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Abstrakt 

Titel: Vardagens DJ- Människors upplevda påverkan av musik 
Författare: Oscar Roslund 
Nyckelord: Musik, Inlärning, Fenomenografi, Koncentration, Kvalitativforskning  

 

Denna c-uppsats undersöker hur fyra skolelever upplever att de påverkas av musik vid inlärning i 

formella miljöer. Syftet med undersökningen är att förstå hur de här människorna använder musik i 

sin skolvardag och hur de uppfattar att de kan påverkas av musik i olika lärmiljöer. Denna 

undersökning är en fallstudie där jag har genomfört djupintervjuer med fyra skolelever i åldrarna 

14-16 år som i uppsatsen kallas respondenterna. Jag har undersökt hur dessa fyra respondenter 

upplever att de påverkas av musiklyssning vid inlärning och hur de använder musik i formella 

miljöer. Respondenterna har fått svara på öppna frågor i en delvis strukturerad intervju. Som 

vetenskaplig ansats har jag använt mig av fenomenografi med anledning av att undersökningen 

undersöker hur respondenterna upplever att de påverkas av musik. En sammanfattning av resultatet 

visar att respondenterna upplever att de påverkas av musik på olika sätt och att de använder musik 

systematiskt i formella miljöer. Resultatet visar att respondenterna upplever att de påverkas positivt 

av musik i kombination med inlärning. Resultatet visar att musik används som bakgrundsmusik för 

att stänga ute andra ljud som distraherar. 
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Abstract (in English) 

 

Title: Everyday DJ - How people meet their experience of music 
Writer: Oscar Roslund 
Keywords: Music, Learning, Concentration, phenomenography 

 

 

 
This c-level paper treats how four pupils meet their experience of music while learning in formal 

environments. The aim with this paper is to understand how these pupils use music in their daily 

life in school, and how they feel that they are affected by music in different learning environments. 

This survey is a case study where I have undertaken thorough interviews with four pupils in the age 

of 14 to 16, which from now on will be referred to as "the respondents”. I have examined how 

these four respondents feel that they are affected by listening to music while learning, and how they 

use music in formal environments. The respondents were asked questions without guidance in a 

partly structured interview. As a scientific approach I used phenomenography because the survey 

examines how the respondents feel that they are affected by music. A sum-up of the result show 

that the respondents feel that they are affected by music in different ways and that they 

systematically use music in formal environments. The results show that the respondents are 

affected by music in a positive way while learning. The results show that music is used as 

background music to shut out other sounds.  
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1 Introduktion, syfte och forskningsfrågor 
 
Musik finns i många miljöer och sammanhang och de flesta människor har någon relation till musik 

och musiklyssning. Jag har sedan barnsben varit mycket intresserad av musik, båda att spela själv 

och att lyssna till den. Då jag jobbar i skolan har jag noterat att många elever använder sig av musik 

i samband med lärande. Jag vet att det finns delade meningar och uppfattningar kring hur detta 

påverkar elevers lärande bland lärare på olika skolor då jag själv hamnat i diskussioner kring 

fenomenet. Personligen är jag inte hjälpt av musik vid inlärning eller rättare sagt, då jag verkligen 

behöver koncentrera mig på något stänger jag av musiken. Men då musiklyssning förekommer i så 

pass stor utstäckning i skolorna så bör det finnas människor som får det här att fungera. Därför ska 

det bli mycket intressant att göra denna undersökning.  Denna uppsats undersöker och analyserar 

hur fyra skolelever upplever att de påverkas av musiklyssning vid inlärning i formella miljöer och 

hur de använder sig av musik i samband med lärande. Varför är det relevant att fråga hur folk 

upplever att de påverkas av musik vid inlärning? Det kanske upplevs positivt för inlärningen men är 

negativt, eller tvärtom. Denna uppsats belyser en infallsvinkel av musikens påverkan utifrån en 

upplevd betydelse snarare än att besvara frågan om hur musik eventuellt kan påverka intelligensen 

och människans hjärnkapacitet. Många lärare och rektorer behöver ta ställning till policyn kring 

musiklyssning på lektionstid då många elever vill lyssna på musik samtidigt som lärande pågår.  

 

Syfte: Att undersöka och analysera några elevers beskrivningar av hur de använder och upplever 

musiklyssning i kombination med skolarbete och inlärning 

 

Mina forskningsfrågor är: 

1. Hur beskriver eleverna sina upplevelser av musiklyssning i kombination med skolarbete och 

inlärning? 

2. Vilka kvalitativt skilda sätt att uppleva musiklyssning tillsammans med lärande framträder i 

intervjuerna?  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
 
För att skapa förståelse för hur musik kan påverka människor på olika sätt redogör jag i följande 

kapitel för vad tidigare forskning säger om effekterna kring musiklyssning och hur människor 

använder sig av musik i formella och informella miljöer. I andra avsnittet har jag presenterat 

forskningsresultat gällande människans upplevda och faktiska påverkan av musik. 

 

2.1 Musiklyssning-musikanvändning  
 
I detta stycke utgår jag från Lars Lilliestams bok Musikliv (Lilliestam 2006). Han menar att uttrycket 

”att lyssna på musik” innebär en mängd innebörder eller följdfrågor som till exempel ”varför och 

hur man lyssnar, eller när och på vilken musik” (2006:89). Musik kan till exempel användas som 

ljudkulisser i affärer eller offentliga platser för att locka till att folk konsumerar mer, skapa en 

speciell stämning eller för att dölja andra ljud. Enligt Lilliestam lyssnar många, främst ungdomar, på 

musik enskilt, det vill säga i hörlurar. Denna musik är ofta självvald efter musiksmak och 

användningsområde. Ungdomar lyssnar mycket mer på musik än äldre generationer och på ett 

annat sätt. Lilliestam menar att det är vanligare att ungdomar i dag använder sig av musik i 

bakgrunden till andra sysslor med anledning av att det annars blir för tyst och de får svårt att 

koncentrera sig. Lilliestam menar också att det finns olika sätt att lyssna till musik. Människor tränar 

upp olika ”förmågor, kompetenser och vanor” (2006:90) i sitt musiklyssnande. Detta har resulterat 

att forskare diskuterar olika lyssnartyper och lyssnartekniker. Enligt Lilliestam är dessa ofta 

värderande där koncentrerat, aktivt lyssnande är mer värdefullt än ett okoncentrerat, passivt 

lyssnande. Med aktivt lyssnande menar Lilliestam (2006:92) att man uteslutande lyssnar till musiken 

utan att göra något annat parallellt. Musiken har fullt fokus utan andra störningsmoment. Passivt 

lyssnande innebär att andra göromål kan förekomma parallellt. Lilliestam menar att man pendlar 

mellan olika lyssningstillstånd (aktivt, passivt, okoncentrerat, koncentrerat lyssnande) och det är 

svårt att gradera och benämna dessa tillstånd då de är så många. Enligt Lilliestam (2006:93) krävs 

olika lyssnartekniker för olika musikstilar. Man lyssnar efter olika saker i olika musikstilar och olika 

personer lyssnar på olika sätt. 

Bossius och Lilliestam skriver i sin bok Musiken och jag, rapport från forskningsprojektet musik i 

människors liv, att det finns olika sätt att lyssna till musik. De berättar bland annat att deras 

informanter lyssnar till musik som bakgrundsmusik medan de gör något annat men också att de gör 

något annat som bakgrund till musiklyssning. De menar att det är svårt att avgöra vilken som är den 

primära verksamheten (Bossius & Lilliestam 2011:106). Åsa Bergman (2009:43) använder begreppet 

att parallell- lyssna. Hon menar också? att det sker parallella aktiviteter och att det är svårt att avgöra 

vilken som är huvudsysslan. Även Bossius och Lilliestam (2011:113) använder sig av begreppet 

parallell- lyssna samt bakgrundslyssnande och beskriver att detta anses vara mindre värt speciellt av 

anhängare av klassisk musik. De beskriver att man inte vet vad som händer i hjärnan varken vid 

koncentrerat lyssnande, parallell- lyssnande eller bakgrundslyssnande. De säger vidare att man inte 
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vet vilken form av lyssnande som pågår eftersom det är hela tiden är föränderligt och dessa olika 

sätt att lyssna hela tiden glider in och ut mellan varandra. Enligt Clarke, Dibben & Pitts (2010:65) 

pendlar vi mellan lyssningstillstånden. De talar om begreppen aktiv, fokuserad lyssning och 

bakgrunds, ofokuserad lyssning som ett förenklande av vad som egentligen sker. De menar att det 

inte går att beskriva var i lyssningstillståndet man befinner sig eftersom det hela tiden är 

föränderligt. De uttrycker också skillnader i musiklyssning med att höra eller lyssna, vilket beskriver 

skillnader kring fokuseringen på musiken. Enligt Clarke, Dibben & Pitts lyssnar människor i första 

hand på musik utan att analysera den, man lyssnar inte detaljerat efter musikens byggstenar eller 

efter rytmer och harmonier, utan musiken blir en helhet. De skriver: 

 

This means that in many circumstances, what a sound means for us will be more relevant 

than what it sounds like (Clarke, Dibben & Pitts 2010:75). 

 

Forskarna tar som exempel att om man hör ljudet av en polissiren på stereon så lyssnar man på ett 

sätt, hör man samma ljud på gatan lyssnar man på ett annat sätt. 

Man kan enligt Bossius och Lilliestam (2011:122) koncentrera sig på enbart musiken vid 

koncentrerat lyssnande i cirka tio minuter och därför pendlar man mellan lyssningstillstånden. 

Därför blir också tillfällena få då man helt hänger sig åt musiken. Tankarna vandrar fram och 

tillbaka både under och mellan musikstyckena. Enligt Bossius och Lilliestam (2011:123) anses det 

finnas en syn från musikexperter att populärmusik länge har förknippats med ett slarvigt lyssnande, 

att ungdomar inte lyssnar koncentrerat. Deras informanter talar om att de sällan endast lyssnar på 

musik utan att göra något annat samtidigt. Bossius och Lilliestam (2011:124) menar att deras 

informanter lyssnar på musik för att slappna av, må bra, ladda upp och av liknande anledningar. 

Musik påverkar deras känslor och humör. Forskarna menar att ett mindre antal av informanterna 

ägnar sig åt koncentrerad musiklyssning, alltså lyssna på musik utan att göra något annat samtidigt, 

och de som gör det är i ofta musiker eller mycket insatta och musikintresserade. De två forskarna 

ställer frågan vad som egentligen är skillnaden mellan koncentrerat och okoncentrerat lyssnande 

och ifrågasätter om det är rimligt att indela lyssnande i grad av koncentration.  

Carin Öblad har skrivit en avhandling som heter att använda musik-om bilen som konsertlokal 

(Öblad, 2000). Avhandlingen handlar om hur människor använder musik i samband med bilkörning 

och Öblad definierar använda som ”att en individ i en viss situation väljer viss musik för att uppnå 

en viss verkan” (2000:126). Det som är intressant för mig från hennes frågeställning och resultat är 

att hennes informanter beskriver att bilen är en plats där man får vara i fred och ha sitt privata rum i 

samband med musiklyssning och att de använder musik i syfte att förändra sig själv. Bilen som 

privat svär kan liknas med den situation som en del elever eftersträvar i ett klassrum med hörlurar, 

man skapar privata rum i rummet (för att få vara i fred). Hon talar om sambandet mellan bilen, 

musiken och människan och menar att olika människor påverkas olika av samma musik. Det 
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förändrar deras körbeteende beroende på vilken musik som spelas i bilen. Öblad menar vidare att 

viss musik kan vara lämplig att köra bil till ena dagen men olämplig en annan dag. Allt beroende på 

vilken typ av stimulans människan behöver. En trött individ behöver aktiveras i högre grad av 

musiken medan en pigg och vaken individ blir en mer lämplig förare med mindre aktiverande 

musik. Öblad (2000:106) delar upp sin forskningsmusik i två kategorier, snabba, intensiva, hetsiga, 

och starka låtar respektive mer lugna låtar med jämn karaktär som inte har så starkt stimulerande 

verkan. Öblads informanter säger att musiken bland annat påverkar deras koncentration och 

känslor (Öblad 2000:103).  

 

Sammanfattning 

 

Enligt Lilliestam (2006) lyssnar ungdomar mer på musik än den äldre generationen och man har 

därför kommit att prata om olika lyssnartekniker, man kanske kan sammanfatta det med att 

ungdomar är bättre än äldre på att ignorera eller strunta i musiken lite. Ungdomar lyssnar ofta på 

musik och därmed blir de mer vana att vara med musik än utan. Ungdomar använder musik i 

kombination med andra sysslor med vad som kan sammanfattas lite slarvigt som 

”bakgrundsmusik”. Bossius och Lilliestam (2011), Clarke, Dibben & Pitts (2010) och Bergman 

(2009) talar alla om svårigheterna i att beskriva hur stort fokus, hur mycket plats musiken tar vid 

parallella aktivititer. Den andra sysslan kan vara mer eller mindre i fokus och därmed påverkas 

eventuellt den parallella uppgiften på olika sätt. De använder olika begrepp som aktivt lyssnande, 

höra och lyssna, bakgrundslyssna, parallell-lyssna. Detta är relevant för min forskning/uppsats då 

elever kombinerar musiklyssning och lärande dagligen. Öblads (2000) forskning beskriver 

människors påverkan och användning av musiklyssning kombinerat med bilkörning. Där pågår 

också parallella aktiviteter där föraren och bilkörningen påverkas på olika sätt. Här har jag dock valt 

att fokusera på den situation som en bilförare skapar sig med hjälp av musiken och liknar den med 

hörlurslyssnande elever i klassrum. 

 

2.2 Musikpåverkan- upplevd och faktisk  
 
Eftersom det är ont om forskning om hur elever uppfattar att bakgrundslyssning påverkar deras 

lärande har jag fått leta i angränsande områden. Jag inleder med två kandidatuppsatser och de har 

jag tagit med för att de är skrivna här vid Linnéuniversitetet. De övriga är ”riktiga” 

forskningsprojekt från etablerade forskare. 

 

2.2.1 Musik och upplevd påverkan 

 
Anders Alfredsson och Björn Lindgren undersöker i sin c-uppsats Bakgrundsmusikens påverkan i 

klassrummet- Ur ett lärarperspektiv (2009) hur lärare uppfattar att olika musikgenrer påverkar 

elevers sinnesstämning i klassrummet om det finns skillnader mellan klassisk och populärmusik. 

Författarna har gjort undersökningen utifrån lärares perspektiv: de har intervjuat fyra slumpmässigt 
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utvalda kvinnliga svenskalärare. Elever i år 7 fick lyssna på klassiskmusik av Mozart och 

populärmusik från mest spelade låtar på radion. Testerna genomfördes vid två olika tillfällen, en 

med pop och en med klassisk musik.  

Författarna deltog inte själva utan lät lärarna ta hand om själva genomförandet. Endast en av de 

intervjuade lärarna har tidigare använt sig av bakgrundsmusik på lektionerna. Lärarna ansåg att 

musik varken hade positiv eller negativ påverkan på lektionerna och att det inte fanns någon 

skillnad kring musikgenrerna klassisk/popmusik. Samtliga lärare trodde ändå att bakgrundsmusik 

kan vara positivt vid vissa tillfällen. Lärarna uttrycker att det hade varit bättre om elever hade lyssnat 

på egenvald musik i hörlurar eftersom då hade var och en av eleverna kunnat anpassa sin 

arbetssituation med eget musikval.  

Mattias Johanneson har i sin c-uppsats Bakgrundsmusik i skolan -ett pedagogiskt verktyg. En studie 

om bakgrundsmusikens effekt på ordningen och arbetsinsatsen i skolklasser (2006) undersökt hur 

olika musik kan påverka arbetsklimatet i ett klassrum. Johannesson har försökt undersöka vilken typ 

av musik som är mest lämpad för ändamålet. Musik från tre olika skivor har spelats upp på 

lektionstid och sedan har Johannesson intervjuat elever och lärare om deras reaktioner och 

upplevelser av hur detta påverkat arbetsmiljön. I Johannesson resultat beskrivs att musik med rätt 

karaktär kan fungera positivt för ordningen i klassrummet. Testskivorna innehöll klassisk musik, 

panflöjtsmusik, keltisk musik och populärmusik. Lärarna från dessa klasser har skrivit ned hur de 

har uppfattat klassrumssituationen med den spelade musiken. Enligt lärarna påverkade cd-skivorna 

med klassisk, panflöjt och keltisk musik ordningen i klassrummet positivt, medan populärmusiken 

påverkade ordningen negativt.  

Enligt John Sloboda (2005:215) påverkar musik människors känsloliv på olika sätt. I en av hans 

undersökningar där 67 respondenter deltagit gäller frågan vad deras mest värdefulla behållning av 

musiklyssning är. Sloboda menar att det finns två huvudteman i respondenternas svar. Musik 

hjälper till att hitta tillbaks till sitt känsloliv i perioder då känslor ignoreras på grund av att man är 

upptagen av annat. Musiken hjälper respondenterna att känna vad de verkligen känner. Han noterar 

också att hans respondenter uttrycker att musik får en att” hamna i rätt känsloläge, musik hjälper 

människor att slappna av i stressade och oroliga situationer” (Sloboda 2005:215). Sloboda menar att 

människor använder musik som en ”hemmagjord-terapi” (s. 206) och att man inte kan reducera 

musikens betydelse till nöje eller fritidshobby.  

 
Detta är intressant för min frågeställning då musik enligt Slobodas undersökning verkar kunna ha 

en avslappnande effekt på människor. I skolan kan miljön vara stökig och ljudstark. Musik i 

hörlurar eller i klassrummet kan enligt respondenternas uttalande ha en önskvärd effekt till att skapa 

mer harmoni och lugn hos elever och på så sätt få väsentlig betydelse för deras lärande. 

 

Musical stimuli, like olfactory ones, appear to have a particular power to evoke memories of 

earlier situations in which the same music was experienced, particularly if these situations had 

emotional significance (Sloboda 2005:217). 
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Enligt Sloboda (2005:218) handlar ofta forskning om upplevelsen av musik om 

mottagarens/lyssnarens gensvar på musik, men tar inte hänsyn till vilken musik som spelas och vad 

personen har för relation till den ”testmusiken”. Mottagaren eller lyssnaren kan vara i olika 

känslotillstånd när musik spelas och därmed uppfatta musiken på det sätt som de redan känner sig, 

ett slags förstärkning av känslor. Man lyssnar efter olika saker i musik och på olika sätt. Sloboda 

(2005:319) menar att de flesta undersökningar kring musiklyssning, och dess eventuella påverkan, 

tyvärr utförs i miljöer som inte respondenterna är familjära i och där inte heller musiken är 

självvald. Han menar att forskning kring musiklyssning bör ske på lyssnarens villkor med självvald 

musik, miljö och tidpunkt för att det ska kunna visa mer tillförlitliga resultat kring musiklyssning 

och dess eventuella påverkan. Sloboda (2005:320) menar att musiklyssning är situationsbunden. 

Man inte kan få fullständiga forskningresultat utan att ta hänsyn till lyssnarens känslor och 

musiksmak vid ett speciellt tillfälle.  

 

One cannot begin to give a full account of the cognitive, affective, or aesthetic response of a 

listener, without paying detailed attention to the reasons why the person is listening to that 

particular music at that particular time. (Sloboda 2005:320). 

 

Jag har inspirerats av slobodas (2005) åsikter i min uppsats, kring att musiken är situationsbunden 

och att musiken i forskningsundersökningar bör vara egenvald. Jag har inte lagt så stor vikt vilken 

typ av musik det är, utan istället låtit respondenten tala kring ”sin” musik och utgått ifrån de 

upplevelser som de beskriver.  

Enligt Lilliestam (2006:72) finns en föreställning om musikens goda sidor, att musik kan hela 

människor både psykiskt och fysiskt. Det som Lilliestam menar ofta glöms bort i vardagligt tal och 

uppfattningar kring musik är att den också kan ha en negativ effekt på människor och ”att musik 

också kan användas i onda och destruktiva syften” (Lilliestam 2006: 74). Till exempel använder 

soldater i krig viss musik som symboliserar fosterlandet för att skänka kraft och mod. Lilliestam 

(2006:75) menar att musik kan påverka oss, eller en situation, i en viss riktning men säger inte att 

den alltid gör det. Hur musik påverkar beror bland annat på situation, människa och musikstil. 

Lilliestam skriver ”musik kan användas (och används!) som ett hjälpmedel inom vård av fysiska och 

psykiska sjukdomstillstånd och terapi. Likaväl som människor mår väldigt bra av musik kan andra 

må utomordentligt dåligt.” (Lilliestam 2006:76). När musik triggar igång våra känslor påverkar det 

också vårt beteende till att handla på ett annat sätt än vad vi gjort om musik inte spelats (Clarke, 

Dibben & Pitts, 2010:82). 

Alf Gabrielsson beskriver hur informanterna i undersökningen berättar om sina starka 

musikupplevelser (Gabrielsson 2008). Han redovisar genom sina informanter cirka 150 olika 
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reaktioner. Dessa har delats in i mer övergripande kategorier och samlats under följande sju 

rubriker. 

 

Allmänna karakteristiska 

Fysiska reaktioner 

Perception 

Kognition 

Känslor/emotion 

Existentiella och transcendentala aspekter  

Personliga och sociala aspekter  

 
Enligt Gabrielsson (2008:449) menar informanterna att de bara upplever något speciellt av musik 

vid mycket få tillfällen medan det är vanligare med starka musikupplevelser för andra. Intervjuerna 

beskriver tillstånd som rysningar, andnöd, hjärtklappning, tårar, frid och liknande starka 

upplevelser. Detta upplevs bland annat när informanterna blivit överraskade av musiken via radion 

eller liknande samtidigt som de har haft andra sysslor, alltså när musiken funnits i bakgrunden. 

Dessa upplevelser har antingen stärkt eller utmattat lyssnaren. De har känt sig antingen starka, glada 

och fyllda med energi eller blivit trötta och tomma på energi. Bossius och Lilliestam (2011:142) 

beskriver liknande resultat från sina informanter. Känslor där ord inte räcker till, man försvinner in 

i musiken, man hamnar i trance. Gemensamt för de här upplevelserna är att de upplevs i ihop med 

andra, i en gemenskap. 

På grund av att musik påverkar människors känslor på olika sätt har jag valt att beskriva vad 

forskning säger kring musikupplevelser mer generellt. På grund av att forskning (Clarke, Dibben & 

Pitts, 2010; Lilliestam 2006; Sloboda 2005) visar att människors känslor påverkar hur vi agerar och 

beter oss, och musik påverkar människors känslor, så kan det få betydelse även då musiklyssning 

kombineras med lärande. Musik kan eventuellt upplevas påverka eleven i en lärandesituation att 

hålla koncentrationen uppe lite längre eller tvärtom.  

 

2.2.2 Undersökningar med mätbara resultat och faktisk påverkan 

 
Anne Savan har gjort en undersökning The Effect of Background Music on Learning (1999) av tio 

pojkar med inlärningssvårigheter och som har svårt att uppföra och koncentrera sig. 

Undersökningen utforskar möjligheten att viss typ av musik förbättrar elevers prestationer i skolan. 

Pojkarna som är 11-12 år har fått lyssna till Mozarts musik i samband med att de 40 minuter i 

veckan har tränat koordination, balans, precision och koncentration. De här barnen har alla nedsatt 

koordinationsförmåga. Enligt studien förbättrades deras humör, de blev mindre aggressiva och 

mindre frustrerade när musiken spelade. Sju olika inspelade band spelades upp med samma musik 
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fast man manipulerat musiken på olika sätt, oktaverat upp musiken, skurit bort frekvenser och 

spelat upp den baklänges med mera. Resultatet visar att pojkarnas beteende, koncentration och 

prestationer förbättrades av musiken då den spelades upp utan förvrängningar men också då 

musiken spelades upp baklänges, snabbare och långsammare. Det fanns ingen parallell 

undersökning där man jämförde effekterna utan musiklyssning.  

 

I Charles W Davidsons och Lou Anne Powell’s undersökning The effect of easy-listening 

background music on the on-task-performance of fifth grade children (1986) observerades 26 

elever vid 42 tillfällen under en fyramånaders period. Testerna gällde elevers förståelse och förmåga 

att ta del av information från deras klasslärare. Eleverna deltog i en normal klassrumsundervisning 

där läraren talar, diskuterar med eleverna och visar bilder. Observationer dokumenterades var tredje 

minut och var grunden för poängsättning i en 10 gradig skala. Först gjordes 15 tester utan 

bakgrundsmusik sedan 15 med bakgrundsmusik som klassificerades som lättlyssnad musik. Med 

lättlyssnad musik menar författarna melodi som ackompanjeras av harmoniska ackord 

instrumenterade av stråk och blåsinstrument. De sista 12 testerna gjordes utan bakgrundmusik. 

Resultaten visar att användandet av lättlyssnad bakgrundsmusik var effektiv och fick eleverna att 

klara uppgifterna bättre. Pojkarnas prestationer ökade under testperioden med musik och sjönk 

tillbaka under perioden utan bakgrundsmusik, Det var ingen markant ökning för flickor under 

testperioden utan de höll sig på en relativt jämn nivå. Författarna menade att eftersom lättlyssnad 

bakgrundsmusik verkar öka pojkars mottaglighet för inlärning kan bakgrundsmusik vara en billig 

och rimlig investering att använda i klassrum. 

 

Min undersökning gäller elevers upplevelse av musiklyssning i kombination med skolarbete och 

inlärning. Jag har fått söka tidigare forskning i angränsade områden då forskningsfältet kring 

personliga upplevelser med egenvald musik i kombination med inlärning är smalt. Därför har jag 

valt att använda mig av både forskning kring upplevelser av musik mer generellt och mätbara 

resultat av påverkan av musik. 

 
 

3 Teoretiskt perspektiv 
 
En fenomenografisk ansats har valts som teoretisk utgångspunkt för denna undersökning eftersom 

jag är intresserad av hur elever beskriver sina upplevelser och vilka kvalitativa skillnader det finns att 

uppfatta i fenomenet musiklyssning kombinerat med lärande. 

 

3.1 Fenomenografi 
 
Enligt Larsson (1986:12) uppfanns fenomenografin i slutet av 70-talet i Göteborg av INOM-

gruppen, en forsknings grupp med Ference Marton i spetsen. Enligt Marton & Booth (2000:176) 

kom fenomenografin till med anledning av pedagogiska frågeställningar och har som mål att 
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utveckla förståelsen för pedagogiken. Marton & Booth pratar om första och andra ordningens 

perspektiv. Första ordningens perspektiv handlar om fakta och vad som kan observeras utifrån. 

Andra ordningens perspektiv handlar om hur någon upplever något, hur någon uppfattar något. 

Fenomenografin tar sin ansats ur den andra ordningens perspektiv. De menar att ”fenomenografin 

syftar till att avslöja kvalitativt skilda sätt att erfara olika fenomen” (Marton & Booth 2000:176). 

Fenomenografi kan alltså sägas vara forskning om uppfattningar. 

 

Mina forskningsfrågor innehåller begreppen uppfattningar och kvalitativa skillnader och dessa är 

även nyckelbegrepp inom fenomenografin. Med kvalitativt skilda uppfattningar menas att 

människor uppfattar samma fenomen på olika sätt, på grund av deras förförståelse för fenomenet. 

Det beskriver samma fenomen på distinkt skilda sätt, sätt som innebär en förståelse som skiljer sig 

från andra människors förståelse av samma fenomen. Jag ska försöka gestalta dessa olika 

upplevelser av musiklyssning så tydligt som möjligt och beskriva respondenternas resonemang. 

 

Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som 

inte kan sägas, eftersom det aldrig har varit föremål för reflektion. De utgör den referensram 

inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang. 

(Marton, citerad i Larsson 1986:21).  

 

Enligt Marton & Booth (2002:154) menar fenomenograferna alltså att en uppfattning är något vi 

inte har reflekterat över utan något som vi bara ser som självklart och som vi sedan bygger våra 

slutsatser kring.  Det är av den anledningen viktigt att ställa fler frågor än själva forskningsfrågan då 

man har för avsikt att även förklara den bakomliggande orsaken till att människor svarar som de 

gör. Staffan Larsson sammanfattar i sin bok Kvalitativ analys-exemplet fenomenografi det 

fenomenografiska forskningsobjektet på följande sätt:  

 

Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär också att 

vi är ute efter innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär 

också att vi har valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något 

egentligen är (Larsson, 1986:13)  

 
Vidare sammanfattar Staffan Larsson fenomenografin i fyra punkter: 
 

1. Vårt forskningsobjekt är andra ordningens perspektiv -hur omvärlden ter sig för 

människor. 

2. Vår utgångspunkt är intervjuer med människor -den empiriska grunden.  

3. Vi strävar efter att beskriva skilda sätt att föreställa sig något- variationen i kvalitativt skilda 

uppfattningar av ett fenomen. 
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4. Våra beskrivningskategorier är bundna till det unika innehåll som beskrivs och 

representerar fundamentala skillnader i sätt att uppfatta något – uppfattningsnivån. (Larsson, 

1986:21–22) 

 

3.2 Kritik mot fenomenografi 
 

Enligt Uljens (1989:59) finns kritik riktad mot fenomenografin. Ett exempel är att det finns en 

otydlighet i tillvägagångssättet och i beskrivningar av fenomenens samband. Ett annat exempel är 

att beskrivningar av fenomen och dess samband med sammanhanget är otydligt. Syftet med 

fenomenografin menas vara att skapa beskrivningskategorier och analysera relationerna mellan 

dessa. Larsson (1986:23) menar att kritik mot fenomenografin kan gälla hur resultatet presenteras, 

att det verkar underligt för många att resultatet av fenomenografiska studier är skapandet av själva 

kategorierna. Många vill se ett mätbart resultat, hur många som tyckte si eller så. Men resultatet 

beskriver mer att vissa tror på ett sätt och inte ett annat.  

 

3.3  Beskrivningskategorier 
 
I en fenomenografisk studie presenteras resultatet med hjälp av beskrivningskategorier. 

Beskrivningskategorierna skapas genom analys av forskaren, utifrån vad respondenterna har sagt i 

intervjuerna, för att sedan sortera in dessa i kategorier. 

Michael Uljens (1989:39) beskriver att det finns olika delar av intervjuns förhållande till 

beskrivningskategorierna. Något som sagts i intervjun utgör grunden för beskrivningskategorin. 

Beskrivningskategorin blir till av det som respondenten har berättat och den får sin betydelse av det 

sammanhang den förekommer i.  

En penna och en spik är kvalitativt skilda åt! Det är två olika saker med olika användningsområden. 

Men de har samma form, det går att göra tecken med dem och de är uppskattade av en snickare. På 

samma sätt gäller människors uppfattningar, människor ser på omvärlden på olika sätt och detta  

beror på vilken förförståelse människor har.  
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4 Metod 
 

Uppsatsen berör inte i första hand undervisning i musikämnet utan musikens 

integration/delaktighet i andra ämnen och vid läxläsning, formella miljöer. De flesta 

forskningsundersökningar jag har läst kring musik och inlärning kretsar kring musikens faktiska 

påverkan. Vilken påverkan musik faktiskt har för människan har är mycket svårt att påvisa eller 

bevisa. I alla fall i ett sådant här litet forskningsarbete. Av den anledningen gäller min fråga den 

personliga upplevelsen av musik. En viktig aspekt kring forskningen om musiklyssning är att man 

ofta använder ”testmusik” (Savan, 1999) utan att ta hänsyn till vilken relation respondenten har till 

”testmusiken”. Eftersom Slobodas (2005) forskning tyder på att igenkänningsfaktor och personlig 

musiksmak spelar in hur man upplever och påverkas av musik har jag valt att göra min 

undersökning kring respondenternas egenvalda musik. Min uppsats vilar på intervjuer där fyra 

respondenter fått svara på frågor om hur de påverkas av musik vid inlärning och skolarbete.  

 

4.1 Urval, avgränsning och insamling av data 
 

Jag valde alltså att intervjua fyra skolelever i åldrarna 14-16 år. Eleverna går på olika skolor i samma 

kommun. Jag ville inte ha en tidigare personlig relation till respondenterna men veta så pass mycket 

av de att de lyssnar på musik på lektionstid. Samtliga respondenter säger sig vara musikintresserade 

och lyssna ofta på musik. Jag har valt att i intervjuerna ställa frågor kring elevers upplevelser av 

musiklyssning i kombination med inlärning i formella lärmiljöer, detta för att få en inblick i vilka 

upplevelser tonåringar erfar med musik i skolan. 

Jag har valt respondenter från olika skolor att svara på mina frågor med anledning att inte låta 

resultatet påverkas av en lokal syn, det vill säga att det skulle vara en utbredd uppfattning på just 

den skolan, eller att exempelvis det finns något uttalat förbud mot musiklyssning på lektionstid. 

Detta är inspirerats av en tanke från Larsson (1986:30) som jag applicerat och låtit forma så den 

passar min undersökning. (Man kan säga att i de fallen det inte fungerat att enbart hålla mig till 

fenomenografin så har jag inspirerats av dess idéer.) Jag gjorde min empiri med både vuxna och 

skolungdomar till en början för att få mer inblick i vilken grupp människor som jag sedan ville 

basera min forskningsundersökning på. Anledningen till detta var att jag som vuxen skulle få större 

insikt i vilka frågor som var relevanta att ställa, jag fick på så sätt mer intryck från vuxenvärlden och 

ungdomarnas värld. På detta sätt kunde jag införskaffa mig ny förförståelse för att sedan kunna vara 

mer fördomsfri eller ha en vidare spektra i mitt synsätt och i mitt val av intervjufrågor. De tidigare 

intervjuerna är inte presenterade i min uppsats utan bör ses som ett förarbete och en process i mitt 

urvalsarbete. Jag gjorde först en intervjuguide där jag förklarade syftet med undersökningen och hur 

intervjuerna skulle genomföras. Varje intervjuperson har blivit informerad om varför intervjuerna 

genomförts och i vilket syfte svaren ska användas. Detta har samtliga respondenter blivit 

informerade om dels genom att få ta del av den intervjuguide jag har delat ut innan samtalen ägt 

rum och dels genom att de haft möjligheter att fråga om det funnits oklarheter kring den skriftliga 
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informationen. I intervjuguiden informeras tydligt att alla respondenter är och förblir anonyma. 

Samt att de material som samlats in kommer att behandlas konfidentiellt med största omsorg och 

respekt. Intervjuerna har spelats in och sedan ordagrant transkriberats, allt inspelat material har 

efter transkriptionerna raderats. Eftersom löfte om anonymitet erhålls används fingerade namn i 

rapporten. Jag har valt att kalla de intervjuade för elev 1, elev 2, elev 3 och elev 4 och vid de 

tillfällen då jag behövt omnämna allihop används respondenterna som ett samlingsnamn. 

Intervjuerna har bokats in då båda parter har haft gott om tid att genomföra intervjun och 

respondenten har fått välja tid och plats. Avsikten med detta var för att skapa en avslappnad miljö 

där respondenten kunnat känna sig trygg, och förhoppningsvis på det sättet kunnat koncentrera sig 

mer på samtalet. Frågorna har konstruerats på ett sätt där de kretsat kring kärnfrågan men inte ställt 

det vetenskapliga problemet i direkt fokus. Med förhoppning om att kunna leda samtalet åt ett håll 

där man ändå kunnat samtala kring ämnet och få den information man eftersträvat. Frågorna 

formuleras på ett sådant sätt som ger utrymme för respondenten att beskriva ett större 

sammanhang eller företeelse till exempel: Vad betyder musik för dig? Enligt Sharan B Merriam 

(1994:45) har alla vetenskapliga metoder för och nackdelar. Metoden bör bestämmas utifrån den 

frågeställning som forskningen behandlar men  också utifrån det teoretiska perspektivet. Då mina 

frågeställningar berör upplevelser, har jag valt att göra intervjufrågor med låg grad av 

standardisering. Det innebär att man inte kan skriva svarsalternativ i förväg eller avgöra vad som är 

det sanna svaret på en fråga. Min empiriska grund bygger på halvstrukturerade intervjuer med 

förutbestämda ingångsfrågor och mer improviserade följdfrågor. Då omvärlden ter sig olika för 

människor beroende på deras förförståelse har intervjuerna kommit att se olika ut. Utifrån analys av 

min empiri har jag skapat beskrivningskategorier för att presentera mitt resultat. Vid själva 

författandet av intervjufrågorna har jag tagit hjälp av Merriams bok Fallstudien som 

forskningsmetod (1994), Intervjumetodik (Lantz, 1993) och kvalitativ analysexemplet 

fenomenografi (Larsson, 1986). Syftet med intervjuerna har varit att förstå respondenterna 

kvalitativ skilda upplevelser och uppfattningar kring musiklyssning vid inlärning i skolan, för att 

sedan analysera dessa med fenomenografiska verktyg och ett andra ordningens perspektiv. Med 

anledning av att respondenterna inte skulle bli påverkade av min uppfattning har jag försökt att 

hålla mig neutral inför de svar jag har fått på intervjufrågorna. Jag valde att göra en delvis 

strukturerad intervju för att också ha möjlighet att kunna följa samtalets ”egna” utveckling, till 

exempel vid respondenternas egna tankegångar och oförutsedda sidospår. Jag har då också haft 

möjlighet att ställa följdfrågor på detta och följa respondentens egna tankar och tidigare upplevelser 

för att kunna utveckla ”nya” synsätt och infallsvinklar till den ursprungliga frågeställningen. Detta 

har föranlett att grunden till analysmaterial av beskrivningskategorier har kunnat skapas som inte 

kunnat förutses innan frågeställningar och intervjuer ägt rum. Här är de frågor jag hade förberett 

innan intervjuerna och som jag hade som utgångspunkt. Sedan följde följdfrågor som ser olika ut 

från intervju till intervju.  

 
1.Vad betyder musik för dig?  
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2. I vilka sammanhang vill du lyssna på musik?  

3. Lyssnar du på musik när studerar?  

4. Vad har du för åsikter om att lyssna på musik i samband med skolarbete?  

5. Hur använder du musik på lektionerna?  

6. Hur påverkar musiken din inlärning?  

7. Finns det tillfällen då du inte vill lyssna på musik? När då?  

8. Har du någon gång känt dig påverkad av musik? Hur då? i vilket sammanhang  

9. På vilket sätt tror du musik påverkar koncentrationsförmågan? Är det olika för olika musik?  

10. Upplever du att det är positivt eller negativt för din inlärning att lyssna på musik när du 

studerar? Varför?  

11. Gör det någon skillnad för dig om du får lyssna på musik eller inte när du har lektion? Om det 

gör skillnad, på vilket sätt i så fall?  

 

4.2 Den fenomenografiska analysen  
 
Efter intervjuerna och när jag insamlat materialet skapade jag ett dokument med olika citat från 

respondenterna där jag kategoriserade dem efter variationer och likheter i respondenternas 

uppfattningar om sina upplevelser kring musiklyssning och inlärning. Jag försökte se samband och 

skapa mönster från det insamlade råmaterialet för att kunna se olika dimensioner i svaren. Jag 

försökte förstå kontexten i repondentens uttalande, den bakomliggande orsaken till varför 

respondenten svarar som respondenten gör. Vad pratar de egentligen om? Vad är den 

bakomliggande orsaken till att de säger som de gör? Går detta att härledas till de övriga 

respondenternas uppfattningar kring fenomenet gällande musiklyssning, upplevelser och inlärning? 

Efter jag gjort dokument utifrån alla respondenters intervjuer, sammanställde jag, i nya dokument, 

citat från alla respondenter som kunde härledas till samma fenomen. Utifrån dessa dokument har 

det sedan varit lättare att se samband, kvalitativa skillnader och likheter. Detta har varit min 

utgångspunkt och grund för att få överblick i min analys. Utifrån från dessa dokument har jag 

skapat mina beskrivningskategorier. Enligt larsson (1986:30) och Denscombe (2009:367) ska alla 

slutsatser som görs i en analys grundas på de fakta som samlats in från intervjuerna. 

Beskrivningskategorierna ska vila på den empiriska grunden. Vidare är det viktigt att forskaren ger 

en tydlig presentation och förklaring i hur dennes tolkning av data har gått till och att man inte 

tolkar intervjumaterialet utifrån personliga åsikter. (Detta blir intressant ur ett fenomenografiskt 

perspektiv beroende på att förförståelsen skiljer sig från fall till fall). Ibland har det varit svårt ibland 

att avgöra vad respondenten menar. Då har jag fått gå tillbaks till respondenten och ställt ytterligare 

frågor via telefon. Eftersom det förekommer många nyanser och sidospår i ett 20-30 minuters långt 

samtal har det varit nödvändigt att sålla bort information som jag bedömt som irrelevant för min 

frågeställning.  
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4.3 Validitet och reliabilitet 
 

Denscombe (2009:380) menar att kvalitativ forskning inte lämnar några garantier för att resultaten 

är korrekta, men man eftersträvar en så stor trovärdighet som möjligt. För att verifiera sina resultat 

kan man använda sig av triangulering, respondentvalidering, grundande data och expertvaliditet.  

 

Med reliabilitet menas enligt Denscombe (2009:381) om undersökningens resultat kommer visa på 

samma resultat om undersökningen genomförs en eller flera gånger. Här uppstår ett problem 

eftersom människor är olika och svarar på olika sätt på även om frågorna är de samma. Även om 

samma människor intervjuas igen blir sannolikt svaren annorlunda eftersom människor blir äldre, 

förändras, får ny kunskap eller har en annan levnadssituation som gör att åsikter kan skiljas från 

deras tidigare svar. Kvalitativ forskning har bland annat som uppgift att förklara hur världen ser ut 

utifrån olika människor perspektiv. Eftersom det finns många olika människor och därmed många 

olika uppfattningar och tolkningar, finns det inte några referenspunkter att jämföra efterkommande 

liknande undersökningar mot. 

 

4.4 Etik 
 

All forskning ska genomföras på etiskt riktigt sätt. I kvalitativa fallstudier blir etik viktig vid två 

tillfällen, dels vid själva insamlandet av data till exempel vid intervju eller observation, dels vid 

publiceringen av resultatet. Etik gäller anonymitet, konfidentialitet. Jag har hämtat information på 

vetenskapsrådets hemsida "http://www.vr.se" där det finns bra tips på vad man ska tänka på när 

man genomför sin undersökning. Jag har utformat min intervjuguide utifrån de regler och 

rekommendationer som finns att läsa där. De intervjuer jag genomfört har också tagit hänsyn till 

gällande regler och rekommendationer enligt vetenskapsrådets hemsida. 

Vetenskapsrådet har punktat upp fyra olika forskningsetiska principer som ska efterföljas vid 

humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsundersökningar nämligen: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjadekravet. Samtliga respondenter har blivit 

informerade om att de här principerna finns, vad dem innebär och att jag som författare, forskare 

till uppsatsen kommer att efterfölja dessa principer. 

Informationskravet innebär att respondenten ska informeras om vad syftet med intervju är och att 

respondenten deltar frivilligt med rätt att avbryta intervjun när som helst. Respondenten kan även 

välja att avstå att svara på vissa frågor. Detta har jag informerat om via intervjuguiden som återfinns 

som bilaga till denna uppsats och även vid samtal i telefon vid förfrågan om eventuell medverkan 

till intervjuerna samt samtal i anslutning till intervjutillfällena. Samtliga respondenter har tackat ja till 

medverkan.  

Samtyckeskravet innebär att respondenten ska kunna välja om de vill delta i intervjun, och delta på 

egna villkor, att de till exempel kan avstå från att svara på någon fråga utan att detta ska få negativa 

konsekvenser eller missnöje hos forskaren. Eftersom alla mina respondenter är minderåriga har 
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deras vårdnadshavare varit tvungna att godkänna respondenternas medverkan. Även om min 

forskning inte berör forskning av etisk känslig natur har vårdnadshavarna också tagit del av all 

denna information. Samtliga respondenter har deltagit frivilligt i undersökningen och inga frågor 

har lämnats obesvarade på grund av andra anledningar än att frågan varit för svår eller otydlig. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har ansvar för att hålla respondenterna anonyma. Den 

insamlade data skall behandlas med största respekt så att obehöriga ej har tillträde till den. Ingen av 

mina respondenter har uttryck ett behov eller önskan av att vara anonyma. Jag tycker emellertid att 

det är kutym att alltid hålla alla respondenter anonyma och även om respondenterna hade 

accepterat att vara namngivna så hade det inte tillfört något för min undersökning.  

Nyttjandekravet - Respondenterna har blivit informerade i vilket sammanhang intervjuresultat och 

personuppgifter kommer att användas. Denna undersökning kommer att följa nyttjandekravet som 

innebär att all insamlad data och uppgifter om person endast får användas endahållsmässigt och i 

det syfte som respondenterna blivit informerade om, i forskningssammanhanget, inte i andra 

vetenskapliga eller i kommersiella sammanhang. 

 

5 Resultat och Analys  
 
Här presenteras först respondenternas upplevelser på ett individuellt plan sedan presenteras en 

sammanfattning av alla respondenters upplevelser kring forskningsfråga 1. I nästa avsnitt, och i 

behandlandet av min andra forskningsfråga, har jag försökt beskriva de kvalitativa skilnader som 

finns i upplevelser av musiklyssning och inlärning. Jag har använt mig av ideer från fenomenografin 

och är inspirerad av den teorin i min analys. Mitt resultat av forskningsfråga två presenteras med 

hjälp av beskrivningskategorier.  

 

5.1 Resultat från intervju: forskningsfråga 1 
Hur beskriver eleverna sina upplevelser av musiklyssning i kombination med skolarbete och inlärning? 

 

Jag har utifrån från intervjuerna sammanfattat vad respondenterna säger och upplever kring mina 

frågor. För att få trovärdighet i mina tolkningar presenteras korta citat från respondenterna som 

förhoppningsvis ska stärka de slutsatser jag nedan presenterar.   

 

Elev 1 säger att musiken är det bästa som finns. Hon lyssnar på musik hela tiden och beskriver att 

upplevelserna av musik vid inlärning är ”positivt”. Det finns flera orsaker till det. Musik påverkar 

hennes känslor, musik hjälper henne att slappna av och komma i rätt stämning. Musiken får henne 

att koncentrera sig bättre på skolarbetet. Anledningen till det, är bland annat att musiken kan stänga 

av klassrumsljud och att hon slipper störas av andras prat och ljud. 
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Jag kan koncentrera mig mycket bättre för jag stänger ute allt annat, asså typ som en 

bakgrund som jag kan arbeta med om jag vill… Alltså när jag kanske är arg brukar jag sätta 

på metal och så och då brukar jag så här avreagera mig typ, alltså lugna ned mig, eller när jag 

är ledsen så kanske jag lyssnar på lite mer deppigare låtar och då känns det också lite bättre… 

Eller när jag är glad så sätter jag på så här peppande musik och då blir man ännu gladare. 

(Elev 1) 

Elev 1 har även musik på hemma trots att det är tyst och lugnt då hon gör läxor. Då är anledningen 

att musik är ”bra” helt enkelt. Musiken får inte vara för medryckande enligt elev 1 då vill man dansa 

eller sjunga med men det är ändå bättre än att vara utan musik, ur inlärningsperspektiv. Elev 1 

beskriver att anledningen till musikens positiva effekt beror på hennes vana att lyssna och att musik 

är beroendeframkallande. Musiken får hennes självförtroende att öka och den skapar en 

trygghetskänsla.  Elev 1 upplever att musik påverkar känslorna och  hon använder musik för att 

hamna i rätt känsloläge, ett läge som passar arbetsuppgifterna i klassrummet och hemma vid 

läxläsning.  

 

Elev 2 beskriver sina upplevelser kring kombinationen musik och inlärning som positiva. Musiken 

hjälper henne att koncentrera sig bland annat eftersom hon inte gillar tystnad.  

 

Jag lyssnar alltid när jag ska koncentrera mig på plugg, innan jag ska sova, jag lyssnar hela 

tiden!  Jag har spotifylistor som jag går efter, med blandade låtar lite lugnare, olika listor. Den 

lugna listan är till när jag ska sova och koncentrera mig på vissa lektioner. Musik är bra för att 

få mig att fokusera på uppgiften, dels för att jag inte ska prata med andra, dels för att om det 

är stökigt i klassen så brukar jag sätta på lugn musik. (Elev 2) 

 

Elev 2 upplever att hon blir störd av de andra i klassrummet om hon inte har musiken igång. Hon 

upplever att musik gör henne lugn och fokuserad på sina arbetsuppgifter i klassrummet. Musiken 

ska helst inte vara för rockig utan hon föredrar lugna låtar. Det är enligt henne inte nödvändigt att 

man hört musiken innan men det blir roligare då. Elev 2 upplever att koncentrationen även ökar vid 

läxläsning hemma trots att det inte finns störande moment runt omkring. Elev 2 menar att musiken 

även hemma får henne lugn och mer fokuserad.     

 
Elev 3 säger också att han lyssnar på musik hela tiden och menar att musik betyder allt för honom. 

Han menar att hans inlärningssituation förbättras beroende på de känslor som musiken ger honom 

och att han kan använda musiken utifrån den förväntade påverkan. I klassrummet blir han 

omotiverad och okoncentrerad utan musik och får inte lika mycket gjort. Utan musik i hörlurar blir 

han störd av de andra i klassrummet och lockas att följa med i diskussioner med klasskamraterna.  

Hemma, vid läxläsning, upplever han en skön känsla av musik. Eleven upplever att musiklyssning är 
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lugnande vilket får honom att tänka mer. I vissa favoritlåtar upplever han att fokus tillfälligtvis är 

mer på musiken än på skolarbetet, men poängterar att det är just tillfälligtvis och ändå bättre än om 

det hade varit helt tyst. Han upplever att lugna låtar är bäst för inlärning och musiklyssning. Elevens 

upplevelser kring inlärning och musiklyssning är detsamma oavsett vilket ämne det gäller.  

 
Man kan ju välja musik beroende på känsla, det finns ju mycket känslor i musiken.  Jag blir 

lugn av musik, jag börjar tänka mer typ!  Men utan musik… det blir inte samma grej. Jag blir 

mer ofokuserad och får inte lika mycket gjort. Men det går ju… (Elev 3) 

 

Elev 4 beskriver sina upplevelser av musiklyssning (kombinerat med inlärning) som att musiken 

stärker självförtroendet, den får honom peppad och texterna i låtarna blir en inspirationskälla för 

fantasin vid skrivarbete, elev 4 får idéer av musiken och den får honom att tänka bättre.  

När jag skriver får jag mest idéer av musiken, det får mig att tänka och ger mig bättre 

självförtroende. (Elev 4) 

Musiken hjälper honom att koncentrera sig då det är mycket liv i klassrummet. Elev 4 vill hellre 

lyssna på musik än på klasskompisarnas prat. Elev 4 beskriver att när han läser och lyssnar på ösig 

musik, som han gillar mest, så tappar han ibland fokus på skolarbetet och lyssnar analyserande efter 

hur trummorna spelar. Musiken hjälper honom att jobba bättre fast ibland inte i kombination med 

läsning. Av lugn musik upplever han en lugnande känsla som är skön att studera till. När han är 

deppig gör musiken honom på bättre humör som gör att inlärningsmiljön blir mer trivsam.  
 
 
Sammanfattning av respondenternas upplevelser av musiklyssning.  
 
Hur beskriver eleverna sina upplevelser av musiklyssning i kombination med skolarbete och inlärning?  

 

Samtliga fyra respondenterna säger sig ha positiva upplevelser kring musiklyssning och inlärning. 

De upplever att musik förstärker deras motivation och koncentrationsförmåga, de beskriver att de 

utan musik får svårare att fokusera på arbetsuppgifterna i skolan. Musiken underlättar deras 

inlärning. De menar att de inte kan koncentrera sig på skolarbetet på grund av att klasskamrater 

eller andra ljud stör i klassrummet. Respondenterna menar att om klasskamraterna pratar är det dels 

lätt att falla in i en diskussion men också lätt att bli ofokuserad på grund av deras samtal, även om 

man inte vill delta i deras diskussion. De uttrycker alla att alla musikstilar är positivt för deras 

inlärning och att de använder olika musik till olika arbetsuppgifter. Samtliga respondenter upplever 

att lugn musik är skön att studera till, eller att det höjer deras koncentration.  Respondenterna 

upplever att musiken gör dem lugna och motiverade och får dem att tänka bättre. Musiken föder 
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känslor som respondenterna upplever som positiva för arbetsmiljön och musiken förhindrar 

samtidigt negativa känslor. 

 

5.2 Resultat fråga två  
 

Vilka kvalitativt skilda sätt att uppleva musiklyssning tillsammans med lärande framträder i intervjuerna? 
 
Alla respondenter har som gemensam nämnare, att de rapporterar positiva upplevelser av 

musiklyssning vid inlärning. Alla lyssnar på musik på skoltid men ingen menar att det har att göra 

med att skolan är tråkig eller att det skulle vara för att fördriva tiden. 

De uttrycker dels att musik hjälper dem att koncentrera sig bättre på grund av de positiva känslor 

som musik ger dem, dels att musik hjälper dem att avskärma sig från omvärlden, de skapar en egen 

sfär, den tredje beskrivningskategorien är byggd på den tolkning jag har gjort av att alla 

respondenter beskriver ett enormt och frekvent användande av musiklyssning.  

 

5.2.1 Beskrivningskategori 1: Koncentration med hjälp av stämnings-reglering-

respondenterna koncentrerar sig bättre med hjälp av de känslolägen de hamnar i med hjälp 

av musik. 

 
Musiken hjälper eleven att koncentrera sig på lektionstid på grund av att musiken påverkar deras 

känslor. Eleverna uttrycker att upplevelsen av musik får de att hamna i olika känslotillstånd. Det 

finns variationer i deras uppfattningar hur musiken påverkar dem, känna lugn, bli motiverade, få 

bättre självförtroende, men det gemensamma för alla är att musik upplevs påverka respondenterna 

eller trigga igång känslotillstånd. Dessa känslor och denna påverkan menar respondenterna är 

positivt för deras kognitiva förmåga. De känslor musik väcker hos respondenterna används för att 

gynna respondenternas koncentrationsförmåga.  

 
 
I följande citat beskriver elev 4 att musiken upplevs ge en bättre känsla som gör att eleven kan 

fokusera på uppgiften.   

 

Den lugna musiken gör mig mer avslappnad och lite mer ösig musik får mig mer taggad, jag 

brukar mixa ibland. Jag trycker på de som jag vill ha på rad på just den lektionen, så väljer jag 

låtar till en speciell lektion. Det hjälper mig till stor del. (Elev 4) 

 

Elev 4 planerar sina upplevelser med hjälp av musiken, han har en uppfattning hur han kommer att 

reagera på den förvalda musiken. 

Nästa citat beskriver en variation i uppfattning kring fenomenet som jag ändå valt att analysera som 

att det bottnar i samma uppfattning.  
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När jag skriver får jag mest idéer av musiken, det får mig att tänka och ger mig bättre 

självförtroende. I stort sett så är ju musik det viktigaste i mitt liv så… alltså det är som ett 

stöd för mig kan man säga i vissa tillfällen. (Elev 4) 

 

Även här används musiken som stämningsreglerare och hjälper respondenten till en bättre 

lärmiljö då elev 4 talar om att musik både väcker inspiration till nya tankar, må bättre och att 

hålla fokus uppe.    

 

5.2.2 Beskrivningskategori 2: Musiklyssning och miljö ” att skapa rum i rummet”  

 
Som jag tolkar respondenternas uttalande så upplever de att musiklyssning i skolan är som att 

stänga dörren om sig och gå in i sitt eget rum. Respondenterna menar att musiken håller dem 

borta från att prata med andra men också att förhindra att bli störda av andra elever. Det 

handlar om att skapa sin egen inlärningsmiljö ur det avseendet att kunna avskärma sig. Trots att 

respondenten ibland upplever att musiken är störande så är det en bättre lösning än att bli störd 

av klassrumsljud.  

 

– Ja för jag kan koncentrera mig mycket bättre och jag... det är oftast väldigt mycket liv i vårt 

klassrum och då så stänger det bort liksom så man kan koncentrera sig. (Elev 1)   

 

Musik har jag på när vi har eget arbete, läsning eller skrivarbeten, jag blir mer koncentrerad 

då. Det är allt från ballader till metal men jag använder mest lugn musik. Utan musik går det 

sämre. Jag blir störd av omgivningen, det kan vara stökigt i klassen. Då koncentrerar man sig 

mer på de som är där än på arbetet (Elev 3) 

 
Respondenterna avskärmar sig av olika anledningar dels, för att de vet att de lockas att falla in i 

diskutioner, dels för att slippa höra klassrumsljud och dels för att musiken ger de en ”bra” 

inlärningsmiljö känslomässigt, de mår bra av musiken.  

 
 

5.2.3 Beskrivningskategori 3: Vanor och beroendet av musik  

 

Respondenterna lyssnar därför de är vana att göra det. De beskriver att de lyssnar ”hela tiden” och 

säger att musik är en väldigt stor del av deras liv, jag tolkar det som att det blir en ovan situation för 

respondenterna att vara utan musik. Utan musik blir avsaknaden för stor för att de ska kunna 

koncentrera sig, de utrycker att musiken är allt , jag lyssnar alltid på musik och jag gillar inte tystnad. Jag 

tolkar det som att majoriteten av respondenternas skoldag är ackompanjerat av musik. 

Respondenterna upplevelser av musik är positiva för deras koncentration men de uttrycker även att 
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koncentrationen försämras utan musik. Jag har valt att göra en kvalitativ skillnad på detta eftersom 

jag anser att musiken påverkar respondenterna även i sin frånvaro. Upplevelsen utan musik gör 

respondententerna ofokuserade och okoncentrerade. Det beror på respondenternas stora 

omfattning av musiklyssning, deras mest representerade inlärningssituation är då musik avlyssnas.  

 

Jag tycker inte om tystnad så… Jag trivs när musiken är igång. Jag lyssnar alltid, hemma hela 

tiden och i skolan när vi ska arbeta självständigt. (Elev 2)  

 

Jag skulle kunna återanvända några citat till olika kategorier, inte för att kategorierna överlappar 

varandra men för att citaten innehåller olika upplevelser som kan härledas till olika 

beskrivningskategorier. Här kommer ett exempel på ett citat som beskriver både musikens 

känslopåverkan och vilka konsekvenser respondenten förväntar sig i avsaknaden av 

musiklyssning.  

 

Musiken betyder allt!  Vet inte hur jag ska förklara det man får mycket känsla av det. Man 

kan beskriva mycket med musik hur man känner, man kan ju välja musik beroende på känsla, 

det finns ju mycket känslor i musiken.  Jag blir lugn av musik, jag börjar tänka mer typ!  Men 

utan musik… det blir inte samma grej. Jag blir mer ofokuserad och får inte lika mycket gjort. 

Men det går ju… (Elev 3) 

 

Detta citat belyser att det finns många olika upplevelser kring fenomenet musiklyssning och 

inlärning. Elev 3 beskriver att känslor påverkas, att man tänker bättre med musik och att utan musik 

så försämras koncentrationen för att det blir en ovan situation.  

 

Sammanfattning 

 

För att återknyta till mitt syfte: Att undersöka och analysera några elevers beskrivningar av hur de använder och 

upplever musiklyssning i kombination med skolarbete och inlärning, 

kan man sammanfatta respondenternas beskrivningar och mina tolkningar av deras 

musikupplevelser med att de vill skapa en så bra lärmiljö som möjligt för sig själva. De använder 

musik för detta ändamål med avsikt att, hamna i särskilda känslolägen, tänka bättre, avskärma sig 

och att de inte vill vara utan musik. 
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6  Diskussion (Konklusion)  
 
Detta kapitel innehåller mina egna fundringar kring resultatet från den kvalitativa studie som jag 

genomfört. Utifrån den metod och teori jag använt mig av ämnar jag först diskutera hur mina 

resultat överensstämmer med tidigare forskning.  

 

6.1.1 Resultaten i relation till tidigare forskning  

 
Resultatet beskriver hur fyra skolungdomar använder musiklyssning i skolan i samband med 

inlärning och hur de upplever musik i samband med lärande. Huvudresultatet i denna studie visar 

att respondenterna uttrycker att de med musiklyssning vill skapa en bättre arbetsmiljö för sig själva. 

Respondenterna säger sig använda musik på ett systematiskt sätt i skolan och att de har en tydlig 

uppfattning av hur de kommer att påverkas av den. Det är tydligt att musik har en central roll i de 

här respondenternas liv. Respondenterna använder musik för att stärka sig själva, för att hämta kraft 

och öka självförtroendet. Detta stämmer väl överens med Gabrielssons (2008) forskning samt med 

Bossius och Lilliestam (2011) som påvisar att vi påverkas känslomässigt av musik. Detta har alla 

respondenter uttryckt. All tidigare forskning som jag presenterar i denna uppsats visar att man på 

något sätt blir påverkad av musik, vilket inte är speciellt förvånande. Det som bör poängteras är att 

olika människor påverkas olika av samma musik, och olika från dag till dag eller helt enkelt 

beroende på vilket humör man är på. I Gabrielssons forskning (2008) beskriver hans respondenter 

sina starka musikupplevelser i ord, respondenterna redogör för hur de blir glada, ledsna och 

upplever harmoni av att umgås med musik. Mina respondenter beskriver liknande känslor men 

berättar samtidigt hur de själva använder sig av dessa känslor för att förbättra sin 

inlärningssituation. Sloboda (2005) beskriver hur människor använder musik för att skapa lugn i 

stressade och oroliga situationer vilket kan liknas vid hur miljön kan upplevas i ett klassrum.  

Min frågeställning gäller hur människor upplever att de påverkas av musik vid inlärning, inte hur 

man faktiskt blir påverkad. Varför är det viktigt att göra skillnad på det? Mitt resultat kan inte göra 

anspråk på att bevisa att musik är positivt eller negativt vid inlärning och koncentration. Mitt 

resultat visar däremot att respondenterna upplever att de påverkas av musik på olika sätt och 

använder musiken därefter. Respondenterna uttrycker att de lyssnar på musik ”hela tiden” vilket 

naturligtvis inte betyder att musiken ständigt spelas, men att musiken är igång under majoriteten av 

tiden, det betyder i så fall att majoriteten av deras liv är ackompanjerade av musik. Det innebär att 

de är mer vana att ha på musik än att vara utan. Om man tar bort det som för respondenterna är en 

naturlig tillvaro vid just inlärningsmomentet kan inlärningssituationen upplevas som en onaturlig 

miljö. Lilliestams (2006) forskning visar att ungdomar lyssnar mer på musik än vad den äldre 

generationen gör och utvecklar olika lyssnartekniker. En del ungdomar får svårare att koncentrera 

sig utan musik eftersom de inte är vana vid att vara utan den, eller inte gillar tystnad.  

Resultatet belyser den inlärningssituation eller inlärnings-miljö som många elever befinner sig i 

skolan.  
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6.2  Kommentarer till kategorierna 
 
Det som respondenterna beskriver med sin musiklyssning är att musiken är i bakgrunden, de sitter 

inte och analyserar musiken i samband med inlärning utan lyssnar på ett sätt som gör att musiken 

får olika funktioner. Elev 1 menar att om man är en otränad lyssnare så kan det vara svårare att 

fokusera på arbetsuppgiften. Enligt Dibben & Pitts (2010) är det en fokuseringsskillnad i att lyssna 

och att höra på musik. Som kan beskrivas med att lyssna aktivt (lyssna) kontra bakgrundslyssna 

(höra). I ett klassrum finns andra elever och därmed ofta många distraktionsmoment. Att ta på sig 

hörlurar med musik kan stänga av den omvärlden och skapa ett eget ”rum i rummet” och på det 

sättet byta ett distraktionsmoment mot ett annat distraktionsmoment. Respondenterna pratar om 

att musik kan användas i bakgrunden till deras studerande och att de vill stänga ute andra ljudkällor 

för att kunna koncentrera sig på sin inlärning. Öblads (2000) forskning visar att människor 

använder musiklyssning i bilen för att förstärka känslan av en privat sfär. Bilkörning kräver hög 

koncentration och uppmärksamhet och Öblads respondenter lyssnar på musik i bilen. Hon talar om 

vilken stimuli människor behöver för att koncentrera sig bättre. Jag liknar mina respondenters 

klassrumssituation med Öblads respondenters bilsituation. Mina respondenter väljer aktivt musik 

efter den inlärningssituation som råder. De vill vara fokuserade på sin uppgift och de vill finna 

känslan av att vara ifred. Musiklyssning i hörlurar på lektionerna är ett sätt som respondenterna 

använder för att uppnå detta. 

 
Respondenterna säger att musiken har fler funktioner än att stänga ute omvärlden, annars skulle de 

inte använda musik då de studerar i lugna miljöer, till exempel hemma. De beskriver att musiken 

hjälper dem att komma i rätt stämning, en stämning som ger bra förutsättningar för deras 

inlärningsmiljö. Musiken har en lugnande effekt på respondenterna vilket för dem är en 

förutsättning för att kunna slappna av och koncentrera sig på skolarbetet. Musikens roll kan vara att 

stänga ute bakgrundsljud, men också för att uppnå vissa känslotillstånd. Musik som är ovan, för 

komplex och stökig kan ta fokus från lyssnarens andra syssla och ta för stor plats i 

inlärningssituationen, och musiklyssning i kombination med inlärning upplevs då störa skolarbetet. 

Bossius och Lilliestams (2011) forskning visar att vi pendlar mellan lyssningstillstånden. Det är 

troligt att musiken ibland är huvudsysslan och ibland bakgrundsysslan, men då alternativet är 

klassrumsljud, gör respondenterna antingen en avvägning att musiken stör mindre, eller så byter de 

musik. Elev 4 beskriver att musiken ibland är i fokus i hans inlärningssituation. Vid de tillfällena 

påverkas han framförallt på två olika sätt, antingen lyssnar han specifikt efter hur trummorna spelar 

och spelar trummor med fötterna, eller blir han uppfylld av musiken som ger honom inspiration 

och sätter igång hans fantasi, så att han kan skriva och tänka bättre. Om det är så att man mottager 

musik beronde på det känslotillstånd man är i som Sloboda (2005) skriver, kan invand musik betyda 

nya saker för varje gång den avlyssnas eftersom situationen, humöret eller sammanhanget är 

annorlunda. Musiken kan ge associationer som i sin tur kan ge impulser att tänka på ett annat sätt. 
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Min tolkning utifrån vad elev 4 menar är att texten i musiken kan påverka respondenten att skriva 

om något som texten i musiken handlar om. Musiken kan också färga eller påverka hur en läst text 

uppfattas. Det kan jämföras med hur uppfattningen av en filmsekvens kan förändras med olika 

musik, eller utan musik till, eller hur en trafiksituation uppfattas med olika musik i steron , gasa eller 

bromsa, köra lagligt eller för fort, eller hur en inlärningssituasion förändras med musik, utan musik 

eller med olika musik Detta kan även härledas till Öblads (2000) forskning som menar att 

lyssnarens uppfattning av musiken är situationsbunden och föränderlig beroende på en mängd 

variabler till exempel miljö, humör eller situation. 

 

Sammanfattning 

 
Syftet med den här uppsatsens resultat är att öka förståelsen för hur elever uppfattar sin 

inlärningsmiljö. Resultaten är viktiga för att kommunikationen mellan lärare och elev ska 

underlättas. Resultaten visar att de här respondenterna tar ett eget ansvar för att deras 

inlärningssituation ska bli så bra som möjligt med eller utan hjälp av musiklyssning. Om de är 

representativa är svårt att avgöra men samtliga respondenterna har uttryckt att de kan använda 

musik för att förbättra sin inlärningssituation. I de fall en klassrums-konflikt kring detta fenomen 

uppstår, kan dessa resultat öka förståelsen för vissa elevers uppfattning.   

 

6.3  Metoddiskussion 

 
I min empiri har jag haft intervjuer för att samla in material. Jag hade inte kunnat få denna 

information och resultat med hjälp av en kvantitativ metod. Anledningen till att jag valde kvalitativa 

intervjuer var att jag intresserade mig för respondenternas upplevelser och hur de själva sätter ord 

på dem. Eftersom respondenternas upplevelser inte kunnat förutspås hade en kvantitativ metod 

inte kunnat finna dessa resultat. Metoden lämpar sig bra till liknande undersökningar. Jag valde 

fenomenografi som metodteori med anledning av den frågeställning som denna uppsats behandlar. 

En av fördelarna med mina intervjuer är att jag har kunnat ställa följdfrågor och följa samtalet åt det 

hållet respondenterna själv önskat. De fynd jag gjort i intervjuerna, bland annat i form av oväntade 

svar, har vidgat min insikt för följdfrågor i nästkommande intervjuer.  

 

En aspekt i denna uppsats är att den kom att handla om musiklyssning i hörlurar. De frågor jag 

ställde i början av intervjuerna kunde inte härledas till att det gällde musiklyssning i hörlurar utan 

samtliga respondenter tog det för givet.  

 

6.4  Förslag till vidare forskning 

 
Om det primära syftet med musiklyssning är att stänga ute omvärlden kunde det kanske vara vilka 

ljud som helst i hörlurarna? Respondenterna använder musik med hörlurar i klassrummet. Orsaken 
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till det gäller inte om det är faktiskt är positivt eller negativt för inlärningen ur den aspekten att 

musiken stimulerar till bättre mätbara resultat, utan att respondenterna i sitt klassrum eller i en 

lärmiljö vill trivas i sin inlärningsmiljö. Savans (1999) och  Charles W Davidsons och Lou Anne 

Powell’s (1986) resultat visar på en faktisk påverkan av musiklyssning i samband med lärande. 

Deras forskning visar att elever presterar bättre med musik i kombination med inlärning. Om detta 

även gäller för mina respondenters inlärning betyder det att de både upplever att de lär sig bättre 

och att de faktiskt också gör det. Det bör poängteras att båda dessa forskningsundersökningar 

använder vad Sloboda (2005) kallar ”testmusik”. Det skiljer ifrån min undersökning. Jag tror och 

spekulerar i att musikens stil och egenskaper har mindre betydelse i sammanhanget, eller rättare sagt 

jag tror att den positiva upplevelsen som mina respondenter beskriver är i samband med att de har 

valt sin musik själva och därmed uppskattar den. Det skulle vara intressant att undersöka om 

elevers prestationer i skolan påverkas olika, beroende på om musiken är självvald eller  om 

”testmusik” används. Det skulle kunna ge inblick i  om viss musik är mer prestationshöjande en 

annan musik. En ytterligare intressant problematisering är om det är musik som gör skillnad eller 

om det kunde vara vilka ljud som helst, fågelkvitter, havsljud eller något annat ljud som personen 

uppskattar eller finner harmoni av. I Savans (1999) och  Charles W Davidsons och Lou Anne 

Powell’s (1986) undersökningar framgår det inte om musikstyckena är speciellt utvalda för att just 

den musiken ska ha speciella egenskaper, det framgår inte att musiken skulle vara bättre eller sämre 

än annan musik. Däremot framgår det i Savans (1999) undersökning att resultatet var näst in till 

oförändrat då de manipulerade musiken på olika sätt. Det tolkar jag som att de vill veta essensen av 

musikens egenskaper, vad är det i musiken som gör att det betyder något? Vad betyder det att 

presentera ett forskningsresultat där musiken medför en positiv påverkan för inlärningen, för att 

sedan manipulera musiken till oigenkänlighet med samma positiva resultat. Det tolkar jag som att 

musikens stil är av mindre betydelse även vad gäller den faktiska påverkan. Vad som är oklart i 

sammanhanget är om det ändå fanns en igenkänningsfaktor i musiken, möjligen kunde eleverna 

härleda i minnet hur musiken lät utan manipulation eftersom Savans undersökning byggde på att 

gradvis ändra på musiken. Men frågan är intressant, är viss musik uppspelad baklänges också 

prestationshöjande? Det verkar otroligt att vissa stycken även baklänges skulle leda till bättre 

prestationer. Det skulle i så fall betyda att viss musik (i förhållande till annan musik) har egenskaper 

och tonspråk som förutom att den näst in till är övernaturlig i sitt grundutförande även stimulerar 

till bättre prestationer i former då musiken gjorts till oigenkännlighet. Jag väljer att härleda detta till 

min andra kategori, nämligen att man med musikens hjälp byter miljö. Kanske kan det betyda något 

att vara ensam med sitt bakgrundsljud, eleven har makten och ensamrätt att bestämma över sin 

inlärningsmiljö som skapas med det ljud eller musik som personen själv har valt.  

 

Det hade varit intressant att följa upp min forskningsundersökning med hjälp av en kvantitativ 

undersökning och utifrån de resultat denna uppsats visar skapa frågor kring musiklyssning och dess 

andvändningsområden. I en sådan kvantitativ undersökning kunde lärare även komma till tals för 
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att på så sätt göra en jämförelse för skillnader och likheter gällande uppfattningar kring 

musiklyssning och inlärning. Enligt min undersöknings resultat upplevs musik ha en positiv 

påverkan på inlärning och koncentration. Därför vore det intressant att se hur personal på skolor 

ser på ämnets status och hur de värdesätter ämnesintegreringen mellan musik och andra ämnen. Då 

jag arbetar i skolans värld ser jag tillfällen då ämnets status negligeras till förmån för andra mer 

accepterade ämnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

29 

7 Referenser 
 

Alfredsson A. & Lindgren B (2009) Bakgrundsmusikens påverkan i klassrummet- Ur ett lärarperspektiv 

(examensarbete) Växjö universitet: Institutionen för pedagogik  

Bergman Å. (2009) Växa upp med musik. Ungdomars musikanvändande i skolan och på fritiden. Diss. 

Göteborg. 

Bossius T. & Lilliestam L. (2011) Musiken och jag-Rapport från forskningsprojektet: Musik i Människors 

Liv. Göteborg: Bo Ejeby Förlag. 

Clarke E. & Dibben N. & Pitts S. (2010) Music and Mind in Everyday Life. New York, Oxford  

University Press Inc. 

Davidson C. W. & Powell L. A. (1986) The Effects Of Easy- Listening Background Music On The 

On Task- Performance Of Fifth- Grade Children The Journal of Educational Research (Vol. 80 No . 1  

29-33) 

Denscombe M. (2009) Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 

Samhällsvetenskaperna. Lund, Studentlitteratur AB 

Gabrielsson A. (2008) Starka musikupplevelser- Musik är mycket mer än bara musik. Riga: Gidlunds 

förlag. 

Johanneson M. (2009)  Bakgrundsmusik i skolan -ett pedagogiskt verktyg-En studie om bakgrundsmusikens 

effekt på ordningen och arbetsinsatsen i skolklasser (examensarbete) Växjö universitet: Institutionen för 

pedagogik 

Lantz A. (1993) Intervjumetodik. Lund: studentlitteratur. 

Larsson S. (1986) Kvalitativ analys-exemplet fenomenografi. Lund: studentlitteratur.  

Lilliestam L. (2009) Musikliv : vad människor gör med musik - och musik med människor  

Göteborg: Bo Ejeby Förlag.  

Marton F. & Booth S. (2000) Om lärande. Lund: studentlitteratur. 

Merriam S-B (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Savan A. (1999) The Effect of Background Music on Learning Psychology of Music: (27: 138)  

Sloboda J. (2005) Exploring the musical mind. New York: Oxford University Press Inc. 

Uljens M. (1989) Fenomenografi-forskning om uppfattningar. Lund: Michael Uljens och studentlitteratur 

Öblad C. (2000) Att använda musik: om bilen som konsertlokal. Göteborg: Institutionen för 

musikvetenskap, Univ. 

Internet 
http://www.vr.se 

 

http://www.vr.se/


  
 

I 
 

8 Bilagor 

8.1 Bilaga A Intervjuguide  
 

Linnèuniversitetet 

 
Intervjustudie ur ett fenomenografiskt perspektiv, gällande upplevelser av musiklyssning och 

inlärning 

 

Bästa respondent!  

 

Jag heter Oscar Roslund och utbildar mig till gymnasielärare i musik. Jag läser på Linnéuniversitetet 

i Kalmar och Växjö.   

Parallellt med min utbildning jobbar jag sedan 2001 som instrumentallärare vid Borgholms 

musikskola och Mörbylånga kulturskola. Jag undervisar främst i gitarr men även bas, piano och 

trummor. Jag spelar även musik på fritiden i olika band.  

Anledningen att jag kontaktar dig är att det i min utbildning ingår att skriva en C-uppsats på 15 

poäng. Jag har valt att skriva om musiklyssning kombinerat med inlärning. Detta är ett ämne som 

jag är mycket intresserad av och önskar undersöka med hjälp av intervjuer. Därför skulle jag vara 

mycket tacksam för ditt deltagande. 

 

 
Hur går det till? Tillvägagångssätt. 

 

 
Jag kommer att göra en intervju med dig och ställa frågor som berör ditt förhållande till musik och 

musiklyssning. Jag är ute efter din personliga åsikt, dina egna erfarenheter och ditt förhållande till 

musik. Det är din personliga åsikt som räknas, alltså finns det inga rätta eller felaktiga svar.  

Hela intervjun kommer att spelas in med digital utrustning för att sedan transkriberas av mig, det 

vill säga skrivas ned ordagrant. Transkriptionen förminskar risken till felciteringar, feltolkningar och 

missförstånd. All inspelad information kommer efter min transkription att raderas och endast 

finnas kvar som text.  

Intervju-tolkningarna kommer att publiceras utan några som helst kopplingar eller kontaktuppgifter 

till dig eller någon anhörig. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och med största 

respekt och förtroende.  

Intervju beräknas ta 20-25 minuter i anspråk. 

Din medverkan är helt frivillig och intervjun kan avbrytas under pågånget samtal. 

För ytterligare information eller eventuella frågor går det bra att ringa Oscar Roslund,  

mobiltelefon-070-554 79 79  

Min handledare heter Monika Frick, doktorand vid Göteborgs universitet, Högskolan för scen och 

musik 



  
 

II 

 

Genom att skriva under nedan godkänner du din medverkan i denna intervju! 

Tack på förhand! 

Vänligen  

Oscar Roslund 

 

Härmed godkänner jag min medverkan som intervjuperson i ovan beskrivna studie. 

 

NAMN:    TEL:   

 

ORT OCH DATUM:     
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8.2 Bilaga 2 
Här är de frågor jag hade förberett innan intervjuerna och som jag hade som utgångspunkt. Sedan 
följde följdfrågor som ser olika ut från intervju till intervju.  

 
1. Vad betyder musik för dig? 

2. I vilka sammanhang vill du lyssna på musik? 

3. Lyssnar du på musik när ? studerar? 

4. Vad har du för åsikter om att lyssna på musik i samband med skolarbete?  

5. Hur använder du musik på lektionerna? 

6. Hur påverkar musiken din inlärning? 

7. Finns det tillfällen då du inte vill lyssna på musik? När då? 

8. Har du någon gång känt dig påverkad av musik? Hur då? i vilket sammanhang 

9. På vilket sätt tror du musik påverkar koncentrationsförmågan? Är det olika för olika musik? 

10. Upplever du att det är positivt eller negativt för din inlärning att lyssna på musik när du 

studerar? Varför?  

11. Gör det någon skillnad för dig om du får lyssna på musik eller inte när du har lektion? Om det 

gör skillnad, på vilket sätt i så fall? 

 

 


