidare till barnen, eftersom vi har i 
vår tur blivit påverkade av vår uppväxt och dess värderingar som gällde just där. Wellros (1998) 
skriver att just attityder är något som är situationsbundna, individuella och förändras med samhället. 
När vi har en positiv attityd till någon annan är sannolikheten stor att vi beter oss på ett visst sätt, än 
när vi möter en person som vi har negativa attityder till.  
 

3.3. Samspel mellan mig och andra 
 
George Herbert Mead intresserade sig för hur människors jagutveckling och självmedvetenhet 
utvecklades. Mead menar att det bland annat sker genom samspelet mellan barnet och betydande 
personer i dess omgivning och den sociala miljön (Philip Hwang & Björn Nilsson 1995).  Andra 
människors beteenden och handlingar har stor betydelse för jagutvecklingen och medvetandet. Det 
innebär att barnet utvecklar sin jaguppfattning beroende på vilken interaktion (samspel) den får genom 
andra. Till en början är samspelet med föräldrarna viktigast för jaguppfattningen. Desto äldre barnet 
blir och ju mer vuxna och barn den möter, desto viktigare är dessa personers förhållningssätt för hur 
barnets identitet utvecklar sig. Resultatet av samspelet med andra lär barnet hur det bör bete sig i en 
social omgivning, och med hjälp av språket som verktyg utveckla ett socialt medvetande. Hur en 
individ kommer att betrakta sig själv är en följd av hur andra har reagerat mot honom under tidigare 
år – med andra ord, genom att sätta sig in i andras uppfattningar om en själv, så skapar en individ en 
bild av sig själv (Björklid & Fischbein 1996:66). Det innebär att samspelet mellan individen och den 
fysiska omgivningen styr hur medvetandet utvecklas. Ahrne (2003) har skrivit att barns identitet och 
medvetande utvecklas genom de övriga familjemedlemmarna. Närstående personer under barnets 
första levnadsår har stor inverkan på deras identitet och jaguppfattning. 
 
Björklid och Fischbein (1996) skriver om Mead som menar att människan påverkar och påverkas av 
sin omgivning och samspelet mellan andra. Hur individen tyder andras reaktioner på sina egna 
handlingar beror bland annat på individens sociala situation, tidigare erfarenheter och individens 
värdesättande av hur och vem den får respons av. Hwang och Nilsson (1995) skriver om Meads tankar 
att jaguppfattning och medvetandet är sociala processer som ständigt sker genom dialog med andra. 
Socialisationen utvecklas genom samspelet mellan den vuxne och barnets identitetsutveckling. Mead 
delar upp jaget i två delar, ett subjektjag ”I”, och ett objektjag ”me”. Barnet utvecklar dessa två delar 
av jaget samtidigt. Objektjaget eller ”miget” företräder hur andra agerar mot individen och vilket 
förhållningssätt de använder. Barnet bearbetar och gör dessa föreställningar till sina egna genom att gå 
in i olika slags roller. Det innebär att barnet blir medvetet om andras inställningar till honom eller 
henne. Jaget eller subjektjaget däremot är grunden för att skapa sig en egen identitet och uppfattning 
om sig själv, och är inte beroende av andras attityder och förhållningssätt (a.a).  Genom att ta andras 
roller kan man se tillbaka på sig själv och därmed bli ett objekt för sig själv. Detta sker i en social 
process och jaget kan därmed bli medveten om sig själv. Mead (1976) talar om två olika stadier kring 
utvecklingen kring jaget: leken och spelet. I leken tar barnet olika slags roller efter andra personer eller 
djur som på något sätt påverkat dem och gett dem olika erfarenhet i deras liv. Barnet tar över andras 
roller och gör dem till sina egna.  
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3.4. Musik och kultur i samhället 
 
 
Kulturen och det moderna samhället förändras snabbt vilket gör att åtskilliga människor uppfattar 
tempot som synnerligen högt vilket kan skapa både rädslor och förväntningar (Lilliestam 2006).  
 

Musik är en social aktivitet och en kulturell företeelse, och den måste därför ses i ljuset av 
människans hela existens och vad hon i övrigt gör (Lilliestam 2006:34).  
 

Det finns likheter i hur språket och musiken är uppbyggt när det gäller exempelvis melodi och rytm, 
samt likheter i uppbyggnad av aktiviteter i kulturlivet jämfört med olika former av musikensembler. I 
Lilliestam (2006) kan man även läsa att många forskare menar att musik, samhälle och kultur hänger 
ihop. Det snabbt föränderliga samhället med tekniska nybildningar som Internet, digitalisering osv. 
leder till andra sätt att se på och använda musik.  
 
Lilliestam menar vidare att många människor idag använder musik som bakgrund eller när de gör 
någon annan verksamhet och inte enbart för att lyssna till. Även människors sätt att lyssna på musik 
har ändrats. De flesta som lyssnar på musik gör det i hemma i sin ensamhet, på det egna rummet, i 
bilen, på sitt arbete. Man kan även samlas som goda vänner till speciella tillfällen där man lyssnar och 
spelar musik för varandra som favoritlåtar och nya melodier. Att lyssna på musik kan vara en väldigt 
social aktivitet. Många ungdomar idag säger att de lyssnar på musik nästan ständigt, ibland dygnet 
runt, och man både somnar och vaknar till musik. En del tycker att det är för tyst utan musik och man 
får svårt att koncentrera sig, vilket Lilliestam ger exempel på från en gymnasiestudent i Göteborg, som 
berättar så här:   
 

Jag lyssnar ju på musik ruskigt mycket. Jag lyssnar ju när jag kommer hem och duschar, när 
jag badar, jämnt när jag pluggar och sitter vid datorn, förutom när jag sover, då är det lite 
svårt (Lilliestam 2006:90). 

 
 
3.5. Musik o identitet  
 
Inom den musikvetenskapliga forskningen menar exempelvis Lilliestam att identitet och musiksmak är 
nära sammankopplade med varandra. Bland yngre människor idag är det vanligt att man delar in och 
kategoriserar människor efter vilken musikstil man har. Den musik man lyssnar till hänger nära ihop 
med hur man är eller önskar att vara. Detta synsätt har växt fram och blivit starkare under senare 
årtionden, även om inte den äldre generationen gör dessa kopplingar på samma vis. Even Ruud menar 
att: 
 
Det finns ett samband mellan den musik vi tycker om och vilka vi är eller vill vara, våra erfarenheter 
och vår livshistoria     (ur Lilliestam 2006:129).  
 
Lilliestam anser också att det finns en samhörighet mellan roll och identitet. Under en dag kan en 
människa ha använt sig av flera olika roller, till exempel som partner, förälder, yrkesmänniska, 
körmedlem, kompis eller bandmedlem, men identiteten går djupare än rollen. En människa kan rätt 
snabbt skifta sina roller men att förändra sin identitet är inte lika lätt och den förblir över lång tid, 
samtidigt som den inte är oföränderlig. En människas identitet är ständigt under process och kan 
förändras av händelser och erfarenheter under livet. I olika situationer kan en människa visa olika 
delar av sin identitet som blir viktiga just i det sammanhanget. Man är inte riktigt samma person i 
skolan som hemma eller på jobbet som i kören även om personen i fråga är samma individ under hela 
livet. Min identitet gestaltas av berättelsen om mitt liv   (Lilliestam 2006:130).  
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Identiteten kan även delas upp i en yttre dimension, hur man vill framstå för andra, och en inre 
dimension, där man ställer frågor och tänker om sig själv, ”vem är jag” och ”hur blev jag den jag är”. 
Den senare kan man hålla för sig själv om man så önskar. En tredje dimension, menar Lilliestam, är 
hur andra uppfattar mig. Vissa människor känner mig väl, andra, kanske bara vissa sidor. Oavsett vad 
jag vill blir jag ändå kategoriserad av människorna i min omgivning som det ena eller andra, ”musik-
Åsa”, ”popnörd” eller ”musiksnobb”. Många olika dimensioner kan bygga upp en människas identitet 
genom livet, saker som hon gör eller intresserar sig av. I en människas identitetsbygge är musik ett 
mycket starkt och effektivt medel, framhåller Lilliestam därför att musik är mångtydigt och berör 
människan emotionellt på ett särskilt sätt jämfört med andra konstarter (Lilliestam 2006:130). När en 
människans musiksmak blir kritiserad kan hela ens person bli förolämpad. En kritik mot min 
musiksmak kan upplevas som en kritik mot hela min person. Tonsättaren Robert Schumann uttryckte 
detta redan för 200 år sedan och detta har följt med i tiden sedan dess. 
 
 
3.6.  Gemenskap i musiksammanhang 
 

Musik är en social aktivitet och en kulturell företeelse, och den måste därför ses i ljuset av 
människans hela existens och vad hon i övrigt gör (Lilliestam 2006:34).  

 
Lilliestam (2006) menar att en av musikens grundfunktioner är att skapa sammanhållning och 
gemenskap emellan människor När människor träffas på grund av sitt intresse för musik blir ålder, 
bakgrund och social status mindre viktigt. Musiken blir ett musikaliskt kitt som håller samman och en 
speciell gemenskap uppstår som förenar människor från olika håll. Man har funnit en gemensam punkt 
där livets olikheter är av mindre betydelse, och där intresset och glädjen av att ha hittat andra med 
samma tankar blir det som är i fokus. Lilliestam skriver att körsångare, punkrockare, klassiska 
orkestrar, hårdrockare, jazzspelare, dansbandsintressenter, hiphoppare, för att nämna några, har alla en 
grupptillhörighet där det finns andra människor som känner likadant. Även Illona Antal Lundström 
(1996) menar att för att människan ska kunna utvecklas till en fungerande individ i samhället behöver 
hon en grupptillhörighet och anser att erfarenheten visar att det också finns ett samband mellan 
gemenskap och musik. 

 
Gemenskapen är relationernas övningsfält och mål, samtidigt som den är en grund för hela 
samhällets verksamhet (1996:81).  

 
Antal Lundström (1996) skriver också att i en gemenskap av musicerande övas en känslighet upp och 
då de musikaliska färdigheterna blir större förstärks också förståelsen och känsligheten för de sociala 
och personliga relationerna i det musikaliska samspelet man befinner sig i. Samtidigt utvecklas varje 
enskild gruppmedlem individuellt för sina speciella uppgifter i gruppen, vilket körsång kan vara ett 
exempel på. I Antal Lundström kan man också läsa att Zoltan Koda`ly menade att körsång som 
gemenskap är en mycket betydelsefull tillgång för barns framtid och liv. Koda`ly grundade den 
estetiska sångbaserade undervisningen i Ungern i början på 1920 talet och sade femtio år senare: ´ 
 

Finns det något mer belysande exempel på solidaritet än körsången? Många slår sig ihop för 
att förverkliga något som en enskild människa aldrig kan förverkliga ensam. I detta 
gemensamma skapande har alla en utomordentligt viktig plats, alla medlemmars arbete är lika 
viktigt och en enda kan helt förstöra de andras gemensamma resultat  

(Koda´ly, ur Antal Lundström 1996:87).  
 

Här är både den enskilde och gruppen viktig. Den speciella gemenskapskänslan och samhörigheten i 
en kör är en stor källa till glädje, där denna källa kommer inifrån och utvecklas kvalitativt i kören. Den 
enskilda människan utvecklas gemensamt med de andra i kören och tar personligen del i den 
gemensamma strävan efter ett bättre resultat. Antal Lundström menar också att musiken har en 
förenande funktion för mänsklig gemenskap. 
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Många människors olika behov, exempelvis de kognitiva, sociala och funktionella tillfredställs när de 
sjunger i kör. Även självkänslan stärks när körmedlemmarna upplever sig som värdefulla individer, 
vilket leder till att de blir en resurs i gruppen och gemenskapen (a.a.). Lillistam (2006) menar att 
medlemskap i en kyrkokör kan ge starka känslor av meningsfullhet och gemenskap. Detta kan vara så 
betydelsefullt att människor väljer att bo kvar på en ort trots avfolkning och svårigheter som hotar 
bygden.  
 
I ett klassrum eller barngrupp är det för det mesta de barn som skriker högst eller är mest dominerande 
som får sin vilja igenom. I en musikalisk samverkan är det musikens egna regler som begränsar och 
ger rum. Musikspelandet bli på så sätt ett övningsfält, menar Antal Lundström, där barnen får anpassa 
sig för att de ska kunna nå ett gemensamt resultat. I musiken får de uppleva glädje samtidigt som de 
också fostras i respekt och turtagande till varandra och gemenskapen gör att barnen utvecklas (a.a.). 
 
 
3.7 Utanförskap i musiksammanhang 
 
 

Tanken om musikens alla goda sidor är så stark att den gör att människor gärna bortser från 
eller förtränger att musik också kan användas i onda och destruktiva syften  

(Lilliestam 2006:74). 
 
Sociala och kulturella faktorer påverkar människors musikvanor, men musik kan också vara ett 
redskap där man kan skapa och bevara sociala skillnader genom att man framkallar grupperingar som 
bestäms av en musik man är tilltalad av och ägnar sig åt (Lilliestam 2006). Bertil Sundin (1995) menar 
att det som man kan kalla negativ socialisation är när till exempel vuxna tar avstånd från det mesta av 
musik i olika sammanhang. När de själva berättar kommer de ofta tillbaka till en avgörande och 
dramatisk händelse som har påverkat dem, vanligtvis i skolmiljö, som till exempel:  
 

Jag hade gått några år i skolan, vi hade körsång och sjöng” Alla fåglar kommit re`n” för en 
stor och tjock musiklärare som satt där framme och viftade med en pinne. När vi hade sjungit 
stycket en gång sa han: Får jag höra hur det låter utan Birgitta! Jag ville sjunka genom jorden 
och sen har jag aldrig sjungit eller lyssnat på musik (Sundin 1995:44).  
 

Berättelser av det här slaget är vanliga. I situationer som denna, kan en utstötningsprocess och känsla 
av utanförskap äga rum som ofta får till följd en livslång osäkerhet inför, och i värsta fall fiendskap till 
musik hos de drabbade (Sundin 1995). När någon kategoriseras eller klassificeras som avvikande eller 
annorlunda i något sammanhang kan det finnas risk för att personen stigmatiseras, det vill säga avviker 
från mängden, pekas ut och nedvärderas (Hjörne & Säljö 2008).  
 
Musik kan också vara ett slagkraftigt medel för att markera sin särart, ”vi mot dom”, föräldrar mot 
barn och ungdomar. Som ung provar man olika identiteter och subkulturella tillhörigheter för att finna 
vem man är och var man hör hemma. Under 1900-talet uppkom ett antal subkulturer (en grupp 
människor som i något avseende avviker från den större majoriteten i samhället) som spelat en viktig 
roll för musiken som till exempel knuttar, raggare, hippies, proggare, punkare och hårdrockare. Men 
exempelvis en punkares identitet är mångfaldigt mer än bara musik och innehåller även attityder, 
värderingar och handlingar (Lilliestam 2006).  
 
Antal Lundström (1996) skriver dock att en positiv sida är de ”Vi som inte kan sjunga” – körer, som 
skapades av körpedagogen Jerker Leijon, som har uppstått de sista 20 åren. ”Brummare” och 
människor som inte har vågat ta en ton får här tillfälle att reparera sina skadade musikaliska 
självförtroenden. 
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4. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs val av metod för undersökningen och varför vi valde den, samt urval av barn 
och hur vi gått tillväga för att om möjligt kunna få svar på våra frågor. Alla namn som figurerar i 
undersökningen på både skolor och barn är fiktiva, i respekt för de intervjuade barnens integritet. 
 
I undersökningen användes en kvalitativ forskningsintervju vilken baseras på det öppna samtalet med 
vissa förbestämda frågor. Kvale menar att:  
 

Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. Människor talar med varandra – de 
ställer frågor och besvara frågor. Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får veta 
något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar och om den värld de lever i (Kvale 
1997:13).  

 
Genom våra intervjuer och samtal var syftet att få ta del av barnens livsvärld och vad som kan påverka 
ett barn under dess uppväxt när det gäller olika musiksammanhang. Enligt Kvale är det viktigt som 
intervjuare att veta om sin maktställning och ha respekt för den intervjuade. Det är även nödvändigt att 
både kunna lyssna vad som sägs och vad som inte sägs i svaren, det vill säga att kunna läsa mellan 
raderna. I likhet med Kvale ansåg vi också att det centrala vid intervjuerna var att försöka förstå och 
tolka vad barnet berättade, inte bara genom deras ord utan även genom ansiktsuttryck, tonfall och 
kroppsspråk, vilket påverkade hur vi som intervjuare valde att gå vidare med frågorna. 
 
För att söka svar på våra frågor användes en del av den kurslitteratur vi tidigare haft, även annan 
litteratur och information från till exempel Internet och Myndigheten för skolutveckling användes. 
Barnets svar kopplades till litteraturen och det övriga material som användes 
  
För att få en inblick i barnets tankar och upplevelser kring musik och hur de upplever musik, 
sammanställdes frågor i en intervjuguide, (se bilaga 2). Intervjufrågorna utformades efter förslag, 
tankar och idéer som vi fått från föreläsare och handledare, som menade att det var bra att utgå ifrån 
olika samtalsteman och som även vi ansåg vara intressanta för studien. 
 
 
 

4.1. Etiska ställningstaganden  
  
Eftersom vi valt att använda en kvalitativ forskningsmetod i vår undersökning utgick vi ifrån 
Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Dessa etiska principer gäller alla forskare över lag 
och är ett skydd för den enskilde individen i samhället: 
 

• Informationskravet, som betyder att alla deltagare i en kvalitativ intervju skall vara 
informerade om vilka uppgifter som förväntas av dem det vill säga att intervjun är frivillig och 
att de intervjuade, när som helst, kan avbryta sitt deltagande. Vi informerade barnen muntligt 
hur intervjuerna skulle gå till samt berättade att deltagandet var frivilligt och att de när som 
helst fick avbryta intervjun. 

 
• Samtyckeskravet, som betyder att deltagare samt föräldrar godkänner att barnen deltar. 

I vår undersökning fick föräldrarna skriftligt ge sitt samtycke till barnens deltagande. 
  

• Konfidentialitetskravet, som betyder att de medverkande behandlades anonymt, vilket i vår 
undersökning betydde att inga av barnens eller skolor namn nämndes.  
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• Nyttjandekravet, som betyder att uppgifter som samlats in endast får användas i 
forskningssyfte, och inte i andra sammanhang, vilket också barnen och föräldrarna i vår 
undersökning informerades om. 

 
 
4.2 Urval och genomförande  
 
Undersökningen genomfördes i två skolor. I den ena, Klöverskolan, (en landsortsskola med ca 100 
elever) intervjuades fyra barn från år fem, två flickor och två pojkar. Och från den andra, 
Vidängsskolan, (en skola i en större stad, med ca 230 elever) intervjuades också fyra barn från år fem, 
två flickor och pojkar. Sammanlagt intervjuades åtta barn. Vi ansåg att det var betydelsefullt att 
intervjua barn i den åldern då de ofta kommer i kontakt med många olika musiksammanhang både i 
hemmet med familjen, i skolan och på fritiden med kompisar, vilket gjorde att vi fick ett brett 
perspektiv på barnens musikvärld i undersökningen. I vår undersökning har vi inte studerat skillnader 
mellan flickors och pojkars upplevelser i olika musiksammanhang eftersom vi inte har varit inriktade 
på genusperspektivet utan på barnens upplevelser och känslor. 
 
Innan intervjuerna genomfördes informerade vi barnen muntligt i klasserna där vi berättade om vårt 
examensarbete och att vi önskade intervjua dem om deras musikupplevelser. Vi informerade även 
föräldrarna genom ett brev (se bilaga 1) som berättade kortfattat om vår undersökning, frågeställning 
och vår önskan att intervjua deras barn. Föräldrarna blev ombedda att kryssa i en ruta om de gav 
tillåtelse, eller inte önskade att deras barn skulle få delta i intervjuerna. Föräldrarna och barnen 
informerades även om att undersökningen var frivillig, inga namn skulle användas och att alla 
uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Intervjuerna skulle endast användas i forskningssyfte. När 
svaren kom tillbaka till skolan, valde lärarna ut fyra barn på respektive skola som vi intervjuade. 
Barnen informerades om att de när som helst fick avbryta intervjun om de inte ville delta längre.  
 
 
4.3. Bearbetning och analys 
 
För att få en inblick i barnens tankar kring det musiksammanhang de befann sig i och hur de upplevde 
musik, sammanställdes en intervjuguide (se bilaga 2) där frågor ställdes som berörde olika 
musiksammanhang som barnen kunde befinna sig i, till exempel olika musikstilar, musikinstrument, 
sång, hur, när och var de lyssnar på musik, känsloyttringar och hur olika musiksmak kan påverka 
socialt. Frågor ställdes som exempelvis: Vad är musik för dig? Kan du berätta om en riktigt bra/dålig 
musikupplevelse du varit med om? Efter barnens svar ställdes följdfrågor som ytterligare kunde 
förtydliga svaret på den ställda frågan.  
 
Fyra barn från Vidängsskolan intervjuades och svaren skrevs ned för hand på grund av att ingen 
bandspelare fanns att tillgå på skolan, och de fyra barnen från Klöverskolan intervjuades med 
bandspelare. För att få ett avslappnat samtalsklimat ägde intervjuerna rum enskilt och på avskilda och 
lugna ställen, där barnen kunde känna sig ostörda och trygga. När alla intervjuer var genomförda, 
arbetade vi var för sig med att skriva ned och sammanställa ljudupptagningarna och de antecknade 
skriftliga svaren. Därefter jämfördes resultaten från alla intervjuer och ett pussel började läggas med 
de olika svar från barnen som kommit fram. Svaren delades in i olika teman (som exempelvis positiva 
eller negativa upplevelser i samband med musik) och olika mönster och grupperingar i barnens svar 
kunde ses. Med hjälp av de skriftliga underlagen genomfördes en grundlig diskussion och analys av 
resultatet och dessa kopplades till den teoretiska grunden. Dessa svar redovisas i kapitlet ”Resultat och 
analys” längre fram i studien. 
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4.4. Reliabilitet och validitet  
 
Reliabilitet (noggrannhet) och validitet (tillförlitlighet) är två grunddelar som bör finnas med i en 
kvalitativ undersökning, som visar att metoden undersöker vad den är avsedd att undersöka (Kvale 
1997:215), alltså en beskrivning av alla skeenden och tillvägagångssätt som gjorts i undersökningen. 
Staffan Larsson (1994) menar också att en kvalitativ undersökning ska ge ett kunskapstillskott genom 
själva gestaltningen (1994:179), det vill säga att genom att göra en noggrann undersökning och analys 
kan en ny kunskap uppstå, vilket kan ge läsaren en ny syn på verkligheten. Larsson skriver också att 
ett validitetskriterium i en kvalitativ undersökning är vilket värde forskningen har för praktiken, det 
vill säga hur man kunnat förmedla resultatet och vad det har fått för betydelse i verkligheten. Vidare 
beskriver Larsson att en tolkning av de olika delarna i en text ska behandlas och används på ett sådant 
sätt att så lite som möjligt av motsägelser ska uppstå mellan tolkningen och de enskilda delarna.  
 
I vår undersökning har vi varit noggranna med att de källor vi har använt har varit korrekta och det 
empiriska materialet har behandlats med varsamhet och grundlighet, och ställts mot tidigare forskning 
och teorier. Vi har även fått hjälp av tidigare forskning och teorier när vi i resultatet har sökt mönster i 
barnens svar för att besvara våra forskningsfrågor, och försökt synliggöra gemenskap och utanförskap 
genom musik. Resultatet är endast gällande för vår intervjugrupp. En röd tråd följer genom arbetet och 
ger svar på våra frågor vilket stärker tillförlitligheten.  
 
Vi har transkriberat empirin så noggrant som var möjligt, men i undersökningen såg vi att i de 
intervjuer som var bandinspelade, blev återgivningen av svaren mer ordagranna. Däremot i de 
resterande intervjuerna skrevs svaren ned för hand, vilket gjorde att man som intervjuare inte kunde 
vara så exakt som vid en bandintervju eftersom man stundtals inte hann med att skriva ned precis allt 
som sades. I en bandintervju är tillförlitligheten större än vid en intervju som skrivits ned direkt under 
intervjutillfället, eftersom man får en exakt återgivning av samtalet vid en bandintervju. Däremot kan 
även en sådan intervju-utskrift brista, menar Kvale (1997) eftersom att två olika personer som skriver 
ned samma bandintervju kan höra fel och glömma att skriva ned vissa ord.    
 
4.5. Generalisering 
 
Om man som i vårt fall gestaltat några elvaåringars upplevelser av musiksammanhang kan 
gestaltningen av upplevelsen kännas igen i ett annat sammanhang, just med hjälp av den tolkning som 
är gjord i denna undersökning. Med andra ord kan man då, liksom Larsson (1994), tala om en 
generalisering via igenkännande av gestaltning, sättet att framställa något. Det är då inte en fråga om 
hur många eller om hur mycket utan om just igenkännandet av upplevelsen. 
 
 
4.6. Metodkritik 
 
Metoden som användes i undersökningen har svarat mot de frågor som presenterades i början av vår 
studie. Barnen var positiva och intresserade av att vara med i intervjuerna. I efterhand kunde vi dock 
se att det är viktigt som intervjuare att tänka på att bara ställa en fråga åt gången, så att barnet 
har möjlighet att tänka och svara på just den frågan, och inte ställa ”två frågor i en”. Barnen hade 
ibland svårt att svara på vissa frågor eftersom de fick två svarsalternativ i samma intervjufråga, 
exempelvis: Var det roligare att spela ensam eller i grupp? Detta gjorde att barnen omedvetet styrdes 
att svara på ett visst sätt. Barnen hade kanske kunnat ge andra svar om vi inte hade gett två färdiga 
svarsförslag i vår fråga till dem. Barnen fick inte tänka själva och utveckla sina egna svar. Denna 
insikt tar vi med oss i nästa studie.  
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5. Resultat och analys 
 
 
I det här kapitlet redovisas det som har kommit fram till i undersökningen. Resultaten kopplas till 
frågeställningarna och den tidigare forskningen samt teorin.  
 
 
 
5.1. Musik som källa till gemenskap 
 
5.1.1 Hur lyssnar barn på musik? 
 
Undersökningen visar att barnen använder många olika digitala och tekniska apparater när de lyssnar 
på musik, som till exempel mobil, Mp3-spelare, dator, radio, tv och cd-skivor. Lilliestam (2006) 
menar att den tekniska utvecklingen har gått oerhört snabbt fram och mycket har hänt de senaste åren. 
När det gäller musik, medier och tekniker har det varit en explosionsartad utveckling, och bara på de 
senaste 25 åren har utbudet blivit enormt stort. I de flesta hem finns idag cd-spelare, datorer, radio- 
och tv apparater. Lilliestam talar om att många forskare menar att musik, samhälle och kultur hänger 
ihop. Det snabbt föränderliga samhället med tekniska nybildningar som Internet, digitalisering osv. 
leder till andra sätt att se på och använda musik. Ofta har varje medlem i familjen sina egna apparater 
som också barnens svar bekräftade. Lilliestam talar även om att musiklyssnandet kan vara en väldigt 
social aktivitet, vilket också kom fram i undersökningen. Barnen träffas ofta både i skolan och på 
fritiden, och delar med sig av sin musik till varandra genom till exempel MSN (ett 
kommunikationsprogram över Internet), eller genom mobiltelefonen. Lilliestam menar att människor 
kan samlas som goda vänner till speciella tillfällen där man lyssnar och spelar musik för varandra, sina 
favoritlåtar och nya melodier och detta överensstämmer också mycket väl med resultatet i 
undersökningen. Undersökningen visade även att barnen anser att det är både roligt och naturligt att 
skicka vidare den musik de tycker om till sina kompisar, även om de inte tycker om låten från början, 
vilket vi kunde utläsa i Idas svar när hon berättade om att hon fått en låt från en kompis över Internet: 
 

Jaa, hon gav mig en låt som är så skitdålig på MSN, men jag älskar den, när jag hört den några 
gånger, …mm, då fattade jag vad låten handlade om.   (Ida) 

 
 Även Sofia använder Internet för att kommunicera med sin idol, och hon får faktiskt svar också: 
 

…och sen efter såg jag Amy Diamond, jättemycket, så jag har ju alla hennes skivor och allting 
och sen efter så har hon en hemsida, så får man veta så här hennes hotmail och så, så jag 
skicka ett mail och fråga om jag kunde få ett kort med hennes autograf, så jag har fått det. 
     (Sofia) 
 

I undersökningen framkom det att barnen samtalade till en viss grad om vilken musik som de lyssnade 
på med sina klasskompisar, och de trodde att många av deras klasskompisar lyssnade på annan musik 
än de själva. Men kompisarna i den egna gruppen delade oftast samma musikstil som de själva gjorde. 
Om barnen inte tyckte om samma musik som sin kompis, kunde större delen av barnen berätta att det 
inte höll med. Men de fanns också några barn som var mer diplomatiska i sitt svar och menade att de 
skulle förklara att ”det kanske inte är min musikstil”, om de fick en fråga om vad de tyckte om en viss 
melodi som de själva inte tyckte om. Några av barnen menade att de hellre skulle vara tysta och inte 
säga något eftersom de inte visste om de skulle våga säga sanningen rakt ut till sina kompisar. Det 
kunde även uppstå ett dillemma hur barnen skulle hantera situationer där de fått en låt som de inte 
tyckte om av någon. Sofia ger sin version: 
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 Sofia- Nja….Det är lite svårt men asså Johan i min klass, han gillar Adam Tensta, och sen efter 
har jag fått den på mobilen, så dela jag med mig, aa du kan få en låt igen. Jag tycker inte ens 
om den, jag har den i mobilen fast jag inte ens tycker om den, så delar jag med mig ändå, det är 
lite svårt att prata om det men det går. 
 
Intervjuaren - Vad är det som är svårt då? 
 
Sofia- mmm, han kanske upplever, om jag pratar om nånting, kanske hon eller han tycker o nej, 
och då blir dom så här… 
 
Intervjuaren - Det känns inte riktigt bra…? 
 
Sofia- mmm som om man har samma kan man prata om, oj denna låten liksom, den är jättebra 
och så, då har man samma stil och så här, då delar man med sig av musiken... 

 
 
5.1.2. Artister och musikstilar 
 
Undersökningen visar att många olika musikstilar är representerade i barnens musikvärld. Många 
tycker om att lyssna på schlagerlåtar. I genren rockmusik är den övervägande delen hårdrock som 
exempelvis Iron Maiden, Greenday, Guns and Roses och Metallica. Det finns även barn som lyssnar 
på ”äldre” rock som Alice Cooper och Rolling Stones, och även 50-tals rock med Elvis är 
representerad. Även popmusik med Amy Diamond, Patric Isaksson, Per Gessle, Markoolio, Lena PH 
och Darin är omtyckta och populära vilket Ida, Daniel, Julia och Anna kunde ge exempel på:. 
 

Som Ola o dom som Patric Isaksson, dom tycker jag också jättemycket om, så man bara wow!
      (Ida) 
Iron Maiden dom e ju, ja dom e ju världens bästa då, hårdrockare…hehe, asså dom sjunger bra 
då ju. Det är samma sak med Kiss, att dom gör lite roliga saker också…det kommer blod i 
munnen på dom (Skratt).                            (Daniel) 
 
Jag brukar lyssna på ”Beautyful girl”, den gillar jag jättemycket.                        (Julia) 

 
Vi är några tjejer som gillar samma musik. Vi pratar om våra idoler om deras låtar och ibland 
drömmer vi om att få träffa dom! Vi ska nog gå med i Darins fanclub och kanske Amy 
Diamonds också. Hon är bra och hon är ung. Vi brukar mima till hennes låtar. Det känns kul 
att vi tycker om samma musik.                         (Anna) 

 
Intrycket av resultatet i denna fråga är att i de olika kompisgängen formas en musikstil som passar in i 
just den gruppen. Lilliestam (2006) anser att det är vanligt bland yngre människor idag att man delar i 
och grupperar människor efter vilken musikstil de har. Den musik man lyssnar på är nära 
sammankopplad med hur man är eller vill vara.  
 
 
5.1.3. Konserter 
 
Mer än hälften av barnen har varit på konsert någon gång och alla barn menar att det var en mycket 
rolig och häftig upplevelse. Några av barnen har varit på konsert med sin familj och några med sina 
kompisar. I undersökningen kunde vi se att det var betydelsefullt för barnen att gå tillsammans med 
familj eller kompisar på konserterna. Detta stärkte känslan av gemenskap och gjorde upplevelsen 
starkare när barnen hade någon att dela den med. Genom de aktiviteter som barn deltar i, skapar de 
sociala relationer i sin närmiljö vilket också Björklid & Fischbein (1996) skriver. De menar att den 
viktigaste socialisationen för barnet är familjen. Men också att närmiljön, grannskap, kamratskap och 
skola, påverkar barns utveckling och samspel viket vi också kunde se i barnens svar.  
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Flera barn har varit på någon festival av något slag där många artister uppträdde på samma plats. Joel 
har varit på konsert med artisten ”Danny”, under Karl-Oskardagarna (en slags folkfest i Växjö), och 
fått se sin idol i verkligheten. Joel upplevde konserten som ”jättekul” men blev förvånad över att 
”Danny” såg ut som han gjorde i verkligheten.  
 
Julia och hennes kompisar har sett ”Markoolio” i Borgholms slottsruin, vilket de ansåg vara en mycket 
häftig upplevelse. Dels för att de fick se och höra sin idol i verkligheten, och dels för att det var en 
”magisk känsla” att stå inne i ruinen med alla facklor och ljus och den höga musiken. Sofia 
sammanfattar hur hennes upplevelse av en musikfestival var på det här sättet: 
 

JÄTTEKUL!!…mm, å träffa kändisarna (fniss), ja, jag fick autograf också, mm. Jag tänker 
wow, nu har jag sett dom i verkligheten! Sen är det ju liksom sen man frågar om dom har skivor 
och sånt, wow, jag har träffat den, rätt coolt faktiskt, liksom så här. Sen säger jag det till dom 
andra så här, ni kan ju också gå på Rix Fm det är ju jättekul, jag delar med mig, liksom. 

 
Även Ida och Sofia var tillsammans med kompisar på olika festivalkonserter där bland annat Jimmy 
Janson, Anna Book, Per Gessle, Amy Diamond och Sarah Dawn Finer uppträdde.  
 

Vi var allra längst bak och så men det var inte så jätte roligt, så jag var tvungen att gå fram, 
allra längst fram, och så vad hettere så och så sa Emelie lite närmare, och så håller dom mig i 
handen och så.      (Ida) 

 
Sofia har varit på konsert med Per Gessle, som hon summerade så här:  
 

Jag har varit på Per Gessle, och de va mest, det var det bästa liksom, för att han har varit min 
idol jättelänge. Vi ska sjunga ”Sommartider” med han me, på skolavslutningen. 
     (Sofia) 

 
Antal Lundström (1996) menar att musiken har en förenande funktion för mänsklig gemenskap vilket 
vi också kunde se tydligt i studien. För dessa barn har konsertupplevelsen haft stor betydelse oavsett 
om man varit tillsammans med familj eller kompisar. Musikupplevelsen har varit en mycket positiv 
erfarenhet för alla barn, som gjort att de länge burit med sig glada minnen från dessa tillfällen. 
Musiken har inneburit en samlingspunkt där många människor har träffats genom sitt gemensamma 
intresse, vilket har lett till att det har skapats en samvaro med positiva händelser, upplevelser och 
känslor som länge levt kvar i barnen. 
 
 
 
5.1.4. Sång, dans och spelande 
 
Undersökningen visar att barnen känner stor gemenskap i olika sång- dans och spelsammanhang.  
Flera av barnen spelar i olika musikgrupper med olika instrument vilket kommenterades så här:  
 

Min dröm är att spela ett elgitarrsolo i ett rockband.    (Marcus) 
 
Jag spelar trummor i vårt band i rockskolan, det är kul när vi spelar tillsammans å har samma 
intresse. En gång när vi övade spelade jag fel, jag spelade efter noter till en helt annan låt, det 
var rätt pinsamt…..men så skrattade vi.    (Joel) 
 
Jag gillar nog att mer att spela tillsammans, för då har man mycket roligare under lektionen 
och så låter det mycket finare.    (Ida) 
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En del av barnen tar musiklektioner enskilt i skolan eller i olika studieförbund. 
 

 
 Jag spelar piano, det är kul, man måste vara fingerfärdig … (Marcus) 

 
Det kändes jättekul att spela bas i rockbandet på Rock-kollot, för alla i bandet gillade ju samma 
låtar.      (Anna)) 
 
På rockskolan får vi spela olika rocklåtar, det är häftigt!  (Joel) 
 

 
Några spelar instrument ensamma eller med familjen i hemmet. Lilliestam menar att en stor 
grundläggande roll när det handlar om en människas musikaliska socialisation är musiken i hemmiljön 
vilket många av barnen har uttryckt:  
 

Jag spelar gitarr hemma, det är kul att få fram olika melodier själv . Vi har åtta gitarrer 
hemma, ibland spelar jag med mamma o min plastpappa.                   (Julia) 
 
Jag sjunger ofta själv hemma på olika sånger, jag kan de flesta texterna utantill. (Anna)  
 

I hemmet formas ofta musikaliska vanor, attityder och beteenden och därmed läggs också en grund för 
musikalisk träning. Även Wellros (1998) menar att ett barns uppväxt formas av den omgivande miljön 
i hemmet. Genom barnvisor och traditionella barnsånger och övrig musik socialiseras barnet in i en 
musikvärld som påverkas av den kultur hon växer upp med och lever i. Detta framstår klart i vår studie 
eftersom nästan alla av de intervjuade barnen spelar något instrument i hemmet. 
 

Många forskare menar att familjen är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller musikalisk 
socialisation, och att stödet från föräldrarna är helt avgörande för att en ung människas 
intresse för musicerande ska utvecklas och blomma (Lilliestam, s.161).  
 

Mead (Ahrne 2003) menar att barnens identitet och medvetande utvecklas genom de övriga 
familjemedlemmarna. Närstående personer under barnets första levnadsår har stor inverkan på deras 
identitet och jaguppfattning. Lilliestam vill lyfta fram att om det finns mycket musik i hemmet som 
exempelvis sång, spelande och lyssnande öppnar det möjligheter till en positiv inställning till musik 
hos barnet. Resultatet i undersökningen visar också på att familjen har en stor inverkan och betydelse 
för barnens fortsatta musikliv. 
 
Några av barnen sjunger i olika körer. Den speciella gemenskapskänslan och samhörigheten i en kör är 
en stor källa till glädje, menar Antal Lundström (1996) vilket kan bekräftas i flera av intervjuerna. 
Många av barnen upplever en stor glädje och samhörighet med körsång. De uppfattar sig bekräftade 
och självkänslan stärks, dels genom att få sjunga tillsammans med andra och dels genom att få sjunga 
solo vid konserter. I undersökningen uttrycker Ida och Sofia vilka starka känslor de upplever genom 
sången: 

 
Jag älskar att sjunga!  Det är bara kul att sjunga! (Ida) 

 
Det e jätteroligt, där man fick sjunga, där fick man sjunga solo i körkan och man kände sig 
stolt…, det var en jätterolig tid…..när man sjöng med dom andra i kören kändes det också 
jättebra, för att då behövde man inte ta i allt och om man sjöng fel hördes det inte lika mycket.         
     (Sofia) 

 
Av studien har vi kunnat utläsa att barn som sjunger i någon form av grupp eller kör upplever sången 
som en stor och betydelsefull tillgång i livet, i likhet med vad Koda´ly uttrycker om körsång som 
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gemenskap. Ett av barnen, Sofia, uttrycker stolthet vid sin medverkan i ett körsammanhang. Hennes 
självkänsla har stärkts och hon upplever meningsfullhet vid sitt soloframträdande men även också som 
medlem i kören. Musik har en förenande funktion för mänsklig gemenskap, anser Lundström (1996) 
och påpekar också att en individs självkänsla stärks i en kör när medlemmarna uppfattar sig som 
värdefulla individer, vilket vi också har kunnat utläsa av barnens svar. 
 
 
Men ibland finns det tillfällen då det inte är så roligt med sång och musik, vilket Joel, Marcus och 
Julia ger exempel på:  
 

På musiken i skolan sjunger vi bara ”Flickorna bak i bilen” å ”Häng med på party”, det är inte 
så speciellt roligt!     (Joel) 
 

Joels upplevelser av musikundervisningen i skolan var att den var enformig och ointressant. Joel 
menade att samma sånger sjöngs gång på gång och ingen variation fanns i lektionsinnehållet. 
Musikundervisningen blev här inte något som stimulerade hans motivation och förhöjde hans 
intresse för musik. Däremot var hans erfarenheter av rockskolan helt annorlunda. Där hade Joel fått 
spela både instrument och låtar som han upplevde som roliga och ”häftiga”. Hur kan 
musikundervisningen bli för Joel som han upplevde att rockskolan var? Läroplanen skriver att en 
lärare skall ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel 
(Lpo94). I musikundervisningen som Joel beskriver, finns inget utrymme för eget skapande, men 
däremot i rockskolan får han utlopp för sin kreativitet och inspiration. Lilliestam skriver att skapa 
musik och musicera är roligt och musiken förhöjer och ökar livskänslan och välbefinnandet. Hade 
Joel upplevt musikundervisningen roligare om han hade fått göra mer varierande moment och fått 
vara med och medverka mer i undervisningen? 

 
 
Ibland sjunger vi ”Singstar” hemma. Mamma tycker jag har en bra sångröst, det tycker inte jag 
så jag håller mig undan.     (Marcus) 
 

I Marcus fall finns en familj som stödjer och uppmuntrar honom, även om Marcus själv inte anser 
att han har en bra sångröst. Lilliestam menar att om man har en stödjande familj får barnet en större 
känsla för musik och det öppnar möjligheter till en positiv inställning till musik hos barnet. Men 
kan det vara så att Marcus faktiskt inte tycker om att sjunga? Han är med men kanske upplever det 
pinsamt och generande att sjunga när han börjar närma sig tonåren och komma i målbrottet och 
hans självbild kan kännas annorlunda.  Lilliestam skriver om den inre dimensionen som innefattar 
tankar och frågor om sig själv, ens identitet och vem man är. Ett barns identitetsskapande byggs 
upp av olika faktorer som påverkar hela individen. Trots att man har en stödjande familj kan barnet 
ändå uppleva sig obekväm med vissa situationer. 
 

 
Vi var på disko i Bäckaskolan en gång, men det var för tråkigt, för vet du, det var för ljust för de 
hade glömt att dra för gardinerna, o sen spelade de samma låtar hela tiden! (Julia) 
    

Julias berättelse visar på att det i första hand inte är musiken i sig som är det viktiga i händelsen 
utan omständigheterna runt omkring. Julias kommentar beskriver mer agerandet hos de ledare som 
arrangerade discot än själva musikupplevelsen. Skulle Julia ha upplevt det annorlunda om dekoren 
varit mer uttänkt och att arrangörerna visat barnen respekt och tagit dem mer på allvar? 

 
    

Och ett annat tillfälle där musiken har blivit en anledning för att slippa övrigt skolarbete: 
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Näe. Det är ju i klassen då när vi ska sjunga till eeeh…jul då eller vad det är, ja typ med 
luciatåg och sånt. Och nu på sommarn då är det ju, ja då ska man sjunga i kyrkan. Ibland kan 
det va segt. Och om vi tränar typ hela tiden då ju, jaa, fast annars tycker jag det är helt okey, 
man slipper ju skriva…                           (Erik) 

 
 
5.1.5. Musikupplevelse kopplad till idrotten  
 
Undersökningen visar att även i idrottssammanhang har musiken en betydande roll. I Lilliestam kan 
man läsa att många forskare menar att musik, samhälle och kultur hänger ihop. Lilliestam (2006) 
skriver också att musik kan användas inför uppladdningar av träningspass, matcher och tävlingar. I 
undersökningen kunde vi se att flera av barnen sjöng ”idrottsföreningssånger”, hejaramsor och många 
av barnen kopplade ihop exempelvis matcherna med musik. Barnen upplevde att det är ”häftigt” och 
roligt att stå i ett publikhav och känna gemenskapen när de sjunger tillsammans med andra för att heja 
fram sitt lag, som Daniel här ger ett exempel på: 
 

…eeeh, jag kan till exempel ta en låt, den spelar Halmstad bollklubb, när de går in å gör mål 
och så. Den är en ganska gammal melodi å så har dom bara gjort om texten. En väldigt 
gammal. Kommer från -69. 60-talet…. och så finns det nån som heter ”Varje dag som går, jag 
älskar HBK”                            (Daniel) 
 

Musikintresset har en stor dragningskraft men ibland tar idrottsintresset över hos barnen. Sofia och 
Daniel har spelat och sjungit tidigare men slutat, för idrotten har tagit mer tid. 
 

Jag var med i en kör ett tag, men sen slutade jag där med, jag hade rätt mycket, jag har idrotten 
med. En gång hade jag idrott fem gånger i veckan, jag hade nåt varenda dag. 

(Sofia) 
 

Jag spelade fiol innan fast jag slutade…Det tog lite mycket tid, jag går ju på fotboll och 
innebandy också, och det tar ju lite mycket tid, tyckte jag. Ingen tid över.  (Daniel) 
 

 
 
5.2. Musik som källa till utanförskap 
 
Undersökningen visar att en övervägande del av barnen beskriver att musik är roligt och skapar 
gemenskap samt att musik är en stor del i livet. Men en grupp barn har också upplevt utanförskap 
genom musik i några sammanhang. Två grupper kan påvisas. En grupp där olika musikstilar är 
orsaken och en andra grupp där barnen har upplevt utanförskap genom att de inte fått dela själva 
musikupplevelsen med sina kompisar. Alltså upplevelsen är orsaken, inte musiken i sig, vilket en av 
pojkarna beskrev med denna kommentar: …man är ju inte med i snacket. 
 
Det framgår i undersökningen att detta förekommer både i skolsammanhang och på fritiden. Många 
starka känslor är inblandade och barnens upplevelser speglar både ledsamhet, utanförskap och 
förödmjukelse. Resultatet kan även här jämföras med vad Lilliestam (2006) menar, att bland yngre 
människor idag är det vanligt att man delar in och kategoriserar människor efter vilken musikstil man 
har och detta har också visat sig i några av intervjuerna. Men barnen som blivit utsatta för dessa 
händelser har inte valt utanförskapet själva, utan har utestängts ur gemenskapen av andra. 
 
 
5.2.1. Musikstilen 
 
Wellros (1998) skriver, att vi föds in i en kultur av hur vi skall bete oss i olika situationer och vad 
omgivningen tycker är värdefullt för oss att kunna där vi befinner oss, även när det gäller språk, 
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tankemönster och värdesystem. Kulturen är skapad genom en samvaro tillsammans med andra. Men 
om omgivningens åsikter går isär från den enskildes? Undersökningen pekar på att om någon inte 
följer den stora massans tankar, smak och värden kan individen känna sig avvikande och utanför. 
Detta kan kopplas till vad Lilliestam (2006) och även Hjörne och Säljö (2008) menar, när de skriver 
att en person som inte följer den givna mallen kan riskera att bli stigmatiserad, om omgivningen 
kategoriserar denne som avvikande eller annorlunda. I detta fall ett barn som har annan musikstil, 
vilket beskrivs i följande exempel: 
 

När jag gick i 2:an  fick vi ta med oss en cd-skiva med våran favoritlåt som fröken spelade upp i 
klassrummet. Jag hade tagit med mig ”Daniel Powters” låt ”Don´t lie to me” och när fröken 
spelade upp min låt så började alla att skatta åt min låt och på rasten retade de mej. Jag kände 
mig förkrossad och ledsen för jag gillade ju verkligen den låten då. Jag kommer ihåg att det 
kändes obehagligt och jobbigt att gå till skolan nästa dag.  

(Marcus)  
  

Om det är nån om spelar nåt annorlunda instrument eller har en annan musiksmak kan den nog 
bli retad för det och känna sig utanför, inte mobbad kanske, men kanske utanför. 
      (Joel) 
  

Detta kan jämföras med vad tonsättaren Robert Schumann sade, att när en människans musiksmak blir 
kritiserad kan hela ens person bli sårad och kränkt, eftersom en kritik mot min musiksmak kan 
upplevas som en kritik mot hela min person (ur Lilliestam 2006). Och fortfarande flera hundra år 
senare är det lika aktuellt.  
 
En lyckad socialisering innebär enligt Wellros (1998) att individen bedöms av omgivningen att 
han/hon gör det rätta vid rätt tillfälle. Helt enkelt vet hur man skall bete sig och föra sig, vad man får 
göra och inte får göra. Hela tiden återkommer samspelet med andra som den mest centrala delen för 
lärande, utveckling, socialisation och att man får bekräftelse på vad som är acceptabelt och inte. Men 
är det en lyckad socialisation även när någon blir bedömd av omgivningen för sin annorlunda 
musiksmak och därför blir utpekad och nedvärderad? Är omgivningens åsikter alltid det rätta och 
vems åsikter är viktigast? Wellros menar också att barnet börjar bygga sin självbild i hemmet, med sin 
familj, men den bilden kan ändras genom barnets möte med andra. Och vilken bild som blir avgörande 
är till största delen beroende på vilka ögon som barnet värderar högst och hur ofta man möter dessa.   
 
 
Lilliestam (2006) beskriver att en människas identitet kan delas upp i 3 delar, en yttre dimension, hur 
man vill framstå för andra, och en inre dimension, där man ställer frågor och tänker om sig själv, ”vem 
är jag” och ”hur blev jag den jag är” och en tredje dimension, som visar på hur andra uppfattar mig. 
Vissa människor känner mig väl, andra, kanske bara vissa sidor. Många olika dimensioner kan bygga 
upp en människas identitet genom livet, saker som hon gör eller intresserar sig av. Den tredje 
dimensionen kan här jämföras med exemplet med barnet som blev retad för sin musiksmak. Pojkens 
klasskamrater uppfattade honom på ett visst sätt bara genom att lyssna på hans musik och 
klassificerade honom genast, vilket gjorde att pojken på ett par minuter stigmatiserades. Pojken blev 
någon som inte var som alla andra, en avvikare i stil och smak från den stora massan, och blev 
stämplad bara för att hans musik inte erkändes/godkändes av den stora majoriteten. Hur ofta sker inte 
detta? I en människas identitetsskapande behöver den inre dimensionen stärkas gång på gång för att 
klara omgivningens bedömningar. Och för ett barn som precis har börjat hitta sig själv behövs det 
trygga och stabila människor runt om som kan stötta och hjälpa i utvecklingen av identiteten.  
 
I en människas identitetsbygge är musik ett mycket starkt och effektivt medel, framhåller Lilliestam 
därför att musik är mångtydigt och berör människan emotionellt på ett särskilt sätt jämfört med andra 
konstarter (2006:130). När barnet är mellan sex och tolv år gammalt har hemmet, skolan och de övriga 
samhälleliga instanser en stor påverkan på hur barnet utvecklar sin identitet. Skolan har en stor del i 
hur barnet utvecklar sin självkänsla och därmed jagbild (Evenshaug & Hallen 2001). En av skolans 
uppgifter är att låta varje enskild elev hitta sin unika egenart (Lpo94). Varje individ har sin speciella 



  
                  

 23

 
personlighet och smak och det är viktigt att varje elev får möjlighet att utveckla den. Enligt läroplanen 
ska skolan förmedla och förankra grundläggande värden från samhället i stort, och ingen i skolan ska 
utsättas för mobbing eller kränkning. I läroplanen för grundskolan står att i skolan skall eleven mötas 
av respekt för sitt arbete och sin person. Skolan skall vara en trygg plats som ger social gemenskap 
och lust och vilja att lära Eftersom skolan är en kulturell och social mötesplats har den både ett ansvar 
och möjlighet att stärka olika förmåga hos alla som vistas där. Därför är det är viktigt att alla lärare har 
förmågan att förstå och leva sig in i både elevers och kollegors värderingar och villkor, samt att kunna 
förmedla detta till eleverna, så de också ska kunna leva sig in i, respektera och förstå andra människors 
villkor och värderingar (Lpo94). Och detta gäller inte bara i musiksammanhang utan även 
sammanhang för övrigt. 
 
 
5.2.2. Att inte dela upplevelsen  
 
Undersökningen har också visat att det ibland inte är musiken i sig som skapar utanförskap, utan mer 
upplevelsen av musik som barnen inte fått dela med sina kompisar. Julia beskriver en händelse som 
hon upplevde påfrestande: 
 

En gång, vet du, hade några av våra tjejkompisar varit i Globen och lyssnat på 
Melodifestivalen. När dom kom hem bara pratade dom om det en hel vecka, om alla artisterna 
och låtarna och att dom hade fått autografer. Dom hade också fått stickers och tuggummin i 
Globen. Då kände vi andra oss väldigt mycket utanför och blev avundsjuka och kände oss 
ledsna och det kändes liksom tråkigt inuti.   
      (Julia) 
 

En annan situation som påvisades var Marcus exempel, där han beskriver sin känsla av ensamhet och 
utanförskap när han inte fått dela sina kompisars upplevelser i ett annat sammanhang: 

 
Jag har inte känt mig utanför med musik, men en gång kände jag mig utanför när några av 
mina kompisar hade spelat ”Country strike”. De pratade och skrattade om det de hade spelat 
och jag hängde ju inte med i det snacket så då kändes det tråkigt och ledsamt.  
      (Marcus) 

 
Barnen beskiver här sina upplevelser av utanförskap, inte enbart i musiksammanhang utan också 
genom andra tillfällen. De känner sig ledsna, utanför och avundsjuka för de har inte fått dela 
upplevelserna som de andra kompisarna gjort. Barnen upplever sig ”stå vid sidan om” och kan inte 
vara delaktiga i samtalet för de har inte varit med i urprungshändelsen. Dessa tillfällen är inte många, 
men de finns. Barnen har upplevt starka känslor i samband med dessa situationer och dessa negativa 
erfarenheter har redan satt spår i deras liv. Lilliestam (2006) skriver att familjen har en stor betydelse 
för ett barns musikaliska utveckling, men när barnet har blivit större och skolan och kompisar börjar ta 
större plats blir det fler faktorer som påverkar barnet. I fallet ovan blir den interaktion som Mead talar 
om (ur Hwang & Nilsson 1995), inte en god upplevelse av socialisation där barnet ska inlemmas i den 
mänskliga gemenskapen enligt Wellros (1998:17) utan här blir omgivningens värderingar något som 
medvetet eller omedvetet stänger ute istället. Barnen får inte komma in i gemenskapen utan ställs åt 
sidan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                  

 24

 
5.2.3. Trots allt… 
 
Summeringen av undersökningen visade trots allt, att alla barn tyckte att musik på något sätt har en 
stor betydelse i deras liv. Och de flesta av barnen hade en positiv inställning till att kunna umgås med 
andra trots att de hade olika musikstilar, vilket Joel och Marcus ger exempel på: 
 

Jag har aldrig känt mig utanför med den musiken som jag gillar, men man kan nog va 
tillsammans i så fall ändå.      (Joel) 
 
Jag tror inte det förändrar så mycket om man har en annan musikstil, man är nog tillsammans 
ändå.       (Marcus) 
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel för vi en diskussion och utvärdering av vår undersökning. Vi diskuterar även delar av 
resultatet som framkommit i undersökningen. 
 
 
6.1 Metoden 
 
I vårt arbete har vi har använt oss av en kvalitativ undersökning och vi anser att denna metod har fallit 
väl ut. Vi menar att metoden med öppna frågor har hjälpt oss att få svar på våra frågeställningar. 
Barnen har varit positiva och öppna i intervjuerna och det har varit intressant att ta del av barnens 
tankar, funderingar och upplevelser i olika musiksammanhang. Det har även varit givande att se musik 
från ett annat perspektiv. 
 
 
6.2 Våra tankar och funderingar 
 
I inledningen av vårt arbete fanns många tankar och frågor gällande gemenskap och utanförskap i 
olika musiksammanhang. Våra egna musikupplevelser har varit positiva och har för oss betytt mycket 
genom livet. Men vår erfarenhet har visat att så är inte fallet för alla och därför ville vi undersöka hur 
några barn i årskurs fem kunde uppleva musik, som gemenskap eller utanförskap. Glädjande nog 
kunde vi se att alla barnen uttryckte musik som något positivt och hade också upplevt gemenskap 
genom musik på olika sätt i olika sammanhang. I undersökningen framkom det också att barnen ansåg 
att det var roligast när de fick umgås med familjen eller kompisar i olika musiksammanhang och 
känna gemenskapen i musikupplevelser. Barnen beskrev till exempel konserter, att sjunga i körer och 
eget musicerande i rockband som källor för glädje och samvaro. De kände sig stolta över sin prestation 
vilket stärkte deras självkänsla, och blev en viktig del i deras identitetsskapande.  
 
Många av barnen i undersökningen berättade också att de spelade något instrument, vilket vi fann 
intressant eftersom det är många olika verksamheter som konkurrerar om barnens intressen i dagens 
aktivitetsamhälle. Dock är det några av barnen som slutat spela instrument på grund av att de också 
har idrottsaktiviteter som tar för mycket tid. Vår fundering är hur det kommer sig att barnen väljer 
idrotten före musiken? Naturligtvis förstår vi att intresset för det ena eller det andra avgör, men kan det 
ibland vara så att någon annan påverkar barnet att välja, exempelvis föräldrar eller kompisar?  
 
En annan fråga som växt fram under arbetets gång är, vad händer med de barn som har ett stort 
musikintresse men inte har någon självklar uppbackning från hemmet? Får de lika stora möjligheter att 
utvecklas i olika musiksammanhang som de barn med musikintresserande föräldrar? Eller kan de få 
draghjälp på andra sätt, kanske genom till exempel sina kompisar, genom konserter, sin skola och 
andra verksamheter?  I teoridelen framkom det att familjen är en stor faktor för fortsatt musikintresse, 
men om det inte finns i hemmet, kanske det kan uppstå på andra vägar? I skolans verksamhet skall det 
bland annat finnas inslag av drama, rytmik, dans och musicerande, bildskapande och text och form. 
Med dessa uttrycksformer skall eleverna få pröva, utveckla och uppleva olika kunskaper, känslor och 
stämningar (Lpo 94). Här kanske skolan kan få vara en inspiration? 
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6.3 Utanförskap genom musikstil och upplevelser 
 
I frågeställningen i början av vår studie ville vi också undersöka om barnen upplevt utanförskap 
genom musik. I barnens svar visade det sig att några av barnen kunde känna utanförskap på grund av 
sin musiksmak och musikstil. Detta framkom tydligt i ett av barnens svar som i stort sätt var identiskt 
med vårt exempel i inledningen. I Lilliestam (2006) kan man läsa att när en människans musiksmak 
blir kritiserad kan hela ens person bli sårad och kränkt och en kritik mot hela mitt jag kan upplevas. 
Barnen i dessa sammanhang har uttryckt att de upplevt sig utpekade och nedvärderade, vilket har satt 
spår i deras liv. Detta har gett oss en tankeställare för vårt kommande yrkesliv där vi som lärare 
behöver vara medvetna om hur barn kan uppleva detta och hur vi hanterar dessa situationer. Har varje 
lärare den möjligheten, att till exempel i musiken, kunna förmedla detta? Och hur kan man som lärare 
ge barnen en självkänsla som är så stark att den kan stå emot grupptryck och nedlåtande kommentarer 
om sin musiksmak?  I grundskolans läroplan (1994) kan man läsa att det är av stor vikt att som lärare 
försöka förmedla alla människors lika värde och även påtala vikten av alla individers frihet och 
integritet och att man ska respektera och visa aktning mot alla människor. Detta anser vi vara av stor 
vikt och vår ambition är att arbeta för detta. 
 
En annan slutsats som också har kommit fram var att barnen kunde uppleva utanförskap genom att 
man inte varit med och delat själva (musik)upplevelsen med kompisarna. Det är alltså inte enbart 
musiken i sig som ger välbefinnande/obehag, utan också omständigheterna runt omkring, platsen där 
musikupplevelsen gjorts, stämningar, vänner. En musikupplevelse är kopplad till så mycket mer än 
själva tonerna i sig. Detta behöver inte nödvändigtvis gälla enbart musik utan kan också upplevas i 
andra situationer. En negativ konsekvens, när barnen inte få dela det som kompisarna talar om, kan bli 
att barnen känner sig utanför och inte accepterade, och det kan kännas olustigt och förnedrande, som i 
exemplet där pojken berättade om upplevelsen av sin känsla av utanförskap på grund av sin 
musiksmak, och pojken som berättade om dataspelet ”Country strike”. 
 
 
6.4 Nyttan och vidare studier 
 
Genom undersökningen har vi fått insikt i barnens upplevelser av gemenskap och utanförskap i olika 
musiksammanhang. Som vi tidigare nämnt kommer vi att ha nytta av dessa erfarenheter i vårt 
kommande yrke. Vår förhoppning är att också andra kan ta del av vad som kommit fram i vår 
undersökning och att de ska kunna använda sig av informationen i olika situationer. Barnen har 
förmedlat sina tankar och funderingar och genom detta har vi fått mer förståelse för hur musik kan 
uppfattas i olika situationer i barns liv. Det som inspirerade oss att skriva var händelsen som nämns i 
bakgrunden i vårt arbete, vilken öppnade våra ögon för att det kan finnas situationer i musikens värld 
där faktiskt utanförskap kan upplevas. Detta ville vi fördjupa oss i, och vi bedömde detta angeläget 
eftersom våra erfarenheter och upplevelser är att musik skapar gemenskap. 
 
Under arbetets gång har även andra frågor dykt upp, och därför skulle en fortsatt möjlig 
forskningsfråga kunna vara: Hur gör vi i skolans värld för att förebygga utanförskap i olika 
musiksammanhang? I Läroplanen för grundskolan nämns inget, som vi kunde se, om att skolan skall 
stärka elevens självbild. Vi anser att detta är en väsentlig del i skolans verksamhet eftersom många 
barn behöver ett stöd både i sitt identitetsbyggande och i sitt musikliv.  
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6.5 Slutord 
 
 
I vår intervju frågade vi barnen: Vad är musik? Ida och Lars Lilliestam får sammanfatta och avsluta 
med dessa ord: 
 

Glädje! Och sen så, jaa, jag tycker att det är mest med glädje, man blir så glad av musik och 
sen så om man dansar till det och så här, man blir så glad!  

(Ida) 
 
Att lyssna på musik är att gå in i ett klingande rum där vi känner oss hemma eller borta, 
bekväma eller obekväma, trygga eller osäkra. När vi på olika sätt ”musikar”, tycker om eller 
ogillar musik, tar till oss eller tar avstånd från musik, tar vi också mer eller mindre uppenbart 
ställning för olika saker: det här är musik som jag blir känslomässigt berörd av, uttrycker något 
jag känner eller upplever som sant och riktigt, speglar eller beskriver tillvaron på ett sätt som 
jag känner igen. Med hjälp av musik kan jag känna och uttrycka vem jag är, vem jag vill vara, 
vad jag tror på och vad jag tycker är kul. 
                                    (Lilliestam 2006: 32,33) 
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(Bilaga 1) 
 
Hej föräldrar! 
 
Vi är två studenter som läser på Lärarutbildningen vid xxxx universitet. Vi håller på med ett 
examensarbete som handlar om musik. Under vecka 18 och 19 skulle vi gärna vilja intervjua en grupp 
elever i årskurs 5 om deras musiksmak och musikstilar och hur de ser på musik.  
 
Intervjuerna sker på respektive skolor och givetvis kommer inga namn på barnen att nämnas i vår 
redovisning eller i något annat sammanhang. Resultaten kommer att behandlas konfidentiellt. Vi 
kommer att spela in intervjuerna av rent praktiska skäl och dessa inspelningar kommer att raderas när 
resultatet är sammanställt. De resultat vi får fram kommer att presenteras vid ett seminarium på vår 
lärarutbildning inför våra kurskamrater samt lärare. 
 
Undersökningen är frivillig. 
 
Vänliga hälsningar  
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 
 
Kryssa i nedanstående ruta och ta med lappen tillbaka senast fredagen den 25/4.      
 
 
 
 
 
 
 
 
Klipp här 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
       Ja, mitt barn får delta i undersökningen.   
 
 
       Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen. 
 
Mitt barn heter_____________________________________ . 
 
Målsmans underskrift________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                  

 

 
(Bilaga 2) 
 
Intervjuguide 
 
 
 
1.  Vad är det första du tänker på när du hör ordet musik? 
 
2.  Vad tycker du om för slags musik?  
     Varför?  
     Vilka artister och musikgrupper tycker du om? 
     Berätta varför? 
     Hur lyssnar du till musik?  
    Vilken är din favoritlåt? Varför? 
 
3. Spelar du något instrument?  
    I så fall vilket? 
    Vad är det som är roligt med just det instrumentet? 
    Hur spelar du (enskilt eller i grupp?) 
    Berätta, roligt, tråkigt? 
 
4. Brukar du sjunga? (själv, i grupp, kör m.m.)   
    Vad är det som gör att du tycker det är roligt/tråkigt? 
     
5. Vad lyssnar dina kompisar på för musik?  
    Är det fler av dina kompisar som lyssnar på samma musik som du? 
    Hur fick du veta att de gillar samma musik som du? 
    Hur känns det att ni har/inte har samma musiksmak? 
    Vad är det som känns bra/inte bra? 
    Hur känns det att prata om musik med kompisarna? 
    Har du någon gång känt dig utanför för att du har en annan musiksmak/stil än dina kompisar? 
    Berätta. 
  
6. Kan du berätta om din bästa musikupplevelse? 
    När/var/hur? 
    Tillsammans med någon eller ensam? 
 
7. Kan du berätta om din sämsta musikupplevelse? 
    När/var/hur? 
    Tillsammans med någon eller ensam?     
 
8. Har du varit på konsert någon gång?  
    Tillsammans med någon eller ensam? 
    Kan du berätta om dina upplevelser? 


