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1. Inledning 

Min erfarenhet är att vi alla blir påverkade dagligen av olika ting och företeelser och 

det kommer förmodligen aldrig att upphöra. När vi ser på TV påverkas vi av både 

reklamen som visas, men även av aktörerna i rutan. Och självklart påverkas vi när vi 

ger vi oss ut i olika sociala sammanhang så som stan, bio, konserter eller andra 

liknande socialt konstruerade miljöer. 

 

Med detta arbete är tanken att se hur vi påverkas av varandra. Det är ett intressant 

ämne eftersom jag själv valt att utbilda mig till musiklärare. För att definiera det 

ytterligare har jag valt att se det utifrån ämnet musik. Är det så att musikläraren i 

årskurs 5 påverkar sina elever och styr dem mot vissa givna ämnen som han/hon 

själv är intresserad av? Och framförallt om läraren överför sin personliga musiksmak 

på sina elever? 

 

Min uppfattning är att vi omedvetet tenderar att påverkas av andra och med det ta 

efter vissa särskilda attribut. Självklart är det på det viset att vi tar starkare intryck om 

det är någon person som besitter status eller är känd på andra vis. Det är lätt att bli 

påverkad av någon enstaka person eller kanske en grupp människor. Därför är min 

tro att det handlar om vem vi blir påverkade av, varför vi blir påverkade av just denna 

person och i vilket sammanhang vi blir påverkade. 

 

Tanken med arbetet är alltså att se hur lärarens personliga musiksmak återspeglas i 

en femteklass. För en lärare innebär det ständigt och jämt att möta, hantera, påverka 

och bli påverkad av olika elever. Vi är insatta i olika sociala sammanhang, både som 

grupper men även enskilt, i skolans miljö. I den vanliga skolmiljön är alltså 

grupprocesser och social påverkan något väldigt starkt. Björn Nilsson menar i Individ 

och grupp (1993) att den sociala påverkan kan leda till positiva upplevelser, men att 

det även kan bli negativt och destruktivt. 

1.1 Bakgrund 

Vi lever ständigt med musik runtomkring oss och finner hela tiden nya låtar och 

artister vi tar till oss genom olika medier. Enligt Erling Bjurström (2005) i 

Ungdomskultur, stil och smak är det först under den första hälften av 1960-talet som 
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en ungdomskultur växer fram. Ungdomskulturen hade tidigare inte funnits i den 

bemärkelse den nu kom att få. Olika grupper och gäng bildades och många av dessa 

bildades utifrån den musik som spelades just vid tiden. Ungdomarna uppfattades 

generellt av den vuxna världen som om de var ute efter någon slags revolution. Hela 

ungdomsrörelsen uppfattades då som ett socialt problem i och med att den kretsade 

kring olika moderniseringsprocesser, konsumtion, generationsklyftor och kriminalitet. 

 

För att förstå varför ungdomar väljer att intressera sig för en viss musikstil kan det 

vara av intresse att se detta ur ett historiskt perspektiv. Bjurström hävdar vidare att 

ungdomar sedan denna tid alltid försökt fly från de vuxnas ståndpunkter och ideal 

och istället sökt nya kulturella vägar. Livet handlar om att ha någon slags förankring 

och tillhörighet i vardagen, vilket vi ser till att vi har på olika vis. Det kan röra sig om 

bland annat kläder eller vilken musik man lyssnar på. Nilsson (1993) menar att vi alla 

har ett behov att tillhöra en grupp eller ett nätverk. Behovet av det är lika stort oavsett 

storleken på gruppen. Vi ingår ofta i dessa grupper och anpassar oss så vi blir en 

helhet. Med anpassningen följer att vi tar till oss den stil gruppen generellt har. Det 

kan röra sig om musik, kläder, åsikter med mera. 

 

Nilsson (1993) beskriver vidare hur viktigt behovet är att tillhöra ett socialt 

sammanhang på följande vis. 

 

”Vi har ett mycket grundläggande behov av att duga, att via andras ögon 

vara värdiga något i egna ögon och att vara älskade, dvs. ha en positiv 

självbild. Vi har också ett stort behov av en större helhet, få tillhöra ett 

nätverk och känna att andra ser oss och räknar med oss. Det ger oss ett 

socialt värde, en spegling av oss själva. Att få vara med är att vara 

accepterad, att duga som man är.” (Nilsson, 1993:60) 

 

Med hänvisning till Nilsson (1993) ses betydelsen och vikten av att vara delaktig och 

ingå i ett visst socialt sammanhang för att känna sig duglig och få det han kallar för 

”ett socialt värde”. Att inte ges tillåtelse att få samverka eller ingå i ett visst nätverk 

skulle enligt Nilsson då kunna innebära ett slags utanförskap och att individen kan 

känna sig oduglig i vardagen. Bjurström (2005) menar att det självklart kan vara att 

man som ung väljer att lyssna på någon slags musik för att helt enkelt göra revolt mot 

vuxenvärlden. 
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2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att se hur och om elever tar intryck och blir påverkade av 

sin musiklärare. Min uppfattning är alltså att vi ständigt blir påverkade och jag vill se 

det utifrån detta sociala sammanhang som en musiksal är.  

 

Abram de Swaan menar i Mänskliga samhällen (2003) att det finns, inom alla 

nätverk, en eller flera centrala personer som får olika slags ledarskapsroller. I en 

musiksal borde det vara musikläraren som får rollen att vara den centrala ledaren. 

Hur han eller hon sedan förvaltar denna roll som den centrala figuren i detta sociala 

sammanhang kan naturligtvis skilja sig från person till person. De olika fenomen som 

visas upp i teoridelen är nära sammankopplade vilket även delges i rapporten. I 

teoridelen kommer därför de olika begrepp som ingår i undersökningen redovisas för 

att tydliggöra ämnet påverkan. 

2.1 Problemformulering 

Påverkas eleverna i årskurs 5 av musiklärarens personliga musiksmak? 
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3. Metod 

Den metod som använts i undersökningen är den kvalitativa, med utgångspunkt ur 

Steinar Kvales (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Kvale menar att just denna 

form av intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Syftet med 

intervjuerna av såväl eleverna som musikläraren är inte att enbart få fram ett resultat 

bestående av siffror eller olika påståenden som en kvantitativ intervju skulle innebära 

enligt Kvale. Min uppfattning är att ett samtal med den intervjuade får ett bättre utslag 

i undersökningen.   

3.1 Val av intervjupersoner 

Intervjuerna genomfördes individuellt mellan intervjuaren och den intervjuade 

eleven/läraren. De individer som ingår i denna undersökning är två pojkar och två 

flickor ur årskurs 5, samt den lärare de har i ämnet musik. Eleverna valdes 

slumpmässigt ut efter att ett brev skickats hem till elevernas respektive föräldrar för 

ett godkännande att deras barn tillåts bli intervjuade för detta arbete.  

3.2 Etik före, under och efter intervjuerna 

De intervjuade eleverna samt den lärare som figurerar i denna undersökning har fått 

fingerade namn. Alla ljudupptagningar och allt annat material som använts i 

undersökningen förstördes omgående efter att insamlingen och utskrifterna av 

intervjuerna var klara. Kvale menar vikten om att värna om den intervjuades identitet. 

 

”Att skriva ut en intervju för med sig etiska problem. Eftersom en intervju kan 

behandla känsliga ämnen är det viktigt att värna konfidentialiteten för 

intervjupersonen och de människor och institutioner som nämns i intervjun. 

Det kan till exempel röra sig om att göra förvaringen av band och intervjuer 

säker och radera ut innehållet från banden när det inte längre behövs.” 

(Kvale, 1997:158). 

 

Enligt Kvale (1997) är det alltså intervjuarens skyldighet att hålla hårt på sekretessen, 

både före och efter intervjuerna för att försvåra identifikationen av de intervjuade. 

Före varje intervju klargjorde jag att allt material kommer att förstöras med hänsyn till 

deras anonymitet. Eftersom de då kunde förhålla sig mer avslappnade under de att 

samtalen ägde rum. Men även att de valda kände en trygghet till intervjuaren som 
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senare behandlade det material som framkommit på ett säkert sätt. Intervjuarens 

framtida trovärdighet skulle också kunna sättas på spel. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Dokumentationen gjordes genom att det fördes anteckningar gemensamt med att 

inspelningar med hjälp av en bandspelare gjordes. Inspelningarna gjordes för att få 

mer exakta hänvisningar av vad som sades under intervjuerna. Att enbart föra 

anteckningar under ett samtal medför att vissa ord utelämnas och det kan även 

innebära en fullständig förvrängning vilket kan leda till att den eftersträvade 

exaktheten uteblir. Med stöd från Alan Brymans (2002) Samhällsvetenskapliga 

metoder gjordes fem stycken intervjuer. Bryman menar att urvalsramen måste vara 

heltäckande, om inte skapas det ej en fullständig bild av samtalen. Därav 

bedömningen av antalet intervjupersoner. 

3.4 Analysen 

Intervjuerna har analyserats med stöd utifrån Kvale (1997) där han delar in analysen i 

sex olika steg. Han menar att det första steget är när den intervjuade individen 

beskriver sin livsvärld. Han eller hon berättar spontant och öppet hur känslorna och 

tankarna är kring ämnet som avhandlas. Intervjupersonen upptäcker sedan själv i 

steg två nya förhållanden och ser nya innebörder. I det tredje steget koncentrerar och 

tolkar intervjuaren det den intervjuade har sagt och sänder sedan tillbaka det till den 

intervjuade som då har möjlighet att rätta till eller ändra det den har sagt tidigare. 

Denna diskussion förs för att det inte ska finnas några motstridiga uppfattningar. Steg 

fyra innebär enligt Kvale att man tolkar den utskrivna intervjun och klargör materialet 

så det blir tillgängligt för en analys. De två avslutande stegen som Kvale beskriver 

rörande analysprocessen är att det som steg fem kan göras en ny intervju där den 

intervjuade kan göra vissa korrigeringar eller tydliggöra det som sagts. Det sjätte och 

sista steget kan ses som en terapeutisk intervju i och med att den intervjuade tillåts 

utvidga sin beskrivning och tolkning för att sedan kanske börja handla på ett nytt sätt 

utifrån de insikter som nu kommit fram. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

För att lättare förstå och göra en koppling till den valda frågeställningen kommer här 

nedan olika teorier att presenteras. De teoretiska begrepp som avhandlas är identitet, 

grupprocesser, socialpsykologi, påverkan, prestige, makt- och beroendeförhållande. 

4.1 Identitet 

Människan är en social varelse och vi hämtar våra ståndpunkter och vår näring i våra 

olika sociala sammanhang. Hela vårt liv kretsar kring olika individer och vi placeras 

ständigt i nya rum och miljöer vilket i sin tur leder till att vi skapar vår identitet genom 

att låta oss bli påverkade av andra människor. Rollerna vi har kan skiftas beroende 

av vilken miljö vi befinner oss och medverkar i. Det är helt enkelt en fråga om en 

slags anpassning i det sociala rum vi för närvarande verkar i. Björn Nilsson (1993) 

nämner detta fenomen i Individ och grupp. 

 

”Rollerna är det förväntade beteendet, och normerna är det som reglerar 

beteendet. Samspel med andra skulle bli kaotiskt om denna rollstruktur inte 

fanns i gruppen. Förväntningar skulle inte stämma överens och det skulle 

skapa stor förvirring” (Nilsson, 1993:50). 

 

Med hänvisning till Nilsson ovan är vår identitet alltså något vi förväntas att leva upp 

till och inte något som bestämmer hur vi ska agera i olika situationer. Det är alltså 

normerna som styr vårt beteende och självklart skiftar normerna och värdena 

beroende i vilken social kontext vi befinner oss i. Elever agerar alltså på olika vis i till 

exempel en musiksal. Den elev som kanske uppvisar ett beteende i den vanliga 

undervisningen kan komma att agera på helt annat sätt då den får en annan lärare. 

Det kan handla om att eleven ser upp till, eller har en slags respekt för olika lärare. I 

undersökningen kan det vara av fördel att ha en förståelse för att elever/individer kan 

uppvisa olika beteende beroende i vilket klassrum eller socialt nätverk de befinner sig 

i. Vi påverkas både medvetet men även omedvetet av olika lärare, individer och på 

olika vis. 

 

Anthony Giddens (1991) menar i Modernitet och självidentitet att vi inte är det vi är 

utan att vi gör oss till det vi är.  
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”Det innebär inte att självet betraktas som helt tomt, att det skulle sakna 

innehåll, eftersom det finns psykologiska processer som formar självet och 

psykologiska behov som skapar parametrarna för självets omorganisering. 

Men vad individen därutöver kommer att bli, beror på de rekonstruerande 

ansträngningarna från individens sida” (Giddens, 1991:95).   

 

Seija Wellros nämner i Språk, kultur och social identitet (1998) att vi under 

socialisationsprocessen och av inlärningen av normerna blir medvetna om att det 

finns olika regler och undantag. Den som medvetet vill väcka uppmärksamhet, störa 

eller provocera kan bete sig på ett sätt som tydligt överskrider den förväntades 

gränser. Wellros menar vidare att vi ständigt agerar utifrån våra egna personliga 

relationer gentemot till exempel läraren eller våra klasskamrater och detta görs allt 

som oftast omedvetet. Vi skaffar oss uppfattningar om andra individer och 

bekräftelser på bilden av oss själva, genom att ta emot och ge intryck. 

 

4.2 Grupprocesser 

Påverkan sker i hög grad inom den grupp vi befinner oss i. Grupper är olika stora och 

inom gruppen sker påverkan på olika vis. Vad som egentligen är en grupp finns det 

ett flertal olika definitioner på. Robert Thornberg (2004) spaltar upp ett par olika 

exempel på vad som kan vara en grupp i sin rapport Grupprocesser och social 

påverkan. Med utgångspunkt ur Stiwne, 1992; Nilsson, 1993; Hogg & Vaughan, 1995 

samt Svedberg, 2003 redogör Thornberg (2004:11) för vad som krävs för att det ska 

vara en socialt konstruerad grupp. 

 

• En samling individer som interagerar (samspelar) med varandra.  

• Två eller flera ömsesidigt beroende individer som påverkar varandra i ett 

socialt  samspel. 

• En social enhet bestående av två eller flera personer som uppfattar sig själva 

som tillhörande grupp. 

• En samling individer som är ömsesidigt beroende av varandra.  

• Två eller flera personer som definierar sig själva som gruppmedlemmar 

samtidigt som gruppens existens erkänns av åtminstone en annan individ.  

• En samling individer som påverkar varandra.  
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• En samling individer som gått samman för att uppnå ett mål.  

• Minst tre personer som samspelar för att nå ett mål eller utföra en uppgift.  

• Två eller fler personer som befinner sig i en dynamisk interaktion, vilket 

förutsätter att personerna är ömsesidigt medvetna om och tar hänsyn till 

varandra, samt att relationen har någon tidsmässig kontinuitet.  

 

Grupper kan alltså se ut och fungera på olika vis vilket gör det väldigt svårt för oss att 

benämna vad som egentligen är en grupp. Är de intervjuade personerna samt den 

intervjuade läraren i något av ovanstående kriterier är det enligt Thornberg (2004) en 

grupp. Det är en samling individer som samspelar med varandra på olika vis och 

ikläder sig olika sorters roller beroende i vilket socialt rum de befinner sig i. Enligt 

Thornberg sker då påverkan då individerna emellan samspelar.  

4.3 Socialpsykologi 

Det finns ett intresse av att beröra begreppet socialpsykologi i denna undersökning 

och det har gjorts med utgångspunkt ur Gunnar Augustssons Socialpsykologins 

ansikten (2005) Han menar att socialpsykologi är ett fenomen som kan vara svårt att 

definiera. Inom socialpsykologin finns en stor oenighet om vilken eller vilka teorier, 

perspektiv och metoder vi bör inta för att bäst förstå ämnet. Med hjälp av Augustsson 

kan vi förstå vad socialpsykologi är för något och hur och var den används. 

 

Enligt Augustsson (2005) är detta ett begrepp som är spänt över ett mycket stort 

område och det berör inte enbart ämnena sociologi och psykologi utan även 

ekonomi, pedagogik och antropologi. Han hävdar vidare i Socialpsykologins ansikten 

(2005:15) att det nämnda ämnet i grund och botten handlar om ”utforskandet av 

förhållandet mellan sociala och psykiska faktorer i människors liv”. Det är en fråga 

om hur människor känner och tänker när de påverkas av varandra men även på 

vilket sätt normer och värden formar människans personlighet. Vidare redogör 

Augustsson (2005) för hur vi som individer beter oss och att det inte enbart är 

utseendet och vår stil som vår personliga status grundar sig i. 

 

”Människors beteende kan utmejslas så att det blir möjligt för vänner att i 

beteendet se bevis för bredare kulturella kunskaper, medlemskaper och 

identiteter. Men det är inte enbart utseende och stil som ligger till grund för 

människors status och relationer, utan även a) hur de visuellt iakttar, b) 
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intensiteten i deras engagemang och c) formen för deras första handlingar” 

(Augustsson, 2005:80) 

 

En person som har dessa kvalitéer ovan borde då ha en större möjlighet att påverka, 

i detta fall, sina elever än vad en lärare som inte har, till exempel intensitet i sitt 

engagemang. 

4.4 Påverkan 

Abram de Swaan redogör i Mänskliga samhällen (2003) vad begreppet påverkan är. 

Enligt honom vilar påverkan på prestige och makt- och beroendeförhållande.  

4.4.1 Prestige 

Enligt de Swaan (2003:52) bestämmer vi inte själva vilken position vi ska ha i andras 

ögon utan prestigen ”är ett värdeomdöme som någon i en bestämd nätverksposition 

tilldelas av andra”. Med andra ord är det då enligt de Swaan på det viset att desto 

högre position du har i detta sociala nätverk desto mer prestige har du i de 

individerna du rör dig kring. Med detta ökar alltså möjligheten att bli påverkad av den 

som befinner sig högt upp i det nämnda nätverket. Det vill säga den som har den 

mest centrala rollen och som i många fall bestämmer i det sociala rum vi rör oss i. 

4.4.2 Makt- beroendeförhållande 

Vad är egentligen makt? Makt kan tolkas på olika vis och vi alla får säkert en första 

tanke när vi hör ordet. I detta sammanhang tolkar de Swaan (2003) makt på följande 

vis. 

 

”Maktförhållanden är beroendeförhållanden följda av ett minustecken. Om 

någon är beroende av en annan för att kunna uppnå något, i så fall finns det 

ett beroendeförhållande mellan dem båda. På samma gång finns mellan dem 

även ett maktförhållande, där den andre utövar makt över den förstnämnde, 

nämligen makten att hjälpa eller inte hjälpa denne att få sina behov uppfyllda. 

Sålunda besitter ingen någon makt i sig själv, människor står alltid i 

bestämda makt- och beroendeförhållanden till andra människor.” (de Swaan, 

2003:43). 

 

Enligt de Swaan ökar alltså risken, chansen att bli påverkad när en individ har ett 

stort beroende till en annan. Ser vi detta i en undervisningssituation är det läraren 

som har kunskapen, för det mesta, och med detta blir då eleverna beroende av 
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läraren för att själva lära sig något. Är det så att en enskild elev har mer kunskap än 

vad läraren har inom ett ämne hamnar eleven i centrum och läraren blir då beroende 

av eleven. Enligt de Swaan övertar då eleven maktpositionen från läraren. 

 

En annan intressant maktform i sammanhanget är det som Thornberg (2004) 

redovisar när han talar om expertmakt samt om personlig makt. Han menar där att 

man identifierar sig med den person man ser upp till och i sin tur då med hänvisning 

till de Swaan (2003) hamnar denna person i ett maktförhållande. Den person som ser 

upp till den som han eller hon identifierar sig med hamnar då lätt i ett slags 

beroendeförhållande vilket i sin tur kan leda till att han eller hon lättare påverkas av 

den individen som har den centrala rollen i sammanhanget. 
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5. Resultat 

Här presenteras nu de intervjuer som gjorts med de fyra eleverna samt deras 

musiklärare.  

5.1 Informanternas musikaliska bakgrund 

5.1.1 Musiklärare Mats 

Mats växte upp med mycket musik i hemmet där hans far var organist och körledare. 

Fadern arbetade samtidigt som musiklärare på deltid medan Mats mor sjöng en del i 

kör. Tanken på att bli musiklärare kom relativt sent i Mats liv. Han hade stora planer 

på att försörja sig som snickare i sin framtida yrkesroll men läste musikfolkhögskola 

ett par år mest för att det fanns ett musikalsikt intresse av att syssla med musik. 

 

”Jag gick på musikfolkhögskola men skulle egentligen bli snickare hade jag 

tänkt.” 

 

Därefter arbetade han ett par år som musiklärare utan någon direkt utbildning. Några 

år senare beslöt han sig för att utbilda sig till musiklärare, vilket han senare gjorde 

och har nu varit aktiv i detta yrke cirka 25 år. 

   

5.1.2 Daniel 11 år 

Den musikaliska bakgrund Daniel har är inte särskilt stor. Han kommer från ett hem 

där ingen av föräldrarna utövat något instrument eller på något annat vis varit aktiv i 

någon form av musikalisk verksamhet. Daniel själv spelar trombon men det är inte 

självvalt utan genom skolan. Han berättar att han spelat sen årskurs tre.   

 

”Sen i trean, vi var tvungna att spela ett instrument så jag valde trombon.”  

 

Han tror inte att han kommer att fortsätta med det. Han är öppen för andra instrument 

som trummor och bas. Det märks tydligt på Daniel att han gärna spelar ett annat 

instrument än trombon.  

 

”Jag vill ju spela trummor eller bas eller nåt sånt.” 
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5.1.3 Anna 12 år 

Anna berättar att hon tillsammans med sin storebror spelar klarinett. Någon annan 

familjemedlem har inte utövat något instrument. Den enda musikaliska upplevelsen 

hon har från hemmet är att det fanns ett piano som ingen spelade på. Hon säger att 

hon vill spela piano men att det inte går eftersom det inte finns kvar. Pianot som 

fanns i hemmet är sedan en tid tillbaka flyttat. Hon berättar vidare att hon egentligen 

inte vill spela klarinett. Hon gör det, som hon säger, för att hennes mor vill det. 

 

”Det är nog mest mamma som vill att jag ska spela.”  

 

En annan anledning som kommer fram är att hon inte tycker om läraren. I 

sammanhanget ska nämnas att det inte är den intervjuade läraren i denna 

undersökning det är fråga om.  

 

5.1.4 Tommy 12 år 

När jag frågar Tommy om det är någon i familjen som spelar ger han ett svar jag inte 

riktigt väntat mig. Självklart är det frågeställningen som får honom att svara som han 

gör.    

 

”Pappa spelar Bruce Springsteen och mamma Peter Jöback.”  

 

Han berättar vidare efter att jag formulerat om min fråga att hans mamma spelade 

piano för några år sedan. Det fanns då ett piano i hemmet som hon spelade på. 

Tommy har även han spelat ett instrument genom skolan. Han har spelat klarinett 

och verkar inte tycka det är särskilt intressant utan något mer eller mindre påtvingat.   

 

”Vi spelade ju […] fast vi var tvungna då.”  

 

5.1.5 Sara 11 år 

Sara har även hon, hon gör det fortfarande, spelat ett instrument genom skolan. Hon 

spelar klarinett för tillfället och har gjort det sedan årskurs tre. Likt Anna berättar hon 

att hon tror hon gör det mest för att hennes mor vill att hon ska spela ett instrument. 
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”Det är mest för att mamma vill.”  

 

Hon berättar vidare att hon gärna spelar något instrument längre fram i livet men 

vilket framkommer inte. Hennes föräldrar har inte utövat något instrument eller på 

något annat sätt varit insatta i någon form av musikalisk verksamhet.  

5.2 Musikaliska influenser 

5.2.1 Musiklärare Mats 

På frågan vilka influenser musikläraren Mats har haft berättar han att han alltid 

lyssnat på jazzrock och symfonisk rock och nämner grupper som Chicago, Queen 

och Genesis och säger att han tycker om musik som är välgjord och tillrättalagd. Han 

har en väldigt bestämd uppfattning vilken musik han tycker om. Något annat som 

även framkommer är att han tycker om musiker som är duktiga och som spelar bra.  

 

”Genesis är bra, Queen har jag alltid tyckt mycket om […] Chicago […] har 

helt enkelt alltid gillat duktiga musiker.”  

 

Det märks tydligt att Mats har en mycket stark uppfattning om vad det är han tycker 

om hos musiker. Han menar att han låter sig imponeras av musiker som spelar bra 

och där ljudbilden är tillrättalagd för att få musiken att låta perfekt.   

 

5.2.2 Daniel 11 år   

Daniel berättar att han inte lyssnar särskilt mycket på musik. Han har aldrig varit 

någon musiklyssnare och väljer hellre att göra andra saker, som att se på TV eller 

spela dator. Han lyssnar dock lite i bilen när han tillsammans med familjen är ute och 

åker.  När jag frågar honom om det finns någon särskild grupp eller artist han tycker 

om svarar han med tvekan.  

 

”Nä, radion är det ju, och då är det typ Britney och [uppehåll] vad heter han 

nu igen [uppehåll] 50 cent.”    
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5.2.3 Anna 12 år 

Anna pratade mycket och länge om sin idol Sebastian. Hon berättade vidare att hon 

tycker pop och rock är det som är det bästa.  

 

”Pop och rock […] men mest Sebastian […] för han är snygg och sjunger 

bra.” 

 

Vidare berättade hon att hon hört Sebastian i TV-programmet Idol och hade då 

fastnat direkt för hans musik. Som hon menar här ovan var det till stor del för att han 

sjöng bra och att han var snygg, som gjorde att hon fastnade för hans musik.  

 

5.2.4 Tommy 12 år 

Tommy berättade att hans bror spelade en låt med Fools Garden för honom som han 

tyckte mycket om då han hörde den. Han vet inte särskilt mycket om den förutom att 

det är en popgrupp. På frågan vad han vet om denna popgrupp svarar han att de är 

gamla. Någon mer fakta rörande Fools Garden har han inte.  

 

”Inte mycket, dom är gamla, kanske 35 år.”  

 

En influens kanske kunde vara att hans far lyssnar på Bruce Springsteen och hans 

mor på Peter Jöback. Men vilket intresse han har för dessa två framkom inte.  

 

5.2.5 Sara 11 år 

Sara sa sig inte ha några speciella idoler eller någon speciell hon lyssnar på. Hon 

berättade att hon lyssnade på blandad musik främst genom radio. Hon nämnde Darin 

och Carola som två artister hon tycker om men förklarade att hon gillar mer om det är 

en bra låt och inte artisten i sig.  

 

”Gillar ingen speciell artist, gillar mer om det är en bra låt.” 

 

Pop och rock var något Sara inte tyckte särskilt mycket om.    
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5.3 Musiklyssning och sång på musiklektionen 

5.3.1 Musiklärare Mats 

Musikläraren berättade att de lyssnar på blandad musik i musikundervisningen. Han 

sa att de lyssnar på klassisk musik likväl som aktuell musik som figurerar i olika 

medier så som MTV och från olika radiokanaler. Han ansåg det viktigt att ge sina 

elever en musikalisk allmänbildning.  

 

”Lite olika, klassiskt blir det ibland […] det tror jag är viktigt.”  

 

Han sa att han inte ofta presenterar artister och låtar han själv tycker om. När de väl 

lyssnar på musiklektionen är det musik som Mats tycker är viktigt att man känner till. 

De sjunger även en hel del och då främst visor och olika danslekar. När det närmar 

sig olika högtider sjunger det ofta visor som har med årstiden eller högtiden att göra, 

till exempel vid skolavslutningen inför sommaren och vid avslutningen av 

höstterminen.  

 

Vi samtalar vidare om MTV och den aktuella musiken som spelas i radio och hur den 

återspeglas i skolan. Mats menar att den har stor genomslagskraft och stor inverkan 

på eleverna. Det framkommer att han tror att dessa medier gör större intryck på 

eleverna än vad han själv gör. Det är hans uppfattning.  

 

”Jag har nog ganska lite att säga till om […] du vet MTV och andra medier, 

dom påverkas nog inte så mycket tror jag.”  

 

Han har stor förståelse att det är på detta sätt och menar vidare, som han sagt 

tidigare, att han vill överföra det som han tycker är viktigt till sina elever.   

5.3.2 Daniel 11 år 

Daniel berättade att de lyssnade på ”Månadens låt” men att de ibland sjunger ”gamla 

sånger”. Han berättade på följande vis.  

 

”Såna sånger som finns i såna där gamla böcker du vet, typ visor och så, 

gamla barnsånger, ja såna du vet, men just nu spelar vi en låt med 

instrument.”   
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Jag frågar vidare och det kommer fram att den låt de nu spelar är Jag hade en gång 

en båt. Han gör klart att han inte tycker om att spela och sjunga den valda låten. Det 

positiva sa han var att den var lätt att spela.   

 

”Låten gillar jag inte så mycket, fast den är lätt att spela fast den är inte så 

bra.”  

 

5.3.3 Anna 12 år 

Annas uppfattning om vad de lyssnar på i musikundervisningen är att de lyssnar på 

”Månadens låt”. Hon berättade även att de sjunger danssånger då man står i ring och 

ska dansa med varandra. De sjunger ibland visor då musikläraren ackompanjerar 

med sin gitarr och eleverna sjunger till. 

  

”Vi sjunger visor i alla fall ibland och ibland dansar vi också.”  

 

Enligt Annas berättelse är visorna som sjungs valda av musikläraren och eleverna 

sitter i en ring och sjunger gemensamt. Anna tycker om att sjunga. Hon tycks 

däremot inte finna något större intresse att sjunga visor.  

 

”Jag gillar ju att sjunga fast inte såna där visor och så.”   

 

5.3.4 Tommy 12 år 

Tommy berättade att de just nu spelar och sjunger Jag hade en gång båt på 

musiklektionerna. Under intervjun framkommer att de lyssnar på mest nya hits och 

det då genom ”Månadens låt”. Han nämner att de sjunger allt möjligt på 

musiklektionerna. Vidare frågar jag om de lyssnar på något annat under en 

musiklektion och det framkommer att de ibland lyssnar på klassisk musik men det är 

då något musikläraren bestämt.  

 

”Ibland lyssnar vi på klassiskt också, men det har han (musikläraren) 

bestämt.”  
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Tommy berättar vidare att han tycker om den klassiska musiken som spelas. Han 

menar att det är bra som omväxling till övrig musik.  

 

”Klassiskt är bra och särskilt ibland så man får lite omväxling.”  

 

5.3.5 Sara 11 år 

Enligt Sara sjunger de inte särskilt mycket under musiklektionerna utan det är bara 

någon enstaka visa eller sång.   

 

”Det är olika, men det är ju månadens låt och sen ibland någon visa.”  

 

Hon berättar vidare att det är musikläraren som valt visa när de sjunger och vad hon 

anser om det framkommer inte.  

 

Däremot berättar hon att de sjunger och spelar Jag hade en gång en båt.  

 

”Just nu spelar vi […] Jag hade en gång en båt […] med instrument och så 

sjunger en del till.”  

 

Hon säger att eleverna fick rösta mellan tre olika sånger de skulle spela och sjunga. 

Vilka tre de fick välja mellan minns hon inte. 

5.4 Musiklyssningen hemma 

5.4.1 Musiklärare Mats 

Mats lyssnar gärna på instrumentala stycken hemma. Han berättar om Stefan 

Nilsson som medverkat med sin musik i de svenska filmerna om Beck. Han fortsätter 

att berätta om den musik han lyssnar på och menar att smaken skiftar en del. Men 

han återkommer ofta till Stefan Nilsson och jag ber honom kortfattat berätta vem han 

är.   

 

”En pianist som gör fantastisk musik. Beckfilmerna har han gjort musik till.”   

 

Han lyssnar inte särskilt intensivt på en viss musikstil eller artist utan lyssnar mest 

när andan faller på.  
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”Det beror ju på. Det går i vågor.”  

 

Helen Sjöholm och Anders Widmark är två andra musiker han gärna lyssnar på när 

han är hemma.   

 

”Men det beror mycket på humöret.”  

 

Stefan Nilsson har han lyssnat på sedan 80-talet och berättar vidare att det finns fler 

musiker han gärna lyssnar till. 

 

”Fast det finns ju Chicago, Elton John, jag lyssnar på mycket och inget 

särskilt tror jag, men Stefan gör ju fina arrangemang.”  

5.4.2 Daniel 11 år 

Daniel lyssnar mycket lite på musik i hemmet och utanför skolan. Han väljer istället 

att se på TV eller spela dator som nämnts tidigare. Han tycks inte ha något större 

musikintresse och berättar att det lilla han lyssnar på musik är genom radion.  

 

”Jag samlar ju inte på skivor eller så, lyssnar i så fall på radion kanske, typ 

så.”  

 

5.4.3 Anna 12 år 

Anna berättar att hon lyssnar väldigt mycket på Sebastian när hon är hemma. Hon 

har även planscher på honom uppsatta på sin vägg. Under samtalet med Anna 

nämns Sebastian ett flertal gånger. Ibland lyssnar hon på låtar som spelats under 

musikundervisningen men då inte i form av de visor eller danssånger de sjunger.  

 

”Men inte såna där visor eller danssånger, Sebastian lyssnar jag ju mest på 

faktiskt, lyssnar ibland på radio också, där hör man nya låtar.”  

 

Radion tycker hon om att lyssna på eftersom hon då hör, vad hon säger, nya låtar.  
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5.4.4 Tommy 12 år 

Hemma lyssnar Tommy inte särskilt mycket på musik men han lyssnar gärna på 

Fools Garden vilket han nämnt tidigare. Han berättar att han kan lyssna på Darin i 

skolan men inte hemma.   

 

”Alla tycker om Darin men inte jag, jag kan lyssna på han i skolan men inte 

hemma, det är nog för att andra gör det, vet inte, kanske, men mest för att 

andra gör det, men inte hemma lyssnar jag inte på han.”  

 

Han menar att när han är med kompisar, eller när exempelvis Darin spelas på 

musiklektionen har han inga problem att lyssna på honom. Men när han är i sitt hem 

skulle han inte få för sig att lyssna på Darin.  

 

5.4.5 Sara 11 år 

Sara lyssnar mest på radio när hon är hemma och inte särskilt mycket på skivor. Det 

framkommer att hon äger cirka 10 stycken cd-singlar vilka hon då och då lyssnar på.  

 

”Jag lyssnar en stund på skivorna, fast sen radio igen.”  

 

När hon umgås med sina kompisar utanför skolan lyssnar dom tillsammans på musik 

och de tycker då det är bra musik som spelas.   

 

”Jag hör ju bra musik och så hos kompisar, vi lyssnar ihop och så, och då 

tycker vi det är bra.” 

5.5 ”Månadens låt” 

”Månadens låt” är en låt eleverna själva röstar fram en gång i månaden och som de 

sedan gemensamt sjunger till förinspelad musik.  

5.5.1 Musiklärare Mats 

Enligt Mats är ”Månadens låt” något väldigt positivt i undervisningen. Dels för att 

eleverna själva får välja låt, men även för honom själv, på grund av att han då får en 

möjlighet att se vilken typ av musik som är populär hos sina elever. 
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”Jag ser ju då vad som är aktuellt och vad eleverna lyssnar på.”  

 

Han anser att det är viktigt att vara bred och öppen för alla stilar. Vidare berättar han 

att de blir relativt ofta hip-hop som spelas under ”Månadens låt”. Han fortsätter att 

berätta att de ofta kan vara svordomar och kränkande budskap i vissa av låtarna som 

är med i omröstningen. 

 

”Fast det förekommer fula ord ibland i dom där låtarna, ja du vet.” 

 

Upptäcker han att en låt innehåller något felaktigt budskap väljer han bort den inför 

omröstningen.  

 

”Då brukar jag inte ta med en sån låt till röstningen. Om det är för mycket 

såna ord.”   

5.5.2 Daniel 11 år 

I samtalet med Daniel kommer det inte fram vilken uppfattning han har om 

”Månadens låt”. Han nämner att de väljer, röstar och sjunger det som kallas 

”Månadens låt”, men om han tycker om det eller inte framkom inte i samtalet.    

 

5.5.3 Anna 12 år 

Anna tycker om ”Månadens låt” och ”gillar att höra nya låtar”. Hon berättar hur 

processen av låtval växer fram från att någon tagit med sig en låt till att den sedan 

blir ”Månadens låt”.  

 

”Man får ta med sig en låt hemifrån och lämna till läraren och sen röstar vi.” 

 

Hon tycker det är bra att eleverna själva får vara med och bestämma eftersom de då 

får höra den musik de själva vill.  

 

”Det är bra tycker jag. Då får vi lyssna på det vi gillar.” 
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5.5.4 Tommy 12 år 

Tommy berättar likt de övriga om ”Månadens låt”, hur det går till med inlämning och 

röstning och sedan val av låt.   

 

”Man får ta med sig en låt så barnen får välja.”  

 

Han menar vidare att det inte är särskilt ofta de lyssnar på musik som musikläraren 

bestämt.  

 

”Inte så ofta vi lyssnar på musik som han (musikläraren) bestämt.” 

 

Som jag tolkar det menar han att musikläraren aldrig är med och påverkar val av 

”Månadens låt” utan att det är upp till eleverna att välja själva. 

5.5.5 Sara 11 år 

Sara berättar om röstningsförfarandet och hur en låt blir ”Månadens låt”.  

 

”Man röstar på olika och den som får flest vinner.”  

 

Hon pratar inte mycket mer om ”Månadens låt” förutom att hon nämner att hon äger 

cirka 10 stycken cd-singlar som varit ”Månadens låt” som hon lyssnar på ibland.  

 

”Det är en del från månadens låt. Det är nog mest såna hits tror jag.”  

 

Hon äger en del av dessa skivor på grund av att de varit ”Månadens låt”.   

5.6 Informanternas uppfattning om vad de gör under musiktimmarna 

Under denna rubrik undersöks hur musikundervisningen uppfattas av eleverna samt 

hur den intervjuade läraren ser på musikundervisningen i skolan. 

5.6.1 Musiklärare Mats 

Musikläraren Mats berättar att de sjunger mycket under musiklektionerna. Han 

berättar att de sjunger visor, månandens låt och att de även leker.  
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”Visor, månadens låt, ibland annat, vi leker lite ibland, sånglekar då främst.”  

 

De lyssnar även mycket på musik vilket han tycker är viktigt. Han fortsätter att berätta 

att de som går i fyran och femman just nu spelar och sjunger en låt. Det framkommer 

att de i perioder lyssnar på klassisk musik som han tycker är ett viktigt inslag i 

undervisningen.  

 

”Det tror jag är viktigt.”  

 

Han vill att eleverna ska få en musikalisk inblick ur ett historiskt perspektiv så att de 

får en vetskap om att de inte bara finns den musik som nu spelas i medierna. 

 

”Jag vill ju ge dom en slags musikalisk allmänbildning.”  

 

Han anser att det är viktigt att ha denna musikaliska allmänbildning för framtida 

musiklyssning och att man har en vetskap om var musik kommer ifrån.  

 

5.6.2 Daniel 11 år 

Daniels uppfattning om vad de gör på musiktimmarna är att de lyssnar mycket, men 

att de även sjunger. Han har svårt att förklara några specifika sånger de sjunger utan 

ger en förklaring om att de sjunger gamla sånger ur gamla böcker.   

 

”Såna sånger som finns i såna där gamla böcker du vet.”  

 

Daniel berättar vidare att de ofta lyssnar på klassisk musik som gjordes av någon 

som var känd för länge sedan men som nu inte längre är i livet.  

 

”Någon som var känd fast som är död nu du vet, någon gammal gubbe.”  

 

Vidare fortsätter han och berättar att de för tillfället spelar och sjunger Jag hade en 

gång en båt.  
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5.6.3 Anna 12 år 

Enligt Anna sjunger de mycket visor och låtar under musiklektionerna. Hon nämner 

inte några specifika sånger eller artister.    

 

”Visor och låtar och så.”  

 

Hon berättar att de även dansar ibland på musiklektionerna och förklarar att de står i 

par och att de bildar en ring som de sedan dansar i.  

 

”Typ i en ring eller så. Man står i par.”  

 

Under intervjun med Anna framkommer inte att de spelar och sjunger Jag hade en 

gång en båt. Hon nämner inget om detta utan pratar mest om visorna och 

danslekarna de sjunger och dansar.  

 

5.6.4 Tommy 12 år 

Tommy säger att de lyssnar på det mesta och att de även sjunger ibland när de har 

musik i skolan. Han nämner inga särskilda sånger eller visor utan uttrycker sig enkelt.   

 

”Nästan allt möjligt. Vi sjunger ju ibland. Nya hits och så.”  

 

Han berättar vidare att de övar in en låt för tillfället med riktiga instrument som heter 

Jag hade en gång en båt.  På frågan om de gör något annat under en musiklektion 

än att sjunga och spela var Tommys uppfattning att de inte gjorde särskilt många 

andra saker.   

 

”Inte så mycket annat.”   

 

5.6.5 Sara 11 år 

Sara berättar att de spelar en låt för tillfället som heter Jag hade en gång en båt. 

Vidare säger hon att de sjunger relativt mycket och återknyter till ”Månadens låt”.  

 

”Det är ju månadens låt och sen ibland nån visa.”  
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Jag frågar vidare vem som valt visan de då sjunger och hon svarar att det är 

musikläraren som bestämt att de ska sjunga just den valda visan.  

 

”Det är ju Mats som har gjort.” 

 

Vidare berättar Sara att de för tillfället spelar och sjunger Jag hade en gång en båt 

med instrument och att de samtidigt sjunger till.  

 

”Jag hade en gång en båt, med instrument och så sjunger en del till.”   

 

Hon berättar att de röstade fram att de skulle spela just denna låt. Hon tror att 

eleverna hade tre olika låtar att välja bland men hon minns inte vilka förutom Jag 

hade en gång en båt.   

 

”Det var nog tre olika vi valde på.”   

 

Sara funderar en stund och försöker komma på vilka de två andra låtarna var men 

minns inte.  
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6. Sammanfattning av resultaten 

Nedan bryts de enskilda intervjuerna ner för en sammanfattning. 

6.1 Musikläraren Mats 

Mats är musiklärare till de intervjuade eleverna och är 47 år och kommer från ett hem 

där båda föräldrarna utövade musik i hög utsträckning. Den musik som ligger honom 

varmast om hjärtat och som han influerats av är symfonisk rock, jazzrock och 

välgjorda låtar. Han tror sig påverka eleverna på det sätt att de i framtiden upptäcker 

något av det som han presenterat för dem nu i unga år. Att han skulle ha större 

betydelse än MTV och Internet vad gäller elevernas musiklyssning tror han inte. Han 

ser det mer som att han vill föra över en musikalisk allmänbildning till de han 

undervisar. ”Månadens låt” ser han som positivt både för eleverna men även för sin 

egen del, vilket håller honom uppdaterad på vad som är aktuellt och vad eleverna 

lyssnar på. 

6.2 Daniel 11 år 

Daniel är ingen elev som lyssnar särskilt mycket på musik utan han väljer hellre att 

se på TV eller att spela datorspel. När han väl lyssnar på musik är det då genom sin 

radio och han äger inga skivor överhuvudtaget. Han tycktes inte vara särskilt road av 

det som sjungs och spelas under musiktimmarna. Han lyssnar ibland på radio, men 

det sker då i bilen. Han verkade tycka att det som sjungs och spelas i skolan inte var 

roligt. Han pratade om att de lyssnar på ”Månadens låt” och att de ibland sjunger 

visor och andra typer av barnsånger. 

6.3 Anna 12 år 

Till skillnad från Daniel tycks Anna ha ett starkt musikintresse och hon hade en bra 

uppfattning om det som spelas på radio och som figurerar i det massmediala. Hon 

hade en tydlig idol vilken var Sebastian från Idol. Anna tar även hon upp ”Månadens 

låt” och hävdar att hon blivit påverkad och tagit intryck av den någon enstaka gång. 

Hon sa sig kunna lyssna på vissa sånger som figurerar i musikundervisningen även 

när hon är hemma. Däremot är hon ingen stor fantast av visor utan pratar mycket och 

roat om Sebastian under hela intervjun. 
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6.4 Tommy 12 år 

Tommy lyssnar inte särskilt mycket på musik och är inte heller speciellt intresserad. 

Han har en grupp han nämner, vilken är Fools Garden som han hört genom sin bror. 

Tommy menar på att de lyssnar på nästan allt möjligt under musiken men inte särskilt 

mycket Rap. Som de andra pratar han om ”Månadens låt” där eleverna själva tar 

med sig en låt hemifrån för omröstning. Han säger sig kunna lyssna på en viss musik 

när han är i skolan men som han inte lyssnar på hemma.  

6.5 Sara 11 år 

Sara lyssnar främst på radio och äger cirka 10 stycken cd-singlar. Hon lyssnar mest 

på sånt som är känt genom media. Hon säger sig inte ta särskilt stort intryck av den 

musik som eleverna sjunger under musiktimmarna, förutom ”Månadens låt”. Det är 

ofta en låt som hon känner igen och har hört förr och kanske har på skiva hemma. 

Sara nämner artisterna Darin och Carola som hon även tycker mycket om. 
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7. Analys av intervjuerna  

Efter avslutade intervjuer och sammanställningar finns en viss genusskillnad i den 

intervjugrupp som medverkat. Pojkarna tycks inte vara lika intresserade av musik och 

musiklyssning som flickorna, utan valde hellre att spela datorspel eller se på TV. 

Pojkarna hade även svårare att ge konkreta namn på artister de lyssnar på än vad 

flickorna hade.  

 

En tydlig ståndpunkt de alla hade var att ”Månadens låt” som de sjunger är något 

positivt och roligt i och med att de då påverkar undervisningen. De väljer också i hög 

utsträckning att lyssna på radio framför skivor för att de då hör den blandade musik 

de tycker om. Förutom ”Månadens låt” verkar inte eleverna ta några större intryck 

från den musikaliska verksamheten på skolan. Eleverna själva har valt ”Månadens 

låt” och därför kan jag inte se några större antydningar till att eleverna tagit några 

större musikaliska intryck av sin lärare i varken ”Månadens låt” eller något annat 

musikaliskt som presenteras under lektionerna. Läraren Mats menade på att han inte 

trodde att han påverkade dem särskilt mycket. Han trodde att MTV, Internet och 

kompisar hade betydligt större påverkan på de enskilda individerna. Självklart ska 

man ha de intervjuades ålder i åtanke i och med att de är unga. Förmodligen kommer 

de att byta musikstil både en och två gånger i livet. Musikläraren Mats ger däremot 

sina elever en musikalisk allmänbildning, som han berättade, och han både tror och 

hoppas att de i senare livet kommer att se ett värde i den musik de nu, på hans 

lektioner, sjunger och lyssnar på.  

 

7.1 Teorianalys 

Det tycks vara så att gruppen, eller det nätverk eleven befinner sig i, påverkar den 

enskilde. Nilsson (1993) menar att ”gruppen är den mest grundläggande formen av 

personligt och socialt stöd vi har” (Nilsson, 1993:28). Detta skulle i praktiken innebära 

att vi kanske lyssnar på musiken som andra lyssnar på enbart för att vi ska känna att 

vi ingår i ett speciellt nätverk och har det stöd vi behöver i sammanhanget? Lyssnar 

jag till exempel på en musik som ingen annan lyssnar på tenderar jag förmodligen att 

hamna utanför detta nätverk och får kanske inte det stöd Nilsson talar om. Det kan 

vara en faktor till att elever inte lyssnar på den musik som inte anses vara aktuell. 

Elever ingår i ett bestämt nätverk och i en klass, och för att detta bestämda nätverk 
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ska fungera som bäst hävdar Nilsson att det behövs en regelbundenhet och en 

normbundheten. Här tycker jag mig se ett visst mönster av att lyssna på samma sorts 

musik, vilket många i denna ålder gör, som kamraterna. Det gör att man ingår i 

gruppen och får en roll. En individ med en avvikande musiksmak skulle lätt hamna 

utanför gruppens normer enligt Nilsson. Därför kan det vara så att eleverna väljer att 

lyssna på den musik som spelas i deras egna sociala rum än den musik som 

kommer och figurerar i helt andra sociala sammanhang. De intryck eleverna tar är av 

varandra som tydligt kan ses i arbetet. De väljer själva vilken låt som ska bli 

”Månadens låt” och kan då inte bli påverkade av musikläraren. De låtar musikläraren 

presenterade ansågs inte av de intervjuade eleverna som särskilt roliga eller bra, 

varför de då inte tar några större intryck av dessa låtar. Eleverna lyssnar betydligt 

mer på den musik som kompisarna lyssnar på.  

 

Giddens (1991) utgår från senmoderniteten när han beskriver att självet genomgår 

en stor förvandling och där vi ständigt tillåts ta intryck av nya kulturer och där det 

finns ett flertal val vi ständigt ställs inför, samt olika beteendemönster att följa. Att vi 

lever i en tid där vi ständigt möts av nya intryck och valmöjligheter gör att vi kanske 

nu behöver ännu starkare band till en grupp? Vilket därför då kan vara att vi väljer att 

till exempel lyssna på den musik de i vår omgivning gör för att, som Giddens menar, 

stärka våra band till gruppen. Musikläraren ingår naturligtvis i gruppen men han 

möter sina elever endast en gång i veckan vilket också kan vara avgörande. Vad 

hade hänt om han hade mött och undervisat sina elever dagligen? Kanske hade 

eleverna då tagit starkare intryck av hans personliga musiksmak? Enligt Giddens är 

det alltså viktigt att ha en mall där vi kan följa gruppens normer och regler så att vi 

lättare kan befinna oss i den sociala kontext där vi befinner oss. Det är inget konstigt 

att dessa intervjuade elever väljer att ta sina intryck och låta sig påverkas av sina 

kamrater istället för musikläraren. De befinner sig i samma sociala rum och har egna 

normer och värden vad beträffar musiken de lyssnar på. Musikläraren Mats finns i ett 

helt annat socialt nätverk där normerna och värdena inte är desamma och han är 

dessutom 35-40 år äldre än sina elever vilket medför att det finns helt andra 

värderingar om musik.  

 

Enligt Nilsson (1993) betyder begreppet påverkan att man som individ kan få 

människor att ändra sig eller att bete sig på ett visst sätt. En lärares uppdrag är 
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naturligtvis inte att påverka sina elever i valet av musiksmak.                                      

Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo94, har en lärare och skolan en viktig uppgift, det är att förmedla 

och överföra grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på till sina elever. En 

lärare skall alltså inte påverka den enskilde individens smak och tycke vad gäller 

musik, kläder och så vidare. Däremot ska han eller hon förmedla utbildning och 

fostran, vilket är en fråga om att utveckla ett kulturarv såsom språk, värden, 

traditioner och kunskaper. Mats menade på att han ville ge sina elever en musikalisk 

allmänbildning. Det tycker jag att han tydligt gör utifrån vad Lpo94 säger. Ett par av 

de intervjuade eleverna hävdade att de inte ansåg vissa visor eller låtar vara särskilt 

intressanta att sjunga. Men med stöd från Lpo94 om att ett av uppdragen inom 

skolans värld är att föra traditioner vidare ser jag tydligt vikten av att både svenska 

och utländska visor förs vidare så vi behåller vårt kulturella arv. Musikläraren överför 

traditioner och kulturarv men han påverkar inte sina elever på det viset att de sedan 

tar efter honom och lyssnar på denna musik på fritiden. Enligt denna rapport är det 

olika sorters medier samt elevernas umgängeskrets som har stort inflytande på den 

enskilda individen.  

 

Det verkar vara så att en elev hör en låt genom radio eller TV och sedan för denna 

vidare till sin umgängeskrets. Är det då en elev med makt i gruppen som för låten 

vidare tar de andra lättare intryck än om en elev med låg status inom gruppen 

uppvisar en låt. Kopplingen till begreppet expertmakt Thornberg (2004) talar om kan 

tydligt återknytas här. Han menar att den person man ser upp till eller identifierar sig 

med tar man intryck av, man hamnar då i ett beroendeförhållande till personen i fråga 

vilket ofta leder till att man lättare låter sig påverkas. Eleverna har därför inget större 

intresse av att lyssna eller låta sig påverkas av den musik som deras musiklärare 

tycker om på grund av att han inte ingår i den sociala grupp som eleverna gör. Det 

kan, som jag hävdade tidigare, vara så att om eleverna umgåtts eller undervisats av 

sin lärare en längre tid, då låtit sig bli påverkade av sin musiklärare. Han hade då 

ingått i deras social rum och de hade hamnat i ett beroendeförhållande till honom på 

grund av att han är äldre och med det borde besitta en större kunskap. Enligt de 

Swaan (2003) besitter ingen makt i sig själv utan människor står i makt- och 

beroendeförhållanden till varandra. Med hänvisning till de Swaan går det att 

återknyta till min teoridel där han menar att eleverna är beroende av läraren i och 
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med att han eller hon har kunskapen de behöver för att lära sig något. De Swaan 

menar vidare att vi själva inte bestämmer vilken position vi ska ha i andras ögon utan 

att prestigen är ett slags värdeomdöme som någon i en bestämd nätverksposition 

tilldelas av de som rör sig kring honom eller henne. Det är precis detta som händer 

hos till exempel en grupp elever när de väljer vilken musik de ska lyssna på. I 

gruppen får då vissa artister högre prestige än andra och blir mer legitima att lyssna 

på. De artister eller grupper som får en hög prestige hos elever kan mycket väl ha en 

väldigt låg prestige hos en vuxen publik. När då musikläraren presenterar en viss 

sorts musik som kanske har väldigt låg prestige hos de individer han eller hon 

undervisar kan det leda till att eleverna inte tar något intryck överhuvudtaget. 
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8. Slutdiskussion  

Efter att intervjuerna genomförts framkom att ett par av de intervjuade eleverna 

tyckte om att lyssna på musik, men verkade inte ha någon större behållning av 

musiklektionerna. Eftersom eleverna tycks ha en viss behållning av att lyssna på 

musik kanske vi som pedagoger måste lyssna mer på vad eleverna tycker och 

tänker? Vi pedagoger måste förmodligen i högre grad möta eleverna och deras kultur 

för att skapa en god undervisningsmiljö. Skolan har fasta normer och värden men vi 

måste vara medvetna om att den inte är isolerad från de olika sociala rum som finns 

omkring oss, så som medier och kamratkretsar. Därför kan det vara av betydelse att 

låta elevernas egna kulturer och intressen lyftas in i skolans miljö, för att skapa en 

bättre undervisningsmiljö utifrån elevernas tankar.    

 

Inställningen till ”Månadens låt”, bland samtliga intervjuade personer, var väldigt 

positiv. De tyckte om detta inslag i musikundervisningen. Eleverna hävdade att de då 

fick lyssna på den musik de tycker om. Läraren i sin tur såg en stor fördel att lyssna 

på ”Månadens låt” eftersom han då fick en inblick i den musik som eleverna lyssnar 

på. En utveckling av ”Månadens låt” kanske kunde vara intressant? Att anordna en 

slags temakväll för elever och föräldrar där ”Månadens låt” presenteras av eleverna. 

Med detta skulle eleverna tillsammans med läraren göra ett projekt som tillfredställer 

båda parter.    

 

I undersökningen som gjorts framkom inte några större tecken på att musikläraren 

påverkade sina elever med sin personliga musiksmak. Däremot uppkom nya frågor 

och funderingar kring ämnet. En intressant tanke är om slutsatsen skulle bli 

annorlunda om en musiklärare i 20-årsåldern intervjuats. Det kanske skulle 

framkomma ett helt annat resultat eftersom läraren då, åldersmässigt, skulle vara 

närmare sina elever? Det kan alltså vara en faktor som spelar in i en sådan här 

rapport. Hur hade resultatet sett ut om en kvinnlig musiklärare intervjuats istället? Det 

är intressanta tankar man kan fundera kring och möjligen undersöka vidare. 

Förmodligen har ålder och kön betydelse i detta ämne. Efter undersökningen har jag 

förstått att elever tar intryck av det som medierna uppvisar men även vad som sker 

och händer inom den egna gruppen. Enligt min uppfattning blir det mer legitimt att 

lyssna på den sorts musik som merparten i gruppen gör. Kompiskretsen styr till stor 
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del vilken musik som är populär. Däremot skulle det kanske vara så att en 

musiklärare skulle kunna påverka sina elever om han eller hon umgås och undervisar 

sina elever mer regelbundet. De skulle då verka tillsammans i ett nätverk och ta 

intryck av varandra i högre grad än vad som nu sker. Enligt teoridelen i arbetet och 

av egna erfarenheter har jag förstått att vi lättare låter oss påverkas om vi umgås och 

verkar nära en person en längre tid.  

 

Det vore alltså intressant att fördjupa sig ytterligare i detta ämne. Att göra fler 

intervjuer med både kvinnliga och manliga musiklärare ur olika åldrar, för att se om 

resultatet skulle se annorlunda ut.   
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Bilaga 

Intervjufrågor till musikläraren:  

 

1. Berätta lite om din egen musikkarriär och vilken typ av musik du lyssnar på.  

2. Vad tror du har påverkat dej under åren, vad gäller musikstil? Definiera lite.   

3. Finns det någon artist, grupp eller musikstil som påverkat dig?  

4. Upplever du själv som att du är neutral i musik? Förklara varför?  

5. På vilket sätt tar eleverna intryck av dig, tror du?  

6. Påverkas eleverna av lärarens personliga musiksmak? Hur?  

7. Vad gör ni under musiklektionerna? Berätta.  

8. Hur tror du dom lyssnar på dej och tar efter din personliga stil?  

 

Intervjufrågor till eleverna:  

1. Vill du berätta lite om ni i familjen spelar eller sjunger något hemma?  

2. Vill du berätta lite om vad du lyssnar på för musik?  

3. Minns du vad du hörde denna musik första gången?  

4. Hur tror du vi påverkas av andra människor vad gäller musik?  

5. Finns det någon artist som du lyssnar på och tycker särskilt mycket om? Berätta 

6. Vilken slags musik sjunger ni och spelar när ni har musik i skolan? 

7. Gör ni något mer under musiklektionerna än att sjunga och spela?    

8. Lyssnar du på samma sorts musik när du är hemma? Berätta lite vad du lyssnar 

på när du är hemma? 



Hej föräldrar! 

Jag heter Niklas Lindkvist och studerar till lärare vid Växjö universitet. Just för 

närvarande arbetar jag med mitt examensarbete och kommer att genomföra ett par 

intervjuer. Jag har valt att i mitt arbete titta närmare på hur eleverna påverkas, eller 

om dom överhuvudtaget gör det av sina lärare. 

 

Intervjuerna sker på mellanstadiet och naturligtvis kommer inga namn på barnen att 

nämnas i min redovisning av resultaten eller i något annat sammanhang. Jag är väl 

medveten om att det kan vara känsligt att medverka så därför är jag väldigt noga 

med att hålla hårt på sekretessen. Allt material kommer sedan att förstöras efter att 

jag insamlat de uppgifter jag behöver för att färdigställa mitt resultat.  

 

De resultat jag får fram kommer endast att presenteras i mitt examensarbete och 

ingen annanstans.  

 

Sätt ett kryss på Ja-linjen om ni godkänner att ert barn medverkar vid en intervju. Om 

inte så placera ett kryss på Nej-linjen om ni inte vill att ert barn medverkar.   

 

Mitt barn heter……………………………………………. 

 

Ja……..                          Nej……… 

 

Målsmans underskrift…………………………………….. 

 

Vänliga Hälsningar 

Niklas Lindkvist 


