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ABSTRAKT 
 

Vi ville i denna text undersöka vad högstadieelever lyssnar på för musik, varför de lyssnar på 

musik och hur ofta de lyssnar. Det intresserade oss att både veta hur musik påverkar dem 

positivt och negativt.  

För att få reda på hur ungdomar lyssnar på musik och hur de uppfattar att den påverkar dem 

valde vi att genomföra intervjuer med 14 elever, både tjejer och killar, i högstadiet. Det vi 

kom fram till i vår intervjustudie var att eleverna lyssnar mycket på musik.  

Vi kunde tydligt se hur informanterna använder musik på olika sätt. Många av informanterna 

använder musik för att förstärka sina känslor och många använder musik till att öka sin 

koncentrationsförmåga. Det framgick också att informanterna använder olika musikstilar till 

olika situationer och sammanhang, till exempel är de ledsna vill de lyssna på glad musik eller 

när de idrottar vill de lyssna på musik med högt tempo för att orka och vilja mer.  Många vill 

att musiken ska vara cool, det vill säga skrill. 

Nyckelord: Musiklyssning, musik och identitet, musik och kreativitet, musik och psykologi, 

musikterapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

In this text we wanted to research which kind of music youths listen to, why they listen to 

music and how they listen to music. We were interested to find out how music effects them 

positively and negatively. 

We chose to interview 14 students attending middle- and highschool, both girls and boys, to 

find out how youths listen to music and how they perceive that music effects them. We 

concluded in our interview study that youths listen extensively to music. 

We could clearly see that our informants use music in different ways. Many informants use 

music to enhance their feelings and many use music to increase their ability to concentrate. It 

is also evident that the informants use different kinds of music for different situations and 

contexts, for example when they are sad they want to listen to happy music or when they are 

doing sports they want to listen to music with a high tempo to endure and to want more. Many 

informants want their music to be cool, in other words skrill. 

Key words: Listening to music, music and identity, music and creativity, music and 

psychology, music and therapy. 
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1. INLEDNING 

Vi är två musiklärarstudenter som båda alltid lyssnat mycket på musik. Sara har själv 

genomgått många faser i livet där musiken spelat en stor roll, men hon har kanske inte själv 

tänkt över så mycket om hur musik påverkar hennes sätt att vara eller hennes sinnebild. Tyler 

har jobbat mycket som DJ på olika klubbar och märkt hur tempo och tonart kan påverka 

gästernas dansmönster. På olika håll har vi båda i vuxen ålder fått större föreställning över 

vad och varför vi lyssnar på musik samt att vi kan reflektera över hur olika musikgenrer 

påverkar och förstärker våra känslor.  

I dagens samhälle ser man allt fler som lyssnar på musik när de är ute och går, när de sitter på 

bussen eller när de tränar på gymmet. Överallt ser man även ungdomar med hörlurar i öronen. 

Musiklyssning har blivit mer lättillgängligt i samband med mp3-spelare och mobiltelefoner, 

där man till exempel kan ladda över musik eller ha Spotify i.   

I skolan finns det många elever som gärna vill lyssna på musik på lektionerna för att öka sin 

koncentrationsförmåga och allt fler lärare tillåter elever att lyssna på musik på lektionerna, om 

det inte stör andra runt omkring.  

Vi har valt att intervjua elever på högstadiet för att få en förståelse vad de lyssnar på för 

musik, varför de lyssnar på musik samt hur musik påverkar dem. Vi är även nyfikna på hur 

och när högstadieelever lyssnar på musik och vad de vill lyssna på för musik under olika 

tillfällen. För att få en så stor överblick som möjligt om elevers musiklyssningsvanor har vi 

valt att både fråga dem vad de lyssnar på för musik på fritiden samt vad de lyssnar på för 

musik i skolan (om det är så att eleverna lyssnar på musik i skolan).  

Vi har valt att se över hur musik påverkar högstadieelever ur fyra perspektiv: Musik och 

kreativitet, musik och psykologi, musikterapi samt musik och identitet. Med hur musik 

påverkar psykologiskt menar vi vilka känslor musiken väcker. Anledningen till varför vi valt 

att intervjua högstadieelever är för att vi anser att musik har en stor inverkan på ungdomar i 

ålder 13-16.  

Under arbetets gång har vi valt att skriva abstrakt, inledning, metod, resultat och diskussion 

tillsammans, men sedan har vi delat upp arbetet. Sara har skrivit musikens betydelse ur ett 

historiskt perspektiv, musikterapi, musiklyssning, musik och kreativitet samt förankring i 

styrdokument. Tyler har skrivit musik och psykologi samt musik och identitet.  
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vi vill med detta examensarbete utveckla kunskap om hur elever på högstadiet lyssnar på 

musik och hur musik påverkar dem.  

 

1. I vilka situationer lyssnar elever på musik? 

 

2. Vad lyssnar elever på för musik? 

 

3. Vilka känslor väcker musik hos eleverna? 

 

2. BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis skriva om musikens betydelse ur ett historiskt 

perspektiv. Sedan går vi in på hur man kan lyssna på musik samt beskriva olika 

lyssningstekniker. Vidare kommer vi skriva om musik och kreativitet, vi kommer skriva om 

hur musiken kan påverka psykologiskt och hur musik kan användas i terapi. Avslutningsvis 

kopplar vi till styrdokument för grundskolans senare år. 

 

2.1 MUSIKENS BETYDELSE UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV 

Även de gamla grekerna talade om hur viktig musik var för dem och för människans 

utveckling. Grekerna ansåg att musik inte bara var ett mycket centralt fenomen i tillvaron, 

utan musik var även en viktig faktor i formandet av människan, bland annat i pedagogisk 

verksamhet. Musiken var också central i grekernas förståelse av verkligheten och deras 

livskänsla (Varkøy, 1996). Grekerna ansåg musik som mycket viktig när barnet skulle fostras 

till en sann demokrat, eftersom kunskap i musik var ett bevis på etisk pålitlighet och 

trovärdighet. Grekerna hade även märkt att musik direkt påverkade människors etik och 

karaktär. De ansåg att musiken ledde anden och gick rakt in i människans djup, kunde bromsa 

farliga passioner och skapa lugn i själen. Musikens viktigaste komponent ansåg grekerna vara 

melodin, sången och då främst körsången. De pojkar som inte hade musikalisk kunskap 

ansågs inte vara intellektuella eller kulturella (Lundström, 1996). 

Platon var känd för sin stränga syn på musik, som han kallade etosläran. Han hade en 

utvecklad syn på musikens förmåga att påverka människan både positivt och negativt. Detta 

gjorde musik både politiskt, pedagogiskt och religiöst betydelsefull. Olika rytmiska modeller 

samt olika skalor eller melodityper ansågs utveckla olika mänskliga karaktärsegenskaper. 

Därför ansåg Platon att staten skulle skydda ungdomarna från andra skalor än de så kallade 

doriska och frygiska (Nationalencyklopedin, 2012). Platon ansåg att man skulle ta bort 

instrumentet aulos, som var ett slags oboeliknande blåsinstrument som bland annat brukades 

vid kultiska fester. Aulos – musiken ansågs mycket starkt berusande och man avbildade ofta 
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guden Dionysos, vinets, fruktbarhetens och festens gud, dansande och spelande på aulos. 

Istället föredrog han den ackompanjerande lyran för att spela den musik som var knuten till 

det grekiska ordet ”logos”, som betyder ord och förnuft (Varkøy, 1996). 

I den romerska kulturen blev konsten dekorativ och ytlig utifrån att konstens uppgift inte var 

att forma själen. Istället var fostringsidealet ”vir bonus”, som betydde att människan lojalt 

lydde staten och inte opponerar sig. Målet för fostran i Rom under 100-talet var att fostra 

barnet till att ha en stark personlighet med en stark vilja samt att han skulle ha mod, vara 

pålitlig och ha praktiska färdigheter. Utbildningens uppgift var främst att tjäna 

administrationen och fostra lämpliga tjänstemän, soldater och ledare åt staten. 

Skolorganisationens form var soldatlägret, det stridande, vandrade kollektivets organisation 

och det var de äldre, erfarna soldater, som var lärare (Lundström, 1996). Musiken fungerade 

som nöje och avkoppling för de tränande soldaterna mellan deras ansträngande fysiska 

träning. Cicero införde en lättare ton i musiken, så att musiken endast skänkte ”kortsiktig och 

barnslig glädje” (Benestad, 1978, refererad i Lundström, 1996). De som underhöll soldaterna 

var ofta grekiska musiker, med låg status och som hölls som slavar av de romerska 

makthavarna (Lundström, 1996). 

Under de första århundranden på medeltiden var Platons musiksyn fortfarande dominerande. 

Det gjorde att musiken för de tidiga kyrkofäderna och den tidiga kristna kyrkans förhållande 

gav dem ett etiskt dilemma, eftersom den kunde bidra till mänsklig utveckling i både positiv 

och negativ riktning. Uttalanden som varnade för att musiken kunde bli ett mål i sig var 

många. Musiken var enbart acceptabel när den fungerade som ett hjälpmedel i spridningen av 

evangeliet och där hade den förvisso ett stort värde. Så länge kyrkan hade hand om all fostran 

och undervisning så var gränserna relativt enkla att sätta (Varkøy, 1996).  

Augustinus var en av fornkyrkans mest betydande västerländska teologer och även en viktig 

filosof. I hans sista verk, Om den kristna läran beskrev han etiken som något som upplyfter 

människan till evigheten. Fostrans uppgift var att forma andens kultur och det skulle ske 

genom intellekt och att vilja tränas och utvecklas genom inre och yttre insikt. Hans teorier 

gick mot den så kallade etosläran. Enligt honom är vårt memoriserande inte bara en insamling 

och förvaring av minnen utan det är dessutom scenen för hela vårt sinneliv och dess 

receptivitet är obegränsad. När vi återkallar våra minnen och idéer kan vi även påverka och 

utveckla dem (Varkøy, 1996).  

Under 1300-talet fick musiken sin naturliga plats i det pedagogiska tänkandet. Musik fick 

även mer plats både i och utanför kyrkan, tack vare den humanistiska filosofin och 

protestantismen. Tidigare hade musik blivit högt värderad inom vetenskap och för sin 

funktion i mässan, men nu blev musiken även högt värderad för sin inre skönhet, sina inre 

värden och som uttryck för religiösa känslor (Varkøy, 1996).  

Martin Luther förespråkade musik och ansåg att musik hade en fundamental betydelse för 

människan, både i det kyrkliga och det världsliga livet. Han gick till och med så långt som att 

värdera musiken som ett ”naturens evangelium” (Varkøy, 1996). 
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Den som… inte betraktar musiken som Guds vidunderliga verk, han må sannerligen vara en 

drummel och förtjänar inte att betraktas som ett mänskligt väsen. Han borde inte tillåtas höra 

annat en åsnans skriande och svinets grymtning (Benestad, 1978, citerad i Varkøy, 1996, s. 37). 

 

Sannerligen, näst efter Guds eget ord är musikens ädla konst 

den största skatten i denna världen. Den behärskar tanke, sinne, hjärta och själ (a.a., s. 37). 

 

Luthers teorier hänvisade till det grekiska fostringsidealet, att man genom musikalisk 

uppfostran kunde skapa en grund för det som var skört och gott och även hålla de unga borta 

från musik som kunde verka i negativ riktning (Varkøy, 1996). 

Under 1600-talet var naturvetenskaperna på frammarsch och tron på människans förnuft och 

självtillräcklighet växte fram. Hela bilden av uppfostringsproblematiken förändrades. Man 

gick ifrån att ta utgångspunkt i det absoluta värdet och sanningar som barn och ungdomar 

skulle fostras till och efter, till att etablera människan som alla tings måttstock (Varkøy, 

1996). Ett mer praktiskt-musikaliskt fundament bildades efter hand för musikundervisningen 

och en av föregångsmännen var Jean Jacques Rousseau. Han framställde, i sitt pedagogiska 

huvudverk Emile, den naturligt bildade människan, som idag är en av pedagogikens klassiker 

(a.a.). I Emile ägnade sig Rousseau relativt lite åt musikundervisningen som sådan och det 

begränsade närmandet till musikområdet var framför allt metodiskt. Som exempel uttryckte 

sig Rousseau att barnet inte handlöst bör införas i notskriftens mysterier, utan barnet bör först 

få ägna sig åt praktiskt musicerande. Rousseau hade även en tanke om att barnets sånger inte 

borde hämtas från de vuxnas musik. Han ansåg att barnsången snarare skulle vara ett uttryck 

för barnets egen värld och man borde skriva lämpliga sånger för barn. Dessa tankar var till 

stor betydelse för eftervärldens musikpedagogiska tänkare (Varkøy, 1996). 

 

2.1.1 EN SLUTSUMMERING  

Hos Platon, Aristoteles, kyrkofäderna och Martin Luther finns ett gemensamt grunddrag hos 

de olika tidernas tankar, en föreställning om musik som en möjlig väg till kunskap (Varkøy, 

1996). 

Grekernas teori om musik som en möjlig väg till kunskap har varit en röd tråd genom tiderna. 

Den tyska ungdomsrörelsen som växte fram mot bakgrund av den tidens generella tids- och 

kulturkritik och det nya intresset för musisk fostran, delade liknande teori. Ungdomsrörelsen 

(Jugendbewegung) ansåg att musiken hade en kraft av gemenskapsskapande funktion och den 

skulle främja kamratskap och sammanhållning tvärs igenom samhällsklasserna med folklig 

kultur, folkvisor, folkdans och folkmusik. Den tyska ungdomsrörelsen var även en av de 

främsta företrädarna för en legitimering av musik i fostran och undervisning. 

Ungdomsrörelsen har lämnat ett arv till eftervärlden när det gäller ställning i uppfostran och 

utbildning, som kan sammanfattas i följande centrala punkter: 

 

1. Värderingen och erfarenheten av musikens betydelse för livet i en grupp 

2. Återupplivningen av gemenskapstanken genom påvisandet av musikens 
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     gemenskapsfrämjande funktion. 

3.  Strävan efter naturlighet, naturtillhörighet och helhet. 

4.  Understrykandet av folkvisor och folkdans som viktiga delar av en folkkultur. 

5.  Främjandet bort från romantisk, sentimental upplevelse och kultivering. 

6.  Förkärlek för förklassisk musik och dess instrument. 

(Varkøy, 1996, s. 56) 

 

Den tyska ungdomsrörelsen står, tillsammans med den grekiska formen av musisk uppfostran, 

som en av de historiskt viktigaste förutsättningarna för musisk fostran i vår tid (Varkøy, 

1996). 

 

2.2 MUSIKLYSSNING 

I dagens samhälle hör eller lyssnar människor på musik i alla tänkbara situationer, vare sig det 

är från en dator, mp3-spelare eller radio, med stor koncentration eller som bakgrund till alla 

tänkbara aktiviteter. Vi stöter även på musik ofta, där vi inte tänker på att det är musik. De här 

platserna kan till exempel vara på tv eller i offentlig miljö som till exempel varuhus, affär, 

kafé eller restaurang (Lilliestam, 2006). Lilliestam (2006) konstaterar även att ungdomar 

lyssnar mycket mer på musik än äldre och sannolikt på andra sätt. I dagens samhälle är det 

mycket vanligare att människor lyssnar på musik som bakgrund till eller i samband med 

någon annan aktivitet än att man enbart lyssnar på musik (a.a.). 

Det finns flera sätt att lyssna på musik och Lilliestam (2006) tar upp Knut Wiggens teori om 

fyra olika lyssningstekniker som kan beskrivas som nedanstående:  

 

1. Lyssna till musik som en klangkuliss: Man vet att något spelas, men man vet inte vad. 

Musiken blir ett trevligt sällskap. Den låter så som den brukat göra och det känns tryggt. (...) vår 

tids motsvarighet till köksbrasans trygga sprakande och vindens sus runt den egna husknuten. 

 

2. Klangberusningstekniken: Den triviala omgivningen försvinner i det rus som den klangliga 

prakten försätter en i. Situationen är inte olika åtminstone det första skedet i en 

alkoholberusning, då obehagskänslor elimineras och välbehaget släpps fram. 

 

3. Hantverkslyssnande: ... att skärpa sitt öra för de generella kompositionstekniska 

konstruktionsprinciperna och för hur de enskilda tonsättarna tillämpar dessa - var och en på sitt 

sätt. 

 

4. Innehållslyssnande: I centrum står inte längre lyssnandet på musikstrukturen, utan 

observerandet av de känslor hos en själv som musikstrukturen ger upphov till. Musiken börjar 

då att “tala” till en, människan bakom verket och det han vill meddela sina lyssnare träder fram 

genom att de känslor han gav form åt i sin musik återuppstår hos lyssnaren  

 

(Knut Wiggen, 1971:37ff, citerad i Lilliestam, 2006, s. 90-91). 
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En person kan lyssna antingen aktivt eller passivt på musik. Lyssnar vi aktivt på musik så 

innebär det att vi bara lyssnar på musik, utan att vi gör något annat. Att lyssna koncentrerat 

aktivt under längre stunder kräver en teknik, som kräver mycket träning och få människor 

behärskar det här sättet att lyssna på. De flesta klarar inte av att lyssna helt koncentrerat längre 

än 8 minuter. När vi lyssnar passivt lyssnar vi på musik samtidigt som vi gör något annat 

(Lilliestam, 2006). 

Stockfelt är en musikforskare som har diskuterat olika sätt att lyssna, som han kallar för 

”lyssnarmodus”. Han anser att det finns oändligt många sätt att lyssna och att varje individuell 

person behärskar många olika sätt att anpassa olika sorters musik till olika situationer. Med 

hans term ”adekvat lyssnande” menar Stockfelt att ”man lyssnar på musiken så som den i en 

given situation bör lyssnas på enligt de sociala kulturella konventioner som är förhärskade 

inom den delkultur musiken tillhör” (Stockfelt 1988:177, refererad i Lilliestam, 2006, s. 93). 

Detta kan förklaras med att olika typer av musik kräver olika tekniker att lyssna, eftersom det 

finns olika saker att lyssna efter. Inom jazz lyssnar vi exempelvis på improvisationens 

variationer och musikens ”sväng”, i en Bach-fuga bjuds vi in att lyssna efter stämmornas flykt 

och inbördes relationer, hör vi en singer-songwriter kanske vi uppmärksammar texten eller 

röstens uttryck. Stockfelt förklarar dock att lyssna på discomusik eller dansbandsmusik i 

soffan är ett mindre adekvat lyssnarmodus. För ett adekvat lyssnande menar han att vi givetvis 

ska dansa till dansband eller disco för att uppleva musikens ”sväng”, kraft och finesser 

(Stockfelt 1988:177, refererad i Lilliestam, 2006, s.93).  

Claes Ericsson (2002) skriver i sin avhandling om tre olika former av musiklyssning. Han 

kallar dem informell musiklyssning, formell musiklyssning och musiklyssning som medel. 

Han förklarar informell musiklyssning som en aktivitet samtliga samtalsdeltagare ägnar sig åt. 

Den här typen av lyssning ingår ofta i ett funktionellt sammanhang, där själva lyssnandet inte 

är den viktigaste aktiviteten. Istället kan vi använda musiklyssning i samband med läxläsning, 

hushållsbestyr, samvaro med kamrater med mera. Den informella lyssningen kan även 

användas för att förstärka eller dämpa känslotillstånd, exempelvis som uppladdning inför en 

fest eller som tröst. Formell musiklyssning förekommer endast i undervisningssituationer i 

skolan. Här handlar det exempelvis om att kunna epok bestämma olika musikaliska verk och 

känna till dessas upphovsmän eller att kunna placera musikaliska stilar tidsmässigt och 

geografiskt. Det kan även handla om att analysera musik med hänsyn till melodi, harmonik, 

rytm, klang, struktur och form. När en person använder musiklyssning som medel betyder det 

att lyssningen inte är ett mål i sig, utan ingår i en medveten process för uppnående av något 

annat, exempelvis musicerande. Claes Ericsson (2002) delar in musiklyssning som medel i 

fyra underkategorier: a) Lyssning som inspiration, b) lyssning som underlag för utvecklande 

av tekniskt instrumentella färdigheter, c) lyssning som utveckling av stilkänsla, d) lyssning 

som bas för nyskapande.  

Ericsson (2002) skriver vidare att musiklyssning som medel kan placeras in på olika ställen, 

allt efter behov, i en skala från ofokuserat lyssnande till lyssnande efter detaljer, till exempel 

vid instudering av ett speciellt musikstycke.  
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2.3 MUSIK OCH KREATIVITET 

Under antikens Grekland ansåg man att intelligens och kreativitet hörde samman, men när 

Sigmund Freud kom med sina psykoanalytiska teorier i början på 1900-talet så nämnde han 

en skillnad mellan medvetet och omedvetet tänkande. Det bygger på ett grundtagande att det 

hos människan finns en ordnad och en mer oordnad faktor som möjliggör utveckling 

(Andersson, 1959, refererad i Ängquist, 2000). Det förklaras vidare att detta skulle kunna 

tolkas som att Freud gjorde en skillnad mellan kreativitet och intelligens. Ängquist (2000) 

förklarar att det medvetna tänkandet, det kontrollerade, kännetecknas av rationalitet och logik. 

Det tänkandet kan hämma det omedvetna, spontana tänkandet, som bidrar till ett mera kreativt 

utnyttjande av fantasin i former av lösa associationer och kanske också dagdrömmar (a.a.).  

Neurologisk forskning under de närmsta tjugo åren, visar att hjärnhalvornas logiska och 

kreativa kompetenser samverkar i all kognitiv verksamhet som människor utför i sitt 

vardagliga arbete. Man har kommit fram till att den vänstra hjärnhalvan, där man har den 

analytiska och logiska förmågan, samverkar med den högra hjärnhalvans möjligheter att 

visuellt, auditivt och motoriskt bearbeta material utifrån ett helhetsintryck, exempelvis i 

lingvistiska och matematiska processer. Det sker alltså en samverkan och ett växelspel mellan 

logiskt och intuitivt tänkande som gynnar de kreativa processerna. Redan på 1920-talet 

gjordes detta antagande av ryska forskare, bland annat av Vygotskij. Han utvecklade hela sin 

kreativitetsteori utifrån dessa hypoteser. Det är även intressant att konstatera att Vygotskijs 

sociokulturella teori om den omgivande kontextens betydelse för barns kreativa utveckling, i 

första hand är det som fokuseras på i dagens pedagogiska forskning (Ängquist, 2000). 

Ängquist (2000) tar upp Csikszentmihalyis “Systemmodell”, som sägs representera den nya 

synen på kreativitet, som dominerade kreativitetsforskningen på 1980- och 1990-talet 

(Ödman, 1990, refererad i Ängquist, 2000). Systemteorin betonar en samverkan mellan tre 

element som är nödvändiga för att kunna jobba kreativt. Man kan säga att det är ett växelspel 

mellan dessa element som bildar den kreativa processen. De tre element som behövs är både 

en individ och ett kulturellt område, där man betonar det kulturella området som utgångspunkt 

samt att man behöver expertis i den kreativa processen. Individens åtagande är att hitta 

information från olika områden och tänka ut förändringar och variationsrika idéer på detta. 

Kulturens åtagande är att bevara ny information i former som kan göra den intressant och 

tillgänglig för kommande generationer. Expertisens åtagande är att kontrollera samhället och 

avgöra vad som ska få tillträde till det kulturella området och att bedöma om idéerna är 

kreativa eller endast galenskap. Det är alltså omöjligt att säga att någon är kreativ i teorin, 

utan ett kulturellt område att arbeta i (Ängquist, 2000). 

Under 1960-talet gjorde Sundin studier av fyra- till sexåriga förskolebarns spontana och egna 

sånger. Sundin upptäckte att barnens egna sånger hade ett rikt och skiftande musikaliskt och 

funktionellt innehåll och han såg även att barnens produktion av egna låtar kunde skilja sig 

kvantitativt mellan olika sociala miljöer. Sundin såg att ålder, förmåga att sjunga eller 

föräldrars intresse inte påverkade förmågan att skapa egna sånger. Han såg inte heller något 

samband mellan barnens allmänna musikaliska förmåga och förmågan att skapa egna sånger. 

Däremot såg Sundin att socialgrupp, kön, atmosfär vid förskolan samt lärarnas förväntningar 

på barnen hade betydelse. Enligt en uppföljningsstudie är den grupp barn som skapade många 
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sånger de enda som vid 11-14 års ålder fortsätter att göra egen musik. Dessa barn har även 

starkare musikaliska intressen, mer skilda musikpreferenser, är mer självständiga samt spelar 

instrument i större utsträckning än de övriga (Sundin, 1995, refererad i Strandberg, 2000). 

Skolverket gjorde 1993 en nationell utvärdering av musikämnet, där kreativa eller skapande 

aktiviteter är att skriva texter, göra melodier, kompa på instrument, göra ljudkompositioner på 

instrument eller med hjälp av datorer, utföra vokala improvisationer, dramatisera texter till 

musik och att arbete med show eller musikal. Området är dock svårdefinierat och oklart, 

eftersom många olika aktiviteter går in i varandra. Den vanligaste kreativa aktiviteten är att 

ackompanjera på instrument och det mest ovanliga är att dramatisera till musik. Av de 

undersökta eleverna var det 42 procent som menar att de skulle vilja arbeta mer med att själva 

komponera och skapa musik. Det vanligaste arbetssättet i musikskapande verksamheter är 

grupparbete (Strandberg, 2000).  

Elliot (1995, refererad i Strandberg, 2000) ger ett intressant bidrag till diskussionen om 

musikalisk kunskap och kreativitet. Hans betoning, skriver Strandberg, ligger i musikernas 

och musicerandets roll. Elliot tar även avstånd från de psykologiska teorier som betonar den 

kreativa förmågan som något speciellt kreativt sinne eller personlig läggning. Han går även 

bort från att kreativiteten skulle vara en förmåga som till exempel intelligens som vissa har 

och andra inte. Strandberg skriver även att Elliot menar att den kreativa processen består av 

samma sorts medvetenhet som finns vid vanligt problemlösande. Det som gör skapandet 

möjligt är kunskapsnivån och kunskaperna gör det möjligt att generera och välja musikaliskt 

lovande idéer. Uppfattningen att kreativiteten är något mystiskt sätt att tänka skilt från vanligt 

kognitivt tänkande, något endast för genierna och de speciellt begåvade som funnit 

hemligheten, de speciella känslorna, är något som Strandberg menar att Elliot tar avstånd ifrån 

(Elliot, 1995, refererad i Strandberg, 2000). Strandberg skriver att enligt Elliot uppstår inte 

kreativa produkter omedvetet, av slump eller genom plötsliga spontana insikter. Elliot anser 

att slumpen, den plötsliga insikten, kan vara inblandad, men den är inte central eller unik för 

kreativiteten. Han tar även avstånd från den spontana kreativiteten, det vill säga barnets fria 

skapande på egna villkor där processen är mer betydelsefull än resultatet, där känslan är 

viktigare än eftertanke och där kvalitet i resultat inte kan bedömas. Vuxnas beteende är inte 

lika originellt som barns slamrande med ljud eller kladdande med fingerfärg (a.a.). Enligt 

Strandberg anser även Elliot att musikalisk kreativitet sker i ett sammanhang av välkända 

erfarenheter av mål och prestationer och är en medveten uppgift som tar tid och innehåller 

många olika faser. Resultat av den erfarnes nedlagda ansträngningar är utvecklade, realiserade 

löften och upplevd glädje (a.a.).  

 

2.4 MUSIK OCH PSYKOLOGI 

Det finns många anledningar till att ungdomar lyssnar på musik, men enligt studier gjorda av 

Miranda och Claes (2009) kan man dra slutsatsen att ungdomar i stor utsträckning använder 

musiklyssning för att reglera och hantera sina känslor. Bakagiannis och Tarrant (2006, 

refererad i Miranda & Claes, 2009) menar att motivationen till musiklyssning kan förstås med 

två olika termer: social och individuell. Det sociala innebär socialisation med jämlika och 
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identitet och det individuella innebär humörsreglering och hantering av känslor. Flera verk 

(Bakagiannis & Tarrant, 2006; North & Hargreaves, 1999; North et al., 2000; Raviv, Bar-Tal 

& Ben-Horin, 1996; Russel, 1997; Zillmann & Gan, 1997 (i Miranda & Claes, 2009) tyder på 

att ungdomar är socialt motiverade att lyssna på musik, eftersom det även möjliggör 

medlemskap i musikaliska subkulturer. Detta i sin tur ger ett stort spann av, attityder, 

värderingar, kulturella symboler, intressen, identiteter, källor till kunskap, förebilder och en 

känsla av tillhörighet bland jämlika. 

Miranda och Claes (2009) klargör tre begrepp för ungdomars hantering av problem genom 

musiklyssning: problem-fokuserad, känslo-fokuserad och undvikande/tillbakadragande. 

Gällande problem-fokuserad hantering anser de att musiklyssning används avsiktligen för att 

kunna reflektera över lösningar på stressande situationer elever utsätts för, till exempel 

skolarbete, kompisrelationer eller föräldrarelationer. Gällande känslo-fokuserad hantering 

talar Schwartz och Fouts (2003, refererad i a.a.) att flertalet studier anger att musiklyssning 

används som en strategi av ungdomar för att kontrollera sina känslor. Saarikallio och Erkkilä 

(2007, refererad i a.a.) har sett att ungdomar som lyssnat på musik för att lindra negativa 

känslotillstånd har i efterhand upplevt viss förbättring. Gällande en 

undvikande/tillbakadragande hantering av problem via musiklyssning så finns möjligheten att 

ungdomar lyssnar till sin favoritmusik för att till exempel undvika att tänka på problem med 

föräldrar, kompisar eller kommande prov i skolan. Hutchinson, Baldwin och Oh (2006, 

refererad i a.a.) menar att ett frekvent undvikande kan vara skadlig för den psykologiska 

anpassningen och vissa resultat indikerar att musiklyssning bland ungdomar kan relateras till 

ett undvikande/tillbakadragande sätt att hantera problem.  

I boken Music and Human Beings (2006) skriver Jorgensen att musikalisk identitet byggs upp 

psykologiskt med vikt på “vem jag tror att jag är” till skillnad från andra och det sociala med 

fokus på det kollektiva där “jag” ingår och hur vi som grupp skiljer oss från andra grupper. 

Hon poängterar att det finns en glidning mellan ordet “identitet” och “jaget”. Möjligheten till 

självillusion och egenintresse innebär exempelvis att ens egen självbild kan skilja från hur 

andra ser en. Föreställningen om vem jag eller vi är, är således full av oregelbundenhet och 

skillnader i uppfattningar om vem jag eller vi tror att vi är och hur andra människor tror att jag 

eller vi är. Jorgensen belyser problematik i detta förhållande, eftersom människor lätt kan 

fastna i idéer om oss och dem eller “jaget” och andra, som enligt henne är oundvikligen 

fiktivt, sammanlänkat och otydligt. 

Även Stålhammar (2006) tar upp tre rollbegrepp som behandlar individrelaterad 

musiklyssning; eskapistisk, essentiell och existentiell. I studier han genomfört har ungdomar 

först och främst beskrivit sin personliga relation till musik som någonting vi kan “fly” till, en 

avkoppling från vardagens arbete. Detta är den eskapistiska rollen. 

I den essentiella rollen beskriver ungdomar vikten av musik gällande hantering av olika 

sorters känslor. Olika känslor får utlopp beroende på vilken musik vi lyssnar på. 

I den existentiella rollen betonar ungdomar musikens avgörande betydelse för deras liv i 

allmänt.  

 



 

 10 

2.5 MUSIKTERAPI 

Bojner Horwtiz och Bojner (2005) beskriver att det är bevisat att musik kan hjälpa till att 

frambringa kroppens inre klang. Författarna förklarar om man har tillgång till sin musikalitet 

och inre lyhördhet kan rätt vald musik hjälpa till att skapa inre harmoni. Musik kan dessutom 

ha effekt på kroppens organiska förlopp och även locka fram en god rytmisk andning. En 

stressad och obalanserad person har ofta en motsvarande obalans i rytmen och genom att 

lyssna till rytmisk musik, i jämn takt, kan man återställa sin oregelbundna puls eller inre oro. 

Musik har blivit en metod att använda sig av i sjukvården och psykiatrin och då talar man om 

ett begrepp som kallas för musikterapi.  

 

Musikterapi är användningen av musik och/eller musikaliska element (ljud, rytmer, melodi och 

harmoni) av en musikterapeut tillsammans med en klient eller en grupp. Musikterapin sker i en 

process som är tillrättalagd för att utlösa och främja kommunikation, relationer, inlärning, 

mobilisering, uttryck och organisering (fysisk, emotionell, psykisk, social och kognitiv). Målet 

för musikterapin är att utveckla potentialer och/eller att bevara funktioner hos den enskilda 

individen så att vederbörande kan uppnå en bättre intra- eller interpersonlig integration och på 

det sättet uppnå en bättre livskvalitet (Ruud 2002, s. 58-59).   

  

Det finns flera inriktningar inom musikterapi. Musikterapi kan användas i medicinsk 

behandling, då är musikens förmåga att verka avspännande, lindra smärta, reducera stress och 

ångest. Ruud (2002) förklarar musikterapi i medicinsk behandling som en stund att koppla av 

från sjukdom, en stund utan smärta och utan ångest för smärta. Folk i allmänhet kan känna 

igen sig från sitt dagliga umgänge med musik som ett sätt att koppla av och finna ro. Det 

spelar ingen roll vilka musikpedagogiska ambitioner vi kan ha om musik som kunskap, om 

musikens förmåga att väcka och provocera, musiken kan ändå fungera som ett positivt rus, 

som en fantasiresa och avkoppling för många av oss. Som avslutning förklarar Ruud att 

vardagens bekymmer, stress och oro lätt hamnar i bakgrunden när vi sätter på vår 

älsklingsmusik (a.a.). 

Ett annat användningsområde för musikterapi är i arbete med patienter som hamnat i koma. I 

detta arbete sitter musikterapeuten bredvid patienten och håller gärna hans/hennes hand. 

Musikterapeuten, försöker lägga märke till minsta förändringar i rörelser och i synnerhet 

andningen hos patienten och nynnar eller sjunger i ett tempo som är anpassat efter patientens 

andning. Det märks ofta omedelbara reaktioner i andningen, det har hänt att patienten griper 

fastare om handen och det kan även komma till andra kroppsliga uttryck som visar att 

terapeutens sång når fram. Ruud skriver om en patient som berättar hur han upplevde sången 

som ett lugnande och mänskligt inslag som nådde honom genom bullret från all teknologi 

som fyllde rummet (Ruud, 2002). 

Musik kan även användas i psykoterapi. Inom detta område har man satsat på metoder som 

bygger på musiklyssning i kombination med avspänning och fantasiresor, som även kallas för 

”Guided Imagery and Music”. Den här musikterapimetoden är särskilt central när det gäller 

sådana aspekter av livskvalitet, som vitalitet och meningsuppfyllelse. Metoden klassificeras 

som en musikpsykoterapeutisk metod, eftersom den syftar till självförståelse och 
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självförverkligande, till att använda de “helande” potentialer som finns i musiklyssning. Det 

här är ingen metod som kan användas själv hemma, den kräver längre utbildning under 

vägledning. I metoden används avspänningsövningar parallellt med fokuserad lyssning och 

den förutsätter en ledsagare som ska se till att “resan” försiggår under betryggande former 

(Ruud, 2002). 

Ruud (2002) skriver om musikterapeuten Byrkjedal som skrev i en artikel om hur hon tog på 

sig uppgiften att gå in i en klass, som under en längre tid varit präglad av en olycklig 

klassrumsmiljö. Det förekom mobbing, bråk och ständig oro i klassrummet och hade fört 

gruppen till en kris. Hon gick in i klassen och jobbade med hela gruppen, istället för att peka 

ut de stökiga eleverna och individuellt jobba med dem. Under flera veckor arbetade hon med 

musik i klassen, genom att åstadkomma förutsättningar för ett musicerande som alla kunde 

delta i. Hon hittade på uppgifter som gav var och en av eleverna en god upplevelse av 

bemästrande eller uppgifter som klassen tillsammans måste lösa. Efter ett tag lugnade klassen 

ned sig och de kunde tala om problemen utifrån de situationer som uppstod under 

musicerandet. Hon lyckades skapa en bättre miljö med hjälp av musik (Byrkjedal, 1992 

refererad i Ruud, 2002). 

Musik påverkar våra känslor och Lundström (1996) skriver i sin bok Musikens gåva om en 

del stereotypa uppfattningar om vad musik väcker för känslor och som är typisk för vår 

kultur. Lundström beskriver att musik som uttrycker sorg ska vara lugn och långsam, gå i 

moll och innehålla mörka klangfärger. Glad musik ska gå i dur, i ett snabbt tempo och ofta 

innehålla ljusa klangfärger. Vaggvisor ska sjungas i ett långsamt tempo med mjuk och svag 

röst och musik vid romantiska möten mellan människor ska vara långsam och mjuk. 

Lundström (1996) beskriver även att när vi lyssnar på musik har vi ofta ytliga förklaringar till 

hur vi upplever musiken. Vi kan inte peka på vad i musiken som ger upphov till eller 

uttrycker känslan. Musiken låter aggressiv, vemodig, sorgsen, mesig eller töntig (a.a.). 

 

Musik används mycket till att människor ska må bra i form av musikterapi eller att man 

lyssnar på musik för avkoppling och ro. Musik kanske till och med används för att överbrygga 

motsättningar, öppna dörrar och leda till ökad förståelse människor emellan eller föra 

människor samman. Det finns dock musik som lika väl används för att skapa och underblåsa 

motsättningar och hat mellan människor och kulturer. Detta skriver Lilliestam (2006) om i sin 

bok Musikliv och han ger även vitmaktmusik som ett exempel. Lilliestam skriver att man i 

krig använder musik eller buller, till exempel vitt brus, på hög volym som tortyrredskap. Detta 

används för att bryta ner människor inför ett förhör. Musik kan även användas för att 

skrämma eller förnedra motståndaren genom att spela “fiendens musik” eller tvinga fångar att 

sjunga fiendens nationalsång. Detta har framkommit i rapporter, bland annat från kriget i Irak 

2003 och på Balkan under 1990-talet, från Abu Ghraib-fängelset i Bagdad och det 

amerikanska fånglägret på Guantanamo Bay på Kuba.  
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2.6 MUSIK OCH IDENTITET 

Enligt Small (1998) ligger inte musikens grundläggande natur och mening i objekt eller 

musikaliska verk överhuvudtaget, utan i handlingar. Endast genom att förstå vad människor 

gör medan de tar del av en musikalisk handling, kan förståelse för musikens natur och 

funktion i människoliv uppnås. I boken Musical Identities skriver Tarrant, North och 

Hargreaves (2002) ett kapitel om ungdomsidentitet och musik. Där refererar de till Waterman 

och Arnett som menar att även fast det finns oenighet om flertalet processer som 

ungdomstiden består av, så är det onekligen en tid som associeras med stor förändring i 

självmedvetande och tilltro till ens egen identitet (Waterman, 1982; Arnett, 1995, refererad i 

Tarrant et al., 2002). Zillman och Gan (1997, refererad i Miranda & Claes, 2009) menar att 

ungdomars musiklyssning länkas till övergången som sker när de går från att socialisera med 

föräldrar till en utökad socialisering med kamratgruppen, vilket leder till sociala “kretsar” som 

baseras på musikaliska preferenser. Vidare i Musical Identities refererar Tarrant et al. (2002) 

till Buhrmester, Parkhurst och Asher som menar att ungdomar anammar musik för att 

uppehålla positiva relationer till kamratgruppen som i sin tur är viktigt för lyckad 

identitetsutveckling (Buhrmester, 1992; Parkhurst & Asher, 1992, refererad i Tarrant et al., 

2002). Jorgensen (2006) ger ett kort svar om hur musikaliska identiteter formas;“... music 

both shapes and reflects our sense of self and others” (Jorgensen, 2006, s. 31). För att 

förtydliga citatet: Musik både formar och reflekterar vår självbild och uppfattningsförmåga av 

andra. Hon menar att musik och identitet är i ett ömsesidigt förhållande. Musik ger uttryck till 

ens identitet och ger röst till hopp, drömmar och aspirationer.  

Lilliestam (2006) skriver att det finns en närhet mellan begreppen roll och identitet. Våra 

roller kan ändras flera gånger per dag, till exempel som student, förälder, lärare, kompis eller 

körledare. Vi kan snabbt skifta roller, men identiteten går djupare och består över en längre 

tid. Det är vanligt att man som ungdom provar flera identiteter och subkulturella 

tillhörigheter, för att finna vem man egentligen är och var man hör hemma. Som ungdom blir 

identitet som ett förslag eller hållning som man intar under en period för att se vad som 

händer. När man som ungdom tar ställning och träder fram med en viss musikstil och synliga 

symboler kan både beslutsamhet och mod krävas. Man tränas också i att argumentera för sin 

sak och att stå för det. Identitetsarbete och vikten av anpassning kring ens identitet har blivit 

större i dagens moderna samhälle med dess myller av information och motsägande budskap. 

Detta förtydligar Lillestam: 

 

... för att synas och bli sedd, för att förhålla sig till andra människor och livsstilar, för att 

bearbeta och ta ställning till grundläggande livsfrågor och ideologier när traditioner och normer 

har försvagats och valmöjligheterna framstår närmast oändliga (Lilliestam 2006, sid, 132).  

 

I ett mångkulturellt samhälle är estetiseringen en förutsättning för att bli synlig. Att vara 

synlig är förutsättning för att få uppmärksamhet, vilket kan leda till det som eftersträvas - 

erkännande (Lundberg, Malm & Ronström, 2000, refererad i Scheid, 2011). Olika medier är 

viktiga källor till information och råd varpå beslut angående identitet kan tas (Swindler, 1986; 

Arnett, 1995; Kleiber et al., 1986; Shaw et al., 1995, refererad i Tarrant et al., 2002). I Scheids 

(2011) kapitel ur Perspektiv på populärmusik och skola berättar han om ett begrepp som han 
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myntat i sin avhandling två år tidigare; ”Egologo”. Han beskriver det som ett sätt för 

ungdomar att marknadsföra och utmärka sig själva som person. 

 

 När ungdomar skapar egologo visar de att de dels har förmåga att använda den teknik 

som medier skapar, dels att göra de överväganden som krävs för att identiteten ska utformas på 

bästa sätt, det vill säga förmedla, attityd, stil och autenticitet. Det krävs estetiskt kunnande och 

stilkänsla när stilelement från såväl fin- som populärkulturen används (Scheid, 2011, s.46).  

 

I begreppet egologo kombinerar man psykologiska, teknologiska och estetiska överväganden 

och kunskaper till ett synligt och hörbart varumärke som ungdomar marknadsför sina 

identiteter med. 

 

2.7 FÖRANKRING I STYRDOKUMENT 

I Lgr 11 under det centrala innehållet för musik i årskurs 7-9 står det att elever ska få kunskap 

om: 

 Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens 

funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på 

etnicitet och kön. 

(Skolverket, 2011, s. 103) 

 

Vidare i det centrala innehållet står det även att elever i årskurs 7-9 ska få kunskap om: 

 Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. 

 Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en 

symfoniorkester eller i ett rockband.  

 Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer 

samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.  

 (a.a.) 

 

Det står i kunskapskraven för årskurs 6 att: ”Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt, 

utvecklat eller välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på 

hur musik kan påverka människor”. Vidare i kunskapskraven står det: ”Dessutom kan eleven 

med viss, relativt god eller god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska 

karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss, relativt god eller god säkerhet ge 

exempel på instrument från olika instrumentgrupper” (Skolverket, 2011, s. 103-104). 

I kunskapskraven för årskurs 9 står det att: ”Eleven kan föra enkla, utvecklade eller 

välutvecklade och till viss del, relativt väl eller väl underbyggda resonemang om musikens 

olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och 

samhällen”. Vidare i kunskapskraven står det: ”Dessutom kan eleven i viss, relativt hög eller 

i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker 

och kulturer samt med viss, relativt god eller god säkerhet urskilja olika instrument och 

instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang” (Skolverket, 2011, s. 

104-106). 
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Det står även att syftet med musik i grundskolan är att eleverna ska utveckla sina kunskaper 

som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, detta genom att både musicera själva 

och att lyssna till musik. Genom musikundervisningen ska eleven utveckla förmågan att 

uppleva och reflektera över musik och elevens musikaliska erfarenheter ska utmanas och 

fördjupas tillsammans med andras musikaliska erfarenheter. Detta ska leda till att 

undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika 

musikkulturer, såväl den egna som andras (Skolverket, 2011). 

I syftet står även tre sammanfattade punkter som eleven ska ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga i musik, där den tredje punkten lyder: 

 

 Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 

sammanhang.  

(Skolverket, 2011, s. 100) 

 

I inledningen till varför man har ämnet musik i grundskolan tar man upp att ”musik finns i 

alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt”. Det står 

även att ”musik är en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens 

identitetsutveckling”. Det som nämns är även att ”i vår tid förenas musik från skilda kulturer 

och epoker med andra konstformer i nya uttryck samt att kunskaper om och i musik ökar 

möjligheterna att delta i samhällets kulturliv” (Skolverket, 2011, s. 100). 

 

3. METOD 

Som metod har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med hermeneutisk inriktning. De 

vi intervjuade (informanterna) var ett antal elever på högstadiet, som vi frågade hur, när och 

varför de lyssnar på musik och hur musik påverkar dem i olika sammanhang. 

 

3.1 INTERVJUMETOD  

I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal samt att 

frågorna intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord (Patel 

& Davidson, 2003). Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera den 

intervjuades uppfattning om något, i vårt fall elevernas uppfattning om hur, när och varför de 

lyssnar på musik och hur det påverkar dem. När man gör en kvalitativ intervju kan man inte i 

förväg veta vad eller hur den intervjuade kommer svara och det finns inte heller något rätt 

svar på frågan (a.a.).  

Ett annat syfte med en kvalitativ intervju är att förstå ämnen ur den levda vardagsvärlden från 

den intervjuades egna perspektiv. Det ska fungera ungefär som ett vardagligt samtal, men för 

att det ska bli en professionell intervju så ska den föra med sig ett angreppsätt och en 

frågeteknik av arteget slag. Förutom en bra frågeteknik är det viktigt med aktivt lyssnande. 

Med aktivt lyssnande menas att intervjuaren måste lära sig att lyssna till det som 
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intervjupersonen säger och hur den säger det. Därför måste intervjuaren ha en attityd av 

maximal öppenhet för det som framkommer under samtalet (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

En hermeneutisk inriktning står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och innefattar 

en forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad. Med det menas också att man genom 

språket kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. Det går att förstå andra människor 

och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i det talade 

språket (Patel & Davidson, 2003). 

 

3.2 INTERVJUFRÅGOR 

När vi formulerade intervjufrågorna ville vi göra frågorna så enkla som möjligt, för att 

högstadieeleverna skulle förstå. Därför använde vi oss, inledningsvis, av ledande, ja och nej 

frågor. Som exempel kunde en fråga vara: Lyssnar du på musik när du studerar? Utefter vad 

intervjupersonerna svarar, lät vi dem utveckla svaret. Dimenäs (2007) förklarar att den som 

intervjuar inte ska ställa för många ledande frågor i en kvalitativ intervjustudie, men enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) är det inte avgörande om intervjufrågorna är ledande eller inte, 

utan vart de leder. I vårt fall använde vi oss av ledande frågor för att förtydliga för 

informanten och sedan bad vi dem utveckla, för att höra deras resonemang och 

föreställningar. 

Vi ville få stor överblick som möjligt om elevers musiklyssningsvanor, därför valde vi att 

både fråga dem vad de lyssnar på för musik på fritiden samt vad de lyssnar på för musik i 

skolan (om det är så att eleverna lyssnar på musik i skolan). Våra intervjufrågor bifogar vi i 

Bilaga 1.  

 

3.3 INFORMANTERNA 

Vi intervjuade olika elever på högstadiet. Vi valde att intervjua 14 elever i årskurs 7-9, där vi 

frågade öppet vilka elever som ville delta i intervjuerna. Vi förklarade även innan vad 

intervjun skulle handla om och i vilket syfte vi ville ha intervjuerna.  

Vi försökte även tänka på att ha ett jämnt antal mellan tjejer och killar. Av de 14 eleverna så 

var det fyra elever från årskurs 9, en elev från årskurs 8 och nio elever från årskurs 7. Sju av 

dem var tjejer och sju av dem var killar. Vi har valt att kalla de tjejer och killar, eftersom vi 

anser att flickor och pojkar passar in på barn som går låg- och mellanstadiet. Tjejer och killar 

anser vi passar bättre på högstadieelever.  

Vi kommer kalla våra informanter för fiktiva namn. Varken namn eller vilken stad skolan 

ligger i kommer nämnas. Nedanför står våra fiktiva namn på våra informanter. 
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Anna årskurs 7 

Anton årskurs 7 

Arvid årskurs 7 

August årskurs 7 

Beatrice årskurs 7 

Belinda årskurs 7 

Birgitta årskurs 7  

Caroline årskurs 7 

Disa årskurs 7 

Erik årskurs 8 

Fabian årkurs 9 

Felix årskurs 9 

Fredrik årkurs 9 

Frida årkurs 9 

 

Alla namn som börjar på A går i samma klass, alla namn som börjar på B går också i samma 

klass och namnen som börjar på C och D går inte i samma klass som någon annan informant. 

Namnet som börjar på E går i årskurs 8 och namn som börjar på F går alla i årskurs 9, men 

inte i samma klass.  

 

3.4 FORSKNINGSETIK 

 Ordell (2007) skriver om fyra etiska punkter:  

 

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

3.  Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska des 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.  

4.  Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

(Ordell, 2007, s. 26-27) 

 

Som grund till Ordells (2007) fyra etiska punkter valde vi innan intervjutillfällena att förklara 

vad intervjun kommer innehålla för frågor, vad vårt examensarbete handlar om och att det är 

frivilligt att delta. Vi informerade även eleverna att inga namn kommer att nämnas och inte 

heller skolans eller stadens namn. Eleverna fick även informationen att det de säger endast 

kommer höras utav oss som undersöker samt att intervjuerna endast kommer användas i ett 

forskningssyfte. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver om frågan kring vem som ska ge samtycke, när 

undersökningspersonerna är skolelever. Frågan är om det är barnen själva, föräldrar, läraren, 

rektorn eller skolförvaltningen som ska ge samtycke. Vi har valt att i efterhand ringa och 

fråga föräldrar/vårdnadshavare om deras samtycke, eftersom de vi har intervjuat varit under 

18 år och de fick samma information som informanterna fick innan intervjutillfället.  
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3.5 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUERNA 

Vi valde att dela upp intervjuerna, så att vi gjorde de individuellt. Sara genomförde sina 

intervjuer i samband med att hon var på praktik på annan ort. Således kunde vi inte genomföra 

intervjuerna tillsammans. Tyler genomförde intervjuer på de informanter som vi kallar Disa 

och Erik och Sara genomförde intervjuer på resterade informanter. Vi kommer därför i 

resultatet skriva ”jag” och då menar vi antingen Sara eller Tyler.  

Rummet jag (Sara) satt tillsammans med informanterna i var ett grupprum i musiksalen. Där 

satt vi mittemot varandra och kunde ha ögonkontakt. Kihlström (2007) förklarar att placering 

är viktig. Man bör sitta så att man ser varandra bra, men att man ska undvika en situation där 

ögonkontakt blir onaturlig. Det är bra att se varandra i ögonen, men inte hela tiden (a.a.). Det 

var ett ganska avlångt rum. Jag och informanten satt på varsin stol, med armstöd och 

mittemellan oss fanns en diktafon. Använder man en bandspelare eller i vårt fall diktafon, är 

det en fördel att sitta vid ett vanligt bord, vid ett soffbord lutar man sig gärna tillbaka och 

följden kan bli att det som sägs inte går att höra tydligt på bandet (a.a.). På ett bord bredvid 

fanns min dator med intervjufrågorna. Jag frågade även innan intervjun om den intervjuade 

hade bråttom till en lektion eller hem från skolan, för att både jag och informanten skulle veta 

att vi hade tillräckligt med tid för intervjun så att den inte behövde avbrytas. Ont om tid kan 

göra att den som intervjuar skyndar på svaren, inte lyssnar tillräckligt uppmärksammat och 

kan bli allmänt stressad. Det kan leda till att informanten också kan bli stressad eller känna sig 

tvingad att avbryta om det blir ont om tid (a.a.). 

Tyler satt tillsammans med informanterna i deras trumlektionssal. I och med att de var vana 

vid salen så kunde det kännas som en trygghet för dem att sitta där. Kihlström (2007) 

förklarar vikten av att intervjuerna kan genomföras på en lugn och avskild plats utan störande 

element. Det var ett fyrkantigt rum med affischer på väggarna, två el-pianon, två trumset och 

andra rytmiska instrument. Mellan mig (Tyler) och informanten placerade jag ett trumcase (en 

förvaringsbox för trummor) och använde det som bord. Jag köpte godis för att bjuda 

informanterna under intervjuerna, som vår handledare tipsat oss om att vi skulle göra. Detta 

för att skapa en mer avslappnad stämning. 

 

3.6 ANALYSMETOD 

Vi valde att göra en ljudinspelning för varje intervju för att sedan i efterhand lyssna igenom 

inspelningarna flera gånger och skriva ned i text vad som sägs under intervjun. Patel och 

Davidson (2003) nämner detta som ett arbetssätt vid kvalitativ bearbetning. Efter att vi fått 

ned ljudinspelningarna i text så kunde vi börja tolka texten och blanda citat från texten med 

våra kommentarer och tolkningar. Vi tänkte på helheten, vad vi satt i för miljö under intervjun 

och hur den intervjuade var som person. Vi analyserade varför de intervjuade svarade olika 

eller varför de svarade lika på olika frågor samt hur det anknyter till helheten. Detta kan 

sammanfattas med begreppet ”internala relationer”. ”Internala relationer” beskriver att de 

olika delarna i intervjusammanhanget förutsätter varandra för att bilda en helhet, ett exempel 

är att man inte kan förstå vad lycka är utan att också beskriva olyckan vilka båda ingår i 

helheten livet (a.a.). När vi transkriberade och tolkade intervjuerna, tog vi särskild hänsyn till 
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informanternas språk. Många av informanterna använde sig av ord, till exempel asså, typ bra 

och liksom. Dessa ord kan vara svårtolkade, men vi har försökt sätta in dem i textens 

sammanhang.   

 

4. RESULTAT 

I detta avsnitt kommer vi att sammanställa intervjuer och då har vi valt att ha med citat från 

alla informanter, för att alla ska få sin röst hörd. Vi anser att alla informanters kommentarer 

och resonemang är viktiga i resultatet. Vi har som upplägg valt att visa informanternas 

resonemang och kommentarer från årskurs 7 först, sedan informanten från årskurs 8 och till 

sist informanterna från årskurs 9 och det är alltid samma upplägg. Detta för att kunna se 

likheter och skillnader mellan årskurserna. Textens rubriker baseras på teman som framträtt i 

intervjuerna.  

4.1 ATT LYSSNA PÅ MUSIK 

Anna i årskurs 7 berättar att hon lyssnar på musik varje dag hon åker buss till och från skolan 

”för att det gör mig lugn och jag kan tänka på annat och sådant”. Hon berättar även att hon 

ibland lyssnar på musik när hon studerar, ”men jag jobbar faktiskt inte bättre när jag lyssnar 

på musik. Jag frågar om hon lyssnar på musik när hon idrottar/motionerar och då svarar Anna 

att det vill hon göra för att ”musiken gör att det känns lättare och det blir roligare”. Anna 

berättar vidare att ”jag brukar vilja lyssna på blandad musik även när jag idrottar.” Vad hon 

menar med blandad musik får jag dock inget svar om. Anna berättar att ”min favoritartist är 

Kelly Clarkson”. Jag frågar henne varför hon gillar just Kelly Clarkson och hon svarar ”för att 

jag tycker hon sjunger bra och har bra texter i sina låtar. Vidare frågar jag om hon alltid 

lyssnar på texter i låtar och hon svarar, ja.  

När jag frågar Anton i årskurs 7 när han vill lyssna på musik svarar han att han brukar lyssna 

på musik när han cyklar till och från skolan, när han gör läxor eller när han studerar. Han 

förklarar även att när han lyssnar på musik ”så förstår jag uppgifterna bättre”. När han 

studerar eller cyklar hem från skolan så vill han gärna lyssna på Chris Brown ”eller typ sån´t, 

lite RnB”. Det är musik som Anton helst lyssnar på och han lyssnar även på dubstep, som är 

en elektronisk musikgenre. När jag frågar honom varför han lyssnar på den musikstilen svarar 

han att ”när jag lyssnar på dubstep så tycker jag musiken är bra för man blir uppspelt och lite 

starkare”. Han tycker även om att lyssna på ”covers på gamla artisters låtar”. Jag frågar Anton 

om han menar covers från TV-program som till exempel Idol, men då svarar han att han ”letar 

lite efter låtar typ så här kända låtar av typ Whitney Houston eller Michael Jackson”. Det som 

lockar honom att lyssna på den musiken är ”deras röster och jag blir lugn”. Jag frågar även 

om han lyssnar på musik när han idrottar/motionerar och då svarar han: ”När jag är hemma 

och tränar själv”. Vidare frågar jag honom vad han vill lyssna på för musik när han tränar och 

då svarar han ”greyhound” som han förklarar som ”en slags musikstil, det é skrill”. Han 

nämner att greyhound är en slags musikstil, men vi vet att det finns en låt av Swedish House 

Mafia som heter greyhound. På internet finns det ingen musikstil som heter greyhound när vi 
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söker på ordet. Det enda vi hittar är låten greyhound av Swedish House Mafia. Vidare nämner 

han ordet skrill. Skrill är en förkortning på Skrillex, som är en väldigt populär dubstep – 

producent (dubstep är en elektronisk musikstil). Ungdomar använder uttrycket skrill för något 

som är inne och populärt. 

Arvid i årskurs 7 berättar att ”jag brukar vilja lyssna på musik på fritiden. När jag kommer 

hem sätter jag på datorn och lyssnar på musik medan jag gör något annat eller så lyssnar jag 

på mobilen”. Jag frågar honom om han vill lyssna på musik när han studerar och han svarar 

att ”jag brukar inte lyssna på musik när jag pluggar”. Då ställer jag en motfråga till honom om 

han jobbar sämre när han lyssnar på musik, om det är därför han inte vill lyssna på musik när 

han studerar, men får endast till svar att det är ”inte för att jag jobbar sämre”. Jag försöker få 

honom att utveckla hans svar lite, men han kan inte riktigt förklara varför. Han berättar även 

att han vill lyssna på musik när han ska gå till träningen, ”för man blir peppad och glad”. Jag 

frågar honom vilken musik han vill lyssna på då och han svarar: ”Då brukar jag vilja lyssna på 

pop eller dubstep”. Han nämner ingen speciell artist, men förklarar att han tycker om den 

musiken för att ”det är fart i och det är inte så jättesakta”. 

När jag frågar August i årskurs 7 när han lyssnar på musik svarar han: ”Jag brukar vilja lyssna 

på lite bra musik när jag är hemma och inte har någonting att göra och då vill jag bara ligga i 

sängen och lyssna på musiken”. Jag frågar även om han vill lyssna på musik när han studerar 

och då svarar han att ibland lyssnar han på musik när han studerar, ”men inte så ofta”. Jag 

frågar honom varför han inte vill lyssna på musik då och får till svar, ”för att jag jobbar sämre 

när jag lyssnar på musik”. August berättar att han vill lyssna på musik när han är ute och 

joggar, ”då vill jag lyssna på pop och sådant”. Han förklarar att han tycker det är roligare att 

vara ute och jogga när han lyssnar på musik. Jag frågar honom om han lyssnar på någon 

särskild artist och då han svarar: ”Min favorit artist, när jag joggar, är Dj Blend, typ den bästa 

Dj:n i världen”. Jag låter honom förklara lite mer om vem Dj Blend är och vad han spelar för 

musik och han svarar: ”Det är lite olika låtar som han blandar ihop”. Han nämner först att han 

lyssnar på pop ”och sådant” och sedan nämner han Dj Blend och det får oss att tänka på vad 

han anser att pop är. Vad informanterna menar med pop kommer vi reflektera över i 

diskussionen. 

Beatrice i årskurs 7 berättar att hon vill lyssna på musik på kvällarna och ibland lyssnar hon 

på musik när hon studerar hemma eller i skolan och tillägger ”annars slocknar man”. Jag 

frågar henne vad hon helst lyssnar på för musik då och får till svar ”då brukar jag lyssna på 

typ pop, till exempel Miley Cyrus”. Hon säger även att hon vill lyssna på musik när ”jag går 

ut med min hund”. Hon förklarar att ”det blir lättare och roligare, annars är det tråkigt att bara 

gå runt”. När hon är ute och går med sin hund så säger hon att ”jag vill inte lyssna på sådan 

här ledsen musik, utan musik med mycket så här trummor och sådant”. När jag frågar 

Beatrice om vad hon helst lyssnar på får jag till svar att hon helst lyssnar på Pop, till exempel 

Miley Cyrus och Justin Bieber. ”Jag känner mig bara glad när jag lyssnar på den musiken, alla 

problem typ bara försvinner. Jag tycker det är tråkigt att lyssna på låtar när det bara är en 

massa instrument, jag vill gärna ha sång”.  
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Innan intervjun sa Beatrice något i stil med: ”Varför ska jag göra det här, jag tycker inte ens 

om musik?” Jag svarade att det är jätte bra om hon vill vara med så att vi får ett annat 

perspektiv också. Sedan under intervjun kom det fram att hon lyssnar mycket på musik. Detta 

kommer vi ta upp i diskussionen. 

Belinda i årskurs 7 vill lyssna på musik ”typ varje dag och hela tiden”. Hon vill lyssna på 

musik när hon studerar för att ”jag jobbar bättre”. När hon studerar vill hon lyssna på house, 

som är en musikstil som kan förklaras som elektronisk dansmusik. Belinda ingen musik som 

jag gillar mest, jag lyssnar på allt möjligt”. Jag frågar henne om hon vill lyssna på musik när 

hon motionerar och hon svarar att det ”blir roligare att motionera till musik” och hon förklarar 

vidare ”för då känner man sig inte lika ensam och man har något annat att koncentrera sig 

på”. Då vill hon lyssna på ”lite fartigare, typ så här house då också”. 

Birgitta i årskurs 7 vill lyssna på musik ”i stort sett nästan hela dagen”. Jag frågar henne om 

hon vill lyssna på musik när hon studerar och får svaret att det vill hon, ”för jag jobbar lite 

bättre då”. När hon studerar vill hon lyssna på ”lite blandad musik, typ pop” och hon säger 

även att hon kan lyssna på ”Sum 41, som är typ punk”. Hon vill även lyssna på musik när hon 

motionerar, ”för det blir lättare då”. Då vill hon lyssna på ”något med ganska mycket tempo, 

så man kan hålla takten”. Birgitta berättar att hon helst lyssnar på Sum 41 eller andra 

punkband. Jag frågar henne varför hon helst lyssnar på punk och då svarar hon ”Jag vet inte 

vad som lockar med punken, men jag känner mig glad när jag lyssnar på det”. 

”Jag brukar lyssna på musik väldigt ofta, det brukar vara på förmiddagen och eftermiddagen” 

säger Caroline i årskurs 7 när jag frågar henne när hon lyssnar på musik. Vidare berättar hon 

att hon brukar dansa när hon lyssnar på musik och ”jag brukar lyssna på musik när jag 

pluggar”. Jag frågar henne om hon jobbar bättre när hon lyssnar på musik och då svarar hon: 

”jag känner att jag jobbar bättre när jag lyssnar på musik”. När hon studerar så vill hon lyssna 

på ”rock, pop och lite olika” och hon berättar även att ”jag kan också lyssna på lugn musik.” 

Caroline berättar att hon även lyssnar på musik när hon är ute och går och då vill hon lyssna 

på ”lite mer rask musik”. Hon nämner dock inga artister som hon gärna lyssnar på när hon 

dansar, studerar eller är ute och går. 

Disa i årskurs 7 berättar att hon vill lyssna på musik ”när jag är hemma och sitter och… bara 

vid datorn och i skolan och sån’t, på bussen”. Då vill hon helst lyssna på pop: ”Ja det e ganska 

mycket pop tror jag. Sån’t som går på radio och sån’t”. Jag ber henne förklara mer om vad 

hon menar med pop och sådant och ber henne ge några exempel på artister som hon gärna 

lyssnar på. Då förklarar hon: ”Det e lite olika, inte så mycket skrillex kanske, men lite olika 

typ, ibland är det Paramore ibland är det… fast det är ju kanske lite mer rockaktigt jag vet 

inte, och ibland så är det Swedish House Mafia och ibland så är det ja… Laleh och det är ju 

ganska olika”. Jag frågar Disa varför hon vill lyssna på den musiken och får till svar; ”Nej jag 

vet inte, det är ganska mycket sån’t som många lyssnar på kanske, att det blir som, det går på 

radio då kommer man ihåg den låten och sån’t”. Jag frågar även Disa om hon vill lyssna på 

musik när hon idrottar eller motionerar och då svarar hon att hon vill lyssna på musik när hon 

är ute och springer. ”Det blir roligare, ja man kan bli peppad och sån’t av en del låtar”. Jag får 

inget riktigt svar om vad hon vill lyssna på när hon är ute och springer utan hon säger bara, 
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”jag vet inte, låtar jag tycker om”. Jag ber henne förklara mer om hon vet med sig att hon 

lyssnar på musik med lite mer tempo när hon är ute och springer och hon förklarar; ”ja det har 

jag tänkt på… eller när jag far och springer, det är ganska dött runt där jag bor så då… jag vet 

inte jag har lite så här fartig musik då. För man blir som mer peppad att springa”. När jag ber 

henne ge ett exempel på någon artist som hon anser är musik med mer tempo får jag än en 

gång inget tydligt svar, utan hon lyssnar på låtar som hon tycker är bra. 

När jag frågar Erik i årskurs 8 när han lyssnar på musik så svarar han att ”när jag kommer 

hem från skolan och sedan om jag har pluggat färdigt, då brukar jag lyssna på musik”. Han 

förklarar vidare att han inte vill lyssna på musik när han studerar, han har hört många som vill 

lyssna på musik medan de jobbar och han har provat någon gång att lyssna på musik när han 

jobbar, men det tyckte han blev lite jobbigt och ”jag tycker det är skönare att lyssna bara på 

musik”. Jag frågar vidare om han vill lyssna på musik när han motionerar och då förklarar han 

att han brukar vara ute och springa, men då har han någon annan med sig. Skulle han springa 

ensam berättar han att då skulle han kunna lyssna på musik, ”ja… asså om man har lite 

upptempo låt då kanske det känns mer som roligt, eller då kanske det känns mer som att 

man… jag vet inte… tar i mer”. Erik berättar också att han lyssnar helst på pop, men förklarar 

att han tycker det är tråkigt med pop-låtar som är enformiga, han vill att det ska vara lite 

varierande. Han berättar även att han tycker om att lyssna på soul och ”viss rock, inte typ 

hårdrock, det tycker jag… nä, men vissa rocklåtar kan vara riktigt bra”. För att få lite 

perspektiv på vad han menar med rock så frågar jag honom vilket fack han skulle sätta 

Coldplay (som är ett populärt brittiskt band) i. Han svarar att det tycker han är mer pop än 

rock. Jag frågar vidare om han kan ge några exempel på pop-band och soul-artister som han 

lyssnar på och jag får till svar; ”Typ pop, Salem al Fakir och så typ… asså det är oftast att det 

är typ en viss låt som jag tycker, men Salem al Fakir han är den artisten som jag tycker är 

mest som pop. Coldplay lyssnar jag på vissa låtar och så där… eh men typ soul då typ Samuel 

Ljungbladh och en annan som heter Ole Börud”. När han ska förklara vad han lyssnar på för 

rock-artister så berättar han att han inte har några speciella låtar eller artister som han lyssnar 

på. Han förklarar vidare att han har spelat tv-spelet Guitar Hero och när han har hört låtarna 

utanför spelet så känner han igen dem och tycker de är bra. När jag frågar honom varför han 

lyssnar på soul, pop eller rock så har han svårt att förklara, han säger bara att det känns bra. 

Däremot senare i intervjun så förklarar han att han tycker om Salem al Fakir och Ole Börud 

för att det är så musikaliskt och bra musiker så det gör det intressant att lyssna på, ”Salem han 

är så musikalisk så det är så coolt att höra, asså arret”. 

Fabian i årskurs 9 berättar att han lyssnar på musik under ”väldigt många olika tillfällen, i 

princip varje dag. Så någon gång varje dag så händer det att jag lyssnar på musik”. Jag frågar 

om han lyssnar på musik när han studerar och då får jag till svar att det gör han och även när 

han sitter i klassrummet. Han förklarar att han inte lyssnar på musik för att han jobbar bättre, 

utan för att han har koncentrationssvårigheter och använder musiklyssning för att koppla bort 

när det är för livat i klassrummet. Vi tolkar det som att han helst skulle vilja ha det tyst i 

klassrummet, men eftersom det är så stökigt där är han tvungen att lyssna på musik för att 

kunna koncentrera sig och koppla bort det stökiga och det är någonting vi kommer skriva mer 

om i diskussionen. Jag frågar Fabian om vad han lyssnar på för musik när han studerar eller 
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sitter i klassrummet och han svarar att han lyssnar på musik ”som nästan är gammal som 

gatan, folkmusik, rock och country och så”. Jag frågar varför han lyssnar just på den musiken 

och han svarar ”för att det är fartfyllt och det är musik man blir glad över”. Han berättar 

vidare ”folkmusik vet jag inte varför jag lyssnar på, jag gillar det helt enkelt. Jag känner 

glädje och det är en del av svensk historia”. Vidare frågar jag om han brukar lyssna på lugn 

musik och han svarar: ”Jag kan lyssna på lugn musik, men lugna låtar de tycker jag blir bättre 

om man drar upp tempo lite”.  Jag frågar honom om han lyssnar på musik när han motionerar, 

men det gör han inte. ”De få gånger jag är ute och springer eller går så har jag någon annan 

med mig”. Vidare berättar han ”… min Mp3-spelare är trasig, så det kan vara en anledning till 

att jag inte lyssnar på musik”, när han motionerar.  

”Jag vill lyssna på musik när jag vill koncentrera mig och för att må bra” säger Felix i årskurs 

9 när jag frågar honom när han lyssnar på musik. Han berättar även att ”jag vill ofta lyssna på 

musik när jag pluggar, när man får lyssna på musik så lyssnar på musik”. Med det menar han 

att han gärna lyssnar på musik i skolan, när han får. Vidare berättar han att ”jag jobbar alltid 

bättre när jag lyssnar på musik”. Jag frågar honom vad han vill lyssna på när han jobbar i 

skolan och han svarar att han lyssnar på ”soul och disco, lite uptempo gillar jag, när det 

händer saker i låten”. Vidare frågar jag om han vill lyssna på musik när han motionerar och 

det vill han göra. ”jag brukar lyssna på musik när jag är ute och joggar”. När han är ute och 

joggar vill han lyssna på techno-musik, eftersom ”det blir lite mer en push, musiken får mitt 

blod att pumpa lite mer och man blir lite mer taggad att springa”. 

När jag frågar Fredrik i årskurs 9 när han lyssnar på musik berättar han att han lyssnar på 

musik ”när jag är i skolan, när jag sitter på lektionerna, när jag sitter hemma och spelar eller 

när jag bara tar det lugnt”. Jag glömde tyvärr att fråga om vad han menar när han säger ”när 

jag sitter hemma och spelar”. Han berättar att han vill lyssna på musik när han studerar, ”för 

jag koncentrerar mig bättre”. Då vill han lyssna på ”allt från hip hop till lugn… rap, mest rap 

alltså”. Han säger även att han lyssnar gärna på techno. Jag frågar honom om han vill lyssna 

på musik när han motionerar och han svarar, ”när jag springer vill jag lyssna på musik”. Då 

vill han lyssna på rock, ”typ Metallica eller techno med lite bas och större drop i musiken”. 

Han säger även att ”när jag åker skidor så lyssnar jag helst på techno, med mycket bas”. Jag 

frågar honom varför han vill lyssna på den musiken och han svarar ”det är skön musik och jag 

blir glad och avslappnad.  

Ordet drop som Fredrik nämner i intervjun är ett vanligt uttryck i elektronisk dansmusik. Det 

är en förlängd uppbyggnad innan refrängen och det bygger på att det skapa en spänning och 

förväntan hos lyssnaren.  

Frida i årskurs 9 berättar att hon konstant brukar lyssna på musik, men tillägger ”förutom på 

lektionerna” och säger lite skämtsamt ”och säkert inte när jag sover”. När jag frågar henne om 

hon vill lyssna på musik när hon studerar svarar hon att det vill hon, för att ”då koncentrerar 

jag mig inte på allt runt omkring. När jag pluggar så lyssnar jag på allt, jag lyssnar verkligen 

på allt. Jag lyssnar på allt från pop till folkmusik och opera ibland”. Frida berättar att hon även 

vill lyssna på musik när hon är ute och joggar och förklarar att ”det blir lättar och roligare att 

jogga när jag lyssnar på musik”. När hon är ute och joggar så vill hon gärna lyssna på ”ganska 
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mycket pop med fart i, så att jag kommer igång”. Jag frågar henne vad hon allmänt tycker om 

att lyssna på för musik och hon svarar: ”Jag lyssnar helst på RnB, för att det är det som finns 

på Spotify och det är typ där man får alla sina låtar”. Vidare förklarar hon att ”det är mest 

artisterna som lockar mig att lyssna på den musiken och jag tycker texterna är bra och man 

kommer liksom igång”. Jag frågar henne om hon vill lyssna på den musiken när hon är ledsen 

eller stressad, men hon svarar att hon ”vill lyssna på det när jag är glad”.  

 

4.2 HUR MUSIK PÅVERKAR 

När jag frågar Anna i årskurs 7 hur musik påverkar henne så svarar hon: ”Musik påverkar mig 

bra, för det gör mig lugn, är jag stressad så blir jag lugn när jag lyssnar på musik”. Hon 

berättar även att hon ”brukar lyssna på musik när jag är ledsen och då vill jag lyssna på glad 

musik, för då blir jag gladare”. När hon är glad vill hon lyssna på ”lite blandad musik”, men 

hon nämner inga artister eller genrer hon vill lyssna på. Hon berättar även att ”när jag lyssnar 

på musiken så känner jag mig lugn och jag kan koncentrera mig på det jag gör”. Musiken hon 

syftar till är Kelly Clarkson, som hon tidigare i intervjun säger är hennes favorit artist. Med 

”koncentrera mig på det jag gör” menar hon inte att hon kan koncentrera sig bättre när hon 

studerar till musik, eftersom hon tidigare i intervjun nämner att hon ibland kan studera till 

musik, ”men jag jobbar faktiskt inte bättre när jag lyssnar på musik”. Vi vet inte vad hon 

menar med ”koncentrera mig på det jag gör”, eftersom hon inte förklarar det i intervjun och 

tidigare i intervjun berättar hon att hon inte jobbar bättre när hon lyssnar på musik. 

Anton i årskurs 7 berättar att när han lyssnar på lugn musik, när han är ledsen, ”så blir jag 

automatiskt glad efter ett tag”. Han förklarar även att ”när jag lyssnar på musik så känner jag 

att jag blir lugn och positiv” och han tycker musiken ”förstärker mina känslor lite grann”. När 

Anton är glad vill han lyssna på sin favorit musik som är RnB och covers, som vi nämner 

under rubriken att lyssna på musik.  

Arvid i årskurs 7 berättar att ”det kan hända att jag lyssnar på musik när jag är ledsen, men det 

händer inte så ofta att jag är det”. Däremot vill han lyssna på musik ”när jag är opeppad eller 

haft en dålig dag” och han förklarar att ”musiken gör mig peppad igen”. Jag frågar honom om 

han lyssnar på musik när han är stressad och han svarar att det gör han, ”då brukar jag lyssna 

på lugn musik.” Han berättar dock inte vad lugn musik kan innebära för honom och nämner 

inga artister. 

August känner att han ”brukar bli lite gladare när jag lyssnar på musik och om jag är trött så 

blir jag pigg”. Han berättar även att han inte lyssnar på musik när han är ledsen eller stressad, 

men alltid när han är glad. Jag går inte in så mycket mer på hans svar, utan tänker att han vill 

lyssna på musik för att förstärka sin glada känsla. 

Beatrice i årskurs 7 berättar att hon lyssnar på musik när hon är ledsen, ”då vill jag lyssna på 

glad musik”. Hon berättar vidare att ”jag tycker det hjälper att lyssna på musik när jag är 

ledsen”. Jag frågar henne om hon lyssnar på musik när hon är stressad, men det brukar hon 
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inte göra. När jag frågar henne om hon lyssnar på musik när hon är glad så berättar hon att det 

vill hon göra och säger att ”det varierar vad jag lyssnar på då”. 

Belinda i årskurs 7 berättar att hon inte tycker att musik förstärker hennes känslor. ”Ibland 

kan jag lyssna på depplåtar för de har fina texter, men jag blir inte ledsen för det”. Hon 

berättar även att hon ”blir väldigt glad” av den musiken som hon helst lyssnar på som är 

pojkband och pop. Vidare berättar hon att när hon är ledsen så vill hon lyssna på ”mina 

pojkband” för att bli gladare. Hon menar att hon vill lyssna på glad musik för att bli glad, men 

musiken väcker inga andra känslor för henne. Hon berättar även att hon inte vill lyssna på 

musik när hon är stressad, eftersom hon blir ”mer stressad av att sätta på musik”. Om hon har 

en dålig dag eller är stressad så blir hon lugn så fort hon kommer hem. Hon behöver inte ha 

musik för att bli lugn när hon är stressad, att bara komma hem gör henne lugn.  

Birgitta i årskurs 7 förklarar hur musik påverkar henne med att säga: ”Om jag lyssnar på 

ledsam musik så kan jag bli lite deprimerad på grund av musiken, men om jag lyssnar på glad 

musik så blir jag glad”. Birgitta pratar även om att hon brukar lyssna på musik när hon är 

ledsen och då vill hon lyssna på ledsam musik ”för att låta mig vara ledsen ett tag och det 

hjälper mig”. Hon pratar också om att när hon är glad så vill hon lyssna på positiv musik, ”för 

att förstärka känslan och det hjälper mig också”. Jag frågar henne om hon vill lyssna på musik 

när hon är stressad och får till svar att hon inte brukar göra det, eftersom ”jag brukar inte bli 

stressad”. 

Caroline i årskurs 7, som brukar lyssna på musik väldigt ofta, säger att ”jag kan bli glad av 

arg och ledsen musik och jag kan bli ledsen av arg musik”. Hon nämner även att om hon har 

en dålig dag ”kanske jag vill lyssna på arg musik för att få ut lite frustration”. Caroline 

berättar att hon helst lyssnar på rock för att ”den är inspirerande och det är en fascinerad 

musikstil”. Hon nämner även att ”jag blir uppiggad och väldigt inspirerad av rockmusiken och 

av trummorna, gitarrerna och de instrument som finns. Det inspirerar mig att rita bilder”. Hon 

nämner inga särskilda band när jag frågar henne, utan säger att hon tycker om rock. ”När jag 

lyssnar på musik brukar jag drömma mig bort lite. Musik kan göra mig glad eller ledsen, det 

är olika beroende på vad man lyssnar på för musik. Caroline berättar även att hon inte lyssnar 

på musik när hon är ledsen, men ibland lyssnar hon på musik när hon är stressad. När hon är 

stressad så vill hon lyssna på lugnande musik. Hon berättar att hon vill lyssna på musik när 

hon är glad och ”då lyssnar jag helst på glad och mer pop-musik”.  

Jag frågar Disa i årskurs 7 om hur musik påverkar henne och då svarar hon att det är lite olika, 

”det beror ju på hur låten är och hur den går”. Jag ber henne förklara lite mer och om hon kan 

ge ett exempel på en känsla som någon låt skulle kunna frambringa och jag får till svar; ”Ja 

men det är ju ganska ledsna låtar som man blir, inte lika glad av, men det är som lite fartigare 

kan man ju bli lite gladare av, om de låter lite gladare som typ jag vet inte hur man ska 

förklara”. Hon menar att hon kan bli ledsen av ledsna låtar och hon kan bli lite gladare av ”lite 

fartigare” musik. Disa berättar att hon inte vill lyssna på musik när hon är ledsen. ”Då brukar 

jag mest vara sur”, säger hon och skrattar. Däremot vill hon lyssna på musik när hon är glad 

eller för att bli gladare och då vill hon lyssna på ”Misery Business med Paramore, den blir jag 

typ glad av för att vi kör den på musiken och den är så rolig så… jag har nött ut den”. Jag 
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frågar vidare om hon spelar på den låten under musiklektionerna, men hon berättar att hon 

sjunger och att hon sitter och sjunger med i låten hela tiden. Jag frågar henne om hon vill 

lyssna på musik när hon är stressad och hon förklarar att det beror på vilket sätt hon är 

stressad. Ibland om hon är stressad så kan hon sätta sig ned och lyssna på musik för att varva 

ned, men hon är för det mesta stressad om hon ska någonstans och är lite sen. 

Erik i årskurs 8 har svårt att förklara hur musik påverkar honom, han blir mest ställd av 

frågan. Jag ställer en följdfråga om musik kan frambringa någon eller några känslor och då får 

vi till svar; ”Jag brukar ju kanske inte lyssna på typ sorglig musik kanske, det brukar jag inte 

göra. Så nog känner jag mig oftast glad för den musik jag lyssnar på, för att det är roligt att 

lyssna på den, det är därför jag lyssnar på den”. Jag frågar vidare om han lyssnar på musik när 

han är ledsen och han svarar; ”Jag skulle kunna göra det. Jag kanske inte har gjort det, men 

det skulle jag nog kunna göra, för att det skulle nog vara bra”. För att förtydliga svaret så 

frågar jag om han svarar att han inte lyssnar på musik när han är ledsen och då instämmer han. 

Erik berättar däremot att när han är glad så vill han lyssna på musik. Jag frågar honom om det 

finns en särskild låt han vill lyssna på när han är glad eller för att bli glad och då svarar han; 

”När jag är glad… eh… vet du vad Candy är för något, det är en ganska ny låt av Robbie 

Williams, den är glad, den är snygg, det är så coolt där har de blås och det är jättesnyggt”. Om 

Erik känner att han har en dålig dag eller något liknande så skulle han kunna lyssna på musik, 

”typ… så här Salem, han har gjort någon sådan här instrumentala låtar och då är det typ fiol, 

det är avslappning”. Erik anser även att om han lyssnar på arg musik så kan han bli arg eller 

om han lyssnar på våldsamma texter så kommer han in i den sinnesstämningen. Han förklarar 

även att han tycker det är jobbigt om de svär i en låt, ”då skulle jag nog inte lyssna på sådan 

musik”. Jag frågar honom om han tänker på budskapet i musiken också och han svarar snabbt 

och tydligt ja på den frågan. 

Fabian i årskurs 9 berättar att när han lyssnar på musik så ”brukar jag inte tänka på något 

annat än att jag gillar låten eller inte”. ”Vilka känslor det väcker beror på vilken låt man 

lyssnar på” och han förklarar vidare ”lyssnar man på en ledsen låt så blir man ledsen och 

lyssnar man på en glad låt så blir man glad”. Han anser också att musiken ”påverkar en, var 

och en hur musiken låter, det gör det ju, och jag tror det är så med alla”. Det han menar är att 

musik, beroende på vad det är för musik, påverkar var och en till en viss grad och han anser 

att det är så för alla. Jag frågar honom om han lyssnar på musik när han är stressad eller 

ledsen och får till svar: ”Det har hänt att jag lyssnar på musik när jag är ledsen, men det är 

ingenting jag brukar göra”. Han berättar vidare att han inte lyssnar på musik när han är 

stressad, ”utan bara när jag är glad och ibland på lektionerna, när man blir irriterad på allt ljud 

omkring”. 

Felix i årskurs 9 pratar lite om samma sak som Birgitta i årskurs 7, att när han är ledsen så vill 

han vara det ett tag, men sedan ”efter en liten stund så känner jag att jag måste rycka upp mig 

lite och då brukar jag lyssna på lite skönare musik”. Tidigare i intervjun nämner han att 

lyssnar på Soul, Pop och Michael Bublé och jag tolkar det som ”lite skönare musik”. Han 

nämner också att det har varit mycket stress i årskurs 9 och säger: ”När det har varit mycket 

stress i 9:an så har det hjälpt mig att lyssna på musik”. Felix säger att soul är en favorit, ”för 

den får mig att känna mig bra, men det beror helt på vilken låt det är” han förklarar vidare att 
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om man lyssnar på en ledsen låt så ”känner man sig nere” eller ”lyssnar man på en arg låt så 

kan man känna sig arg”. ”Musiken förstärker mina känslor och man kan gå igenom sina 

känslor lättare om man lyssnar på ledsen musik”. Jag frågar honom om han vill lyssna på 

musik när han är glad och då svarar han ”jag lyssnar självklart på musik när jag är glad, då 

vill jag lyssna lite mer på uptempo, typ Michael Bublé eller något så´nt där”. Vidare berättar 

han att ”det förstärker min glada känsla”. 

Fredrik i årskurs 9 förklarar techno som ”skön musik”, ”med lite mer bas och större drop i 

musiken”. När han lyssnar på techno så ”blir jag glad och avslappnad”. När han lyssnar på 

musik så förklarar han att han tänker ”det kan mest att man kopplar typ saker som man längtar 

till”. Han förklarar även att musik påverkar honom så att ”jag blir glad och vill följa med i så 

här takten och typ basen och så där”. Jag frågar Fredrik om han lyssnar på musik när han är 

stressad eller ledsen och får till svar: ”jag brukar inte lyssna på musik när jag är ledsen eller 

stressad, men när jag är glad så vill jag gärna höra de bästa låtarna min kompis har tipsat mig 

om”. Han nämner även att ”det kan hända att jag blir stressad när jag lyssnar på musik, typ 

om man lyssnar på rock”. Vi kommer diskutera mer om vänners påverkan på vad man lyssnar 

på för musik och hur man kan uppfatta musik, i diskussionen. 

 

”Jag brukar lyssna på musik när jag är ledsen, för att bli på bättre humör” berättar Frida i 

årskurs 9 när jag frågar henne om hon lyssnar på musik när hon är ledsen. Vidare frågar jag 

vad hon vill lyssna på för att bli på bättre humör och då svarar hon ”det varierar, är jag riktigt, 

riktigt arg lyssnar jag på ledsen musik”. Jag frågar henne om hon lyssnar på musik när hon är 

stressad och det vill hon och säger att ”jag brukar lyssna på lugn musik när jag är stressad”. 

 

4.3 TÄNKA MUSIK I BILDER 

Jag frågar Anna i årskurs 7 om hon tänker i bilder när hon lyssnar på musik, till exempel när 

hon sitter på bussen och hon svarar att hon brukar drömma sig bort lite. 

Anton i årskurs 7 berättar att när han lyssnar på musik så tänker han mest i bilder. ”Jag kan 

inte riktigt säga vad för bilder som kommer upp, det kan komma upp vilka bilder som helst”.  

Jag frågar Arvid i årskurs 7 samma fråga, om han brukar tänka musik i bilder, och då svarar 

han: ”ibland, då tänker man som att om man var med där typ, att man sjunger så här själv eller 

typ så”. Jag frågar honom om han brukar tänka att det är han som står på scenen och då svarar 

han snabbt ja på den frågan.  

August i årskurs 7 förklarar att när han lyssnar på musik ”brukar jag tänka hur musiken skulle 

se ut i noter och sån’t”. Jag frågar honom om han menar mer teoretiskt, musikteori och då 

svarar han ja. 

Beatrice i årskurs 7 säger kort att hon tänker musik i bilder, ”typ som en film”, men förklarar 

inte vidare om hur om tänker.  
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När jag frågar Belinda i årskurs 7 om hon tänker musik i bilder så svarar hon: ”Jag brukar inte 

tänka musik i bilder, men det beror på ibland”. Hon förklarar vidare att ”jag tänker på själva 

personerna som sjunger”.  

Birgitta i årskurs 7 berättar att hon ibland kan tänka musik som i bilder, ” till exempel om den 

låten jag lyssnar på hade varit med i den film, vad filmen hade handlat om”.  

När vi frågar Disa i årskurs 7 om hon brukar tänka musik i bilder så kan hon inte riktigt svara 

på den frågan, men hon berättar att ibland kan hon tänka musik i bilder. Vi ber henne ge ett 

exempel på vad det kan komma upp för bilder och får till svar; ”Det beror på vilken låt det är, 

så man kan som jag vet inte tänka iväg lite”. 

 

Erik i årskurs 8 berättar att han försöker lyssna på texten, ”men vissa låtar är jätte svårt att 

höra texten, men precis så som en miljö typ hur det… asså hur det låter då kan man få olika 

typ… ja… mmm”. Jag uppmärksammar ordet miljö och ber honom förklara vidare om han 

menar låtens stämning eller vad texten handlar om. Han förklarar att det är en blandning 

mellan ”… hur den låter… låten, men också liksom vad de sjunger om.” 

När jag frågar Felix i årskurs 9 om han tänker musik i bilder får jag till svar: ”Jag brukar tänka 

på musiken som i vågor. När musiken går upp blir vågen hög och när det går ned så blir det 

lite mer lugnare vågor”. Jag frågar honom om han menar ljudvågor eller om han menar 

vattenvågor, men han förklarar det bara som vågor. Han förtydligar i alla fall att han inte 

menar ljudvågor och han nämner ingenting om att menar vattenvågor, utan han förklarar det 

som vågor. 

Felix tankar om musik som vågor är något vi kommer gå in mer på i diskussionen, eftersom vi 

finner detta intressant. 

Frida i årskurs 9 berättar att hon kan drömma sig bort lite beroende på vad texten handlar om. 

Hon förklarar det så här: ”jo men det är så här om texten verkligen handlar typ om sommaren 

då tänker jag liksom på sommaren”.  

 

4.4 MUSIK OCH KLÄDSTIL 

Under intervjuerna så ville vi få fram om informanterna kopplade en viss klädstil till viss 

musik. Vi ville även få fram om informanterna trodde att andra kan se på dem vad de lyssnar 

på för musik och vi ville även få fram vad de trodde vi, som intervjuare lyssnar på för musik. 

Därför kommer vi förklara hela tiden vad vi hade för kläder på sig under intervjutillfället. 

Denna fråga la vi till efter att Sara intervjuat de fyra första informanterna och därför är det 

endast 10 av informanterna som svarat på frågan.  

När jag frågar Beatrice i årskurs 7 om hon kopplar viss musik till en viss klädstil svarar hon 

att det gör hon, ”till exempel hip hop har en klädstil och så”. Hon tror inte andra kan se på 

henne vad hon lyssnar på för musik. När jag frågar henne vad hon tror jag lyssnar på för 

musik svarar hon ”sådan där musik som du sjöng nyss, folkmusik”. Innan intervjutillfället 
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hade jag en genomgång av svensk folkmusik, där jag sjöng en svensk folkvisa. Vi kommer ta 

upp det här i diskussionen, om det hade någon påverkan på hennes svar. Under den här 

intervjun så har jag en svart kofta, en blå och vitrandig klänning, svarta tights och svarta låga 

kängor på mig.  

Birgitta i årskurs 7 säger att hon ibland kopplar viss musik till en viss klädstil, ”men inte 

direkt”. Hon tror inte andra kan se på henne vad hon lyssnar på för musik och hon tror jag 

lyssnar på klassisk musik. Under den här intervjun så har jag en svart kofta, en blå och 

vitrandig klänning, svarta tights och svarta låga kängor på mig. 

 

Caroline i årskurs 7 säger att hon kopplar viss musik till en viss klädstil och förklarar: ”Till 

exempel pop får mig att tro att man kan vara mer emo eller någon sådan stil” och hon tycker 

även att om man är rappare så har man en stil och är man hårdrockare så har man en stil. Hon 

tror även att folk kan se på henne vad hon lyssnar på för musik och hon tror att jag lyssnar på 

folkmusik och pop. Under den här intervjun så har jag ljusa jeans, en svart tröja och svarta 

låga kängor på mig. 

Begreppet emo som Caroline nämner i intervjun är en ungdomskultur och det är en 

förkortning på emotionell. Texterna i emo-musik kan förklaras med nostalgi, romantisk 

bitterhet och poetisk desperation. 

När jag frågar Disa i årskurs 7 om hon kopplar viss musik till en viss klädstil så svarar hon att 

det ”kan hända… en del asså typ vet inte, men typ rap och sånt då kan man ju se lite större 

kläder kanske… ja”. Jag frågar vidare om hon tror att andra kan se på henne vad hon lyssnar 

på och får till svar; ”Nej… eller jag vet inte, säkert. De är lite olika, jag lyssnar på ganska 

mycket så jag vet som inte… om man kan se det. Någon kan väl säkert förstå, men jag vet 

inte”. På frågan vad hon tror att jag lyssnar på för musik, om hon bara tittar på mina kläder så 

har hon lite svårt att svara, men säger till slut att hon tror jag lyssnar blues. Det var det första 

hon kom på. Under intervjutillfället har jag blå jeans och blå huvtröja på mig.  

Erik i årskurs 8 berättar att han kopplar en viss stil till viss typ av musik och förklarar vidare; 

”ja men typ hårdrock då har man väl svarta kläder typ eller punk, då har man typ spike-hår 

och sån’t och jazz då har man kavaj och fluga”. Jag frågar vidare om han tror att andra kan se 

på honom vad han lyssnar på, men det tror han inte. ”Jag lyssnar på väldigt mycket olika, det 

är inte som att jag tycker bara om liksom det där, utan jag lyssnar på det som är bra, inte för 

att det är en viss genre”. Han menar att han inte lyssnar på låtar för att de tillhör en viss genre, 

han lyssnar på låtar han tycker är bra. Tyvärr glömde jag fråga honom vad han tror jag lyssnar 

på för musik, genom att bara titta på min klädstil. 

Fabian i årskurs 9 ”tycker inte man kan koppla en viss typ av musik till en viss klädstil”. När 

jag frågar honom om andra kan se på honom vad han lyssnar på så ler han lite och kollar ned 

på sin tröja, eftersom han har en tröja med en bild på Elvis och jag skrattar lite också och 

säger ”ja förutom att du har Elvis på tröjan”. Han berättar i alla fall att ”man skulle till en viss 

del kunna se vad jag lyssnar på för musik”. Han tror att jag lyssnar på rock och grundar det på 

att jag har ett pentagram runt halsen. Han berättar att hans bror sagt till honom att pentagram 



 

 29 

är djävulens tecken, men jag förklarar kort att det inte betyder det och han rycker lite på 

axlarna och säger ”ja då har min bror sagt fel”. Värt att nämna är att han är den enda som 

påpekar ett smycke jag har på mig och det kommer vi ta upp i diskussionen. Under den här 

intervjun så har jag en stor svart tröja, svarta jeans och svarta låga kängor på mig.  

Felix i årskurs 9 berättar att han kopplar viss musik till en viss klädstil och förklarar ”till 

exempel i rock då har man lite mer svarta kläder och soul då har man lite mer färgglad stil”. 

Han berättar tidigare att han gärna lyssnar på soul, men har själv inte färgglada kläder på sig. 

Han berättar att han inte tror man kan se på honom vad han lyssnar på för musik, ”för jag 

lyssnar på all musik”. Han tror jag lyssnar på rock. Under den här intervjun så har jag en stor 

svart tröja, svarta jeans och svarta låga kängor på mig.  

Fredrik i årskurs 9 kopplar viss musik till en viss klädstil. Han förklarar det med att ”lyssnar 

man på hip hop så har man ”baggy” kläder och jag har sett någon flöjtare som typ var en 

hippie”. Han förklarar vidare att han tror andra kan se på honom vad han lyssnar på och han 

tror jag lyssnar på ”lugn musik ibland och ibland rock, lite olika”. Under den här intervjun har 

jag en stor svart tröja, svarta jeans och svarta låga kängor på mig.  

Frida i årskurs 9 berättar att hon kopplar viss musik till en viss klädstil, ”punk det är lite 

läder”. Hon tror inte riktigt att man kan se på henne vad hon lyssnar på för musik och hon har 

även ingen aning om vad jag lyssnar på för musik. Hon kunde eller ville inte svara på den 

frågan. Under den här intervjun har jag en stor svart tröja, svarta jeans och svarta låga kängor 

på mig. 

 

4.5 SAMMANFATTANDE SLUTSATS 

I resultatet såg vi att de flesta av informanterna tänker musiken i bilder eller drömmer sig bort 

till musiken. Två av informanterna tänkte även musiken i noter eller på arrangemanget. Dessa 

förhållningssätt kan kopplas till musik och kreativitet. Det vi även såg var att de flesta av 

informanterna ville lyssna på musik för att bli glad. De berättade även att vilken känsla 

musiken väcker har med vilken låt det är, till exempel är det en ledsen låt så blir man ledsen 

och är det en glad låt så blir man glad. Vilka känslor musiken väcker var en stor del i vår 

intervjustudie och kan kopplas till musik och psykologi. I bakgrunden förklarar vi grundligt 

vad musikterapi är, men våra informanter använder inte musik terapeutiskt, som man kan 

tänka att musikterapi gör. Det vi däremot kan koppla till musikterapi är hur informanterna 

använder musik för att vilja och orka motionera. Några av informanterna ville även lyssna på 

musik för att skärma av sig från den stökiga miljön och en av informanterna berättade att när 

han kommer hem från skolan så vill han lägga sig på sängen och bara lyssna på musik och 

koppla av. Det är svårt att se informanternas identitet speglas i deras favoritmusik, eftersom 

många av informanterna lyssnar på likartad musik, den musiken som är populär just nu. 

Däremot fanns det några informanter som sticker ut, till exempel Diana i årskurs som lyssnar 

på punk, Erik i årskurs 8 som lyssnar på Ole Börud och Salem al Fakir, Fabian i årskurs som 

lyssnar på country och svensk folkmusik och Felix i årskurs 9 som lyssnar på soul. Det är 
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däremot svårt att säga om musiken speglar deras identitet eller om de har blivit influerade av 

någon annan att lyssna på den musiken. 

 

5. DISKUSSION 

Under diskussionen har vi valt att dela upp i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen kommer vi diskutera kring hur vår metod har varit en fördel eller nackdel i 

vårt arbete. I resultatdiskussionen kommer vi diskutera kring informanternas svar. 

 

5.1 METODDISKUSSION 

En kvalitativ intervjustudie med hermeneutisk inriktning gav oss en stor fördel i vår 

undersökning. När vi intervjuade högstadieeleverna använde de ett särskilt talspråk, så som 

ungdomar pratar nuförtiden, och ibland fick vi även tolka mycket av det dem sa. Vi anser 

även att språket är en del av personligheten och det är intressant att få med det i resultatet i 

form av många citat. Hade vi däremot gjort en enkätstudie hade vi inte fått lika utvecklade 

resonemang kring informanternas musiklyssnande, eftersom vi (intervjuare) och 

informanterna diskuterade mycket kring frågorna.  

Rummen vi satt i under intervjutillfällena var bra till den del att det inte var för stort rum och 

vi och informanterna kunde sitta relativt nära och ha ögonkontakt med varandra. Det negativa 

med rummet Sara genomförde sina intervjuer i, var att det var mycket kallt, men Sara tror inte 

att det påverkade informanterna i deras samtal med henne. Något annat som var negativt var 

att det var ett grupprum i musiksalen. Det fanns en dörr man kunde stänga, men man hörde 

ändå mycket bra ut i musiksalen. Sara intervjuade eleverna efter deras musiklektion och 

ibland kunde några andra elever stanna kvar i musiksalen och spela piano, vilket hördes väl in 

och det störde samtalet. Hon tror inte att informanterna stördes så mycket, men däremot så 

störde det Sara mycket, eftersom hon spelade in samtalet. Sara tror däremot att informanterna 

kände sig trygga i rummet, eftersom elever ofta sitter där och jobbar självständigt under 

musiklektionerna. Det var därför hon valde att vara där under intervjutillfällena. Tyler 

upplevde ingen problematik med rummet han genomförde sina intervjuer i. Informanterna var 

vana vid rummet, eftersom de har lektioner där regelbundet och informanterna kunde därför 

känna sig trygga. Att bjuda på godis under intervjutillfället upplevde Tyler som positivt. Det 

blev en avväpnad stämning. 

Det var en av intervjufrågorna som vi tror var för svår; ”När du lyssnar på musik brukar du 

tänka musik i bilder då”? Vissa elever hade föreställningar om hur de tänker musiken och 

kunde komma med tydliga resonemang. Däremot var det många som hade svårt att reflektera 

över frågan och vi fick ställa många följdfrågor. Vi tror att frågan kan ha varit för svår, 

eftersom informanterna antingen kunde svara tydligt på frågan eller så kunde de inte svara 

alls. Många av informanterna blev ställda av frågan och man såg tydligt på deras kroppsspråk 

att de inte förstod vad vi menade med frågan.  
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När vi frågade informanterna vad de helst lyssnar på för musik, hade det varit intressant att 

fråga mer om vilka artister de lyssnar på. De flesta elever pratade om vad de helst lyssnar på 

för genrer och inte så mycket om de hade någon artist som de helst lyssnar på. Pop som genre 

för dem är kanske helt andra artister än vad vi skulle säga är popartister, eftersom pop som 

genre har utvecklats så mycket sedan vi var tonåringar. Därför hade det varit intressant för oss 

att veta vilka artister de anser är pop, för att vi enkelt ska förstå vad de menar. 

 

5.1.1 TILLFÖRLITLIGHET 

Syftet med vårt arbete var att se över hur högstadieelever lyssnar på musik och hur musik 

påverkar dem. Vi ville även se över vad elever lyssnar på för musik och när de lyssnar på 

musik. Under arbetet med intervjuerna och under intervjutillfällena så har syftet varit en röd 

tråd.  

När man utför en kvalitativ studie finns det vissa svårigheter att se till reliabilitet 

(tillförlitlighet) och validitet (giltighet). Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att en vanlig 

invändning mot intervjuforskning är att det finns för få informanter för att man ska kunna 

generalisera resultaten. Utifrån ett postmodernt perspektiv söks inte en universell sanning, 

utan individuell och unik kunskap om olikhet och sammanhang. 

För att försäkra oss om reliabiliteten i intervjustudien har vi fokuserat på Kvales och 

Brinkmanns (2009) kriterier för intervjukvalitet där en av punkterna är att man strävar efter 

korta frågor och längre intervjusvar. Vi ville använda oss av ledande frågor och Kvale och 

Brinkmann förklarar att ledande frågor inte behöver minska intervjuns reliabilitet, många kan 

istället öka den. I vissa fall var det ändå svårt att få ut tydliga resonemang från informanterna. 

Orsaken till detta var att vi upplevde stor skillnad på reflektioner mellan årskurs 7 och årskurs 

9. Elever från årskurs 7 krävde mycket av oss som intervjuare, eftersom det betydde mycket 

hur man ställde frågor, vilka följdfrågor vi hade då vi ibland behövde ”dra ut” resonemang 

från eleverna. Vissa elever hade utvecklade resonemang och föreställningar och hade många 

tankar om hur musik påverkar dem, medan andra elever inte hade så utvecklade resonemang 

och vi fick antingen lämna frågan och tolka resonemanget i efterhand eller ställa många 

följdfrågor för att få reda på vad informanterna menade. Elever från årskurs 9 hade däremot 

utvecklade resonemang och föreställningar och pratade detaljerat om hur musik påverkar dem 

och hur de lyssnade på musik. När vi intervjuade eleverna från årskurs 9 kunde vi ha en mer 

avslappnad roll och diskutera mycket med informanterna.  

För att säkerhetsställa validiteten i arbetet har vi utifrån bakgrunden och forskningsfrågorna 

formulerat intervjufrågorna. Vi har utgått från våra fyra perspektiv i bakgrunden, musik och 

identitet, musik och kreativitet, musik och psykologi och musikterapi, för att få en tydlig bild 

hur högstadieelever lyssnar på musik. Patel och Davidson (2003) förklarar att det är viktigt för 

validiteten att vi som forskare är uppmärksamma på hur vi reflekterar över våra val som görs i 

hanteringen av informationen av intervjuerna och hur detta kan påverka analysen. Vi har 

försökt sträva efter en bra balans mellan citat från informanterna och våra kommentarer, så att 

läsaren själv kan bedöma tolkningens trovärdighet. 
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5.2 RESULTATDISKUSSION 

I detta avsnitt har vi valt att koppla till våra fyra perspektiv vi presenterade i bakgrunden samt 

att koppla till vårt syfte och frågeställningar.  

 

5.2.1 MUSIK OCH KREATIVITET 

August berättar att han vill lyssna på musik när han är hemma och inte har någonting att göra, 

men till skillnad från andra nämner han att han bara vill ligga i sängen och lyssna på musik. 

Erik i årskurs 8 berättar också att han vill lyssna på musik när inte gör någonting annat, 

eftersom han bara vill lyssna på musiken. Han säger även att när han lyssnar på musik så är 

han intresserad av att lyssna på arrangemanget och hur instrumenten spelar. Vi tolkar det som 

att båda använder sig av ”aktivt” lyssnande som Lilliestam skriver om i sin bok Musikliv. Där 

refererar han till Pettersson (2004) som skriver om Julius Rabes teori att man antingen lyssnar 

”aktivt” på musik, att man bara lyssnar på musiken eller att man lyssnar ”passivt”, att man gör 

något annat medan man lyssnar på musik (Pettersson, 2004:202, refererad i Lilliestam, 2006, 

s. 92). Vi tror även att båda kan beskrivas utifrån en av Knut Wiggens lyssningstekniker som 

han kallar för ”hantverkslyssnande”, som menas med att man skärper sitt öra för de generella 

kompositionstekniska konstruktionsprinciperna och för hur de enskilda tonsättarna tillämpas 

dessa – var och en på sitt sätt (Wiggen, 1971:37ff, refererad i Lilliestam, 2006, s. 90). Detta 

grundar vi på för att August i intervjun säger att han tänker musiken ”som i noter och sådant” 

när han lyssnar. Erik nämner även att när han lyssnar på artisten Salem al Fakir så lyssnar han 

på arrangemanget och blir imponerad och inspirerad av det. 

Strandberg (2000) tar upp i sin artikel om en studie som gjordes på 1960-talet av Sundin. 

Studien handlade om barns egna och spontana sånger. I den uppföljningsstudien som gjordes 

visade det sig att ett grupp barn som skapat sånger även hade starkare musikaliska intressen, 

mer skilda musikpreferenser samt spelar instrument i större utsträckning än de övriga barnen 

(Sundin, 1995, refererad i Strandberg, 2000). Vi råkar veta att Erik spelar trummor på fritiden 

och det kan vara en anledning till varför han är intresserad av musikens uppbyggnad och 

låtens arrangemang. Däremot vet vi inte om August spelar på fritiden, men vi tolkar det som 

att han är intresserad av att lyssna på musiken istället för att göra något annat medan han 

lyssnar på musik.  

En av intervjufrågorna är: När du lyssnar på musik tänker du musiken som i bilder? På den 

frågan berättar Felix i årskurs 9 om en intressant teori han har. Han berättar att han ser 

musiken som i vågor, när musiken går upp så bli vågen större och när musiken går ned så blir 

vågen mindre. Han säger att han inte menar ljudvågor eller vattenvågor och Sara försöker få 

honom att utveckla sitt svar, men han kan inte förklara det mer än att han tänker musik som i 

vågor. Vi finner detta svar mycket intressant, eftersom vi aldrig har hört någon förklara musik 

som vågor och vi undrar hur han kommit fram till att tänka musiken som i vågor. Är det något 

han kom på under intervjun? Hur länge har han tänkt musiken som i vågor? Har han hört 

någon annan beskriva musik som i vågor? Det är följdfrågor jag kunde ha ställt till Felix, för 

att få honom att utveckla sitt svar. Tyvärr är det frågor som jag inte kommer på under 

intervjutillfället. Vi tolkar att Felix, när han tänker musik som i vågor, använder sig av det 
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omedvetna, spontana tänkandet, som Ängquist (2000) förklarar kan bidra till ett mera kreativt 

utnyttjande av fantasin. 

5.2.2 MUSIK OCH PSYKOLOGI 

I vår intervjustudie ser vi att samtliga av de vi intervjuat svarar att de lyssnar på musik varje 

dag och hälften svarar att de lyssnar på musik i stort sett hela dagen. Ett av svaren som vi 

finner intressant och som skiljer sig från mängden är Felix svar om att han lyssnar på musik 

för att må bra. Han är den enda som nämner att han använder musik för att bejaka och 

bearbeta sina känslor och vi fastnar lite på hans sista citat om att han kan gå igenom sina 

känslor lättare om han lyssnar på ledsen musik. Vi tolkar att bejakar sina känslor med hjälp av 

musiken. Vi tolkar även att musik är otroligt viktig för Felix och han nämner även att musiken 

är en stor hjälp för honom när det är mycket stress för honom i skolan under årskurs 9. Han 

visar på individuell motivation att lyssna till musik genom att musik används som 

humörsreglering och bearbetning av känslor. Till skillnad från social motivation som innebär 

socialisation med jämlika och mer fokus på identiteten (Bakagiannis & Tarrant, 2006, 

refererad i Miranda & Claes, 2009).  

Den frågan vi ställer oss i efterhand är varför vi tolkar att bara Felix använder musiken för att 

bearbeta sina känslor. Han pratar om att musiken har hjälpt honom när det är stressigt i skolan 

och att musik förstärker hans känslor. En anledning kan vara att de andra informanterna inte 

gärna pratar öppet om sina känslor med nya människor och särskilt inte i en intervjusituation. 

En annan anledning kan vara att de helt enkelt inte tänkt på hur musik påverkar dem och deras 

känslor, eller inte känner något behov av att använda musik för att bearbeta sina känslor.   

Det var inte många av informanterna som berättade att de lyssnade på musik när de är 

stressade och det resultatet blev vi förvånade över. Vi trodde fler av informanterna skulle säga 

att de lyssnar på musik när de är stressade för att koppla bort den. Det var några av 

informanterna som berättade att de inte blir stressade och några nämnde till och med att de 

kan bli stressade av att slå på musik eller att lyssna på musik.  

 

5.2.3 MUSIK OCH TERAPI 

Vi har tydligt sett att informanterna vill lyssna på uptempo-musik när de idrottar eller 

motionerar. Hälften av informanterna har uppgett att de lyssnar på genrer som hör till 

elektronisk dansmusik, till exempel dubstep, house och techno när de motionerar. Resten 

nämner annan musik som innehåller ett högt tempo. Anledningen till varför de vill lyssna på 

musik när de motionerar förklarar de som att det blir roligare, man blir starkare, det blir lättare 

och man blir mer, som någon uttrycker det, taggad. Vi är inte förvånade över resultatet att 

samtliga vill lyssna på musik med mycket tempo och energi när de motionerar, eftersom vi 

anser att musiken gör att man inte fokuserar på det som är jobbigt utan bara tänker på 

musiken. Det blir roligare och lättare att motionera till musik. När man lyssnar på en låt med 

mycket energi och tempo, till exempel hårdrock eller elektronisk dansmusik så känner man en 

extra kick och man orkar det där lilla extra. Lilliestam (2006) skriver att när vi utsätts för 

musik, oavsett om vi lyssnar eller musicerar själva, sätter en rad olika fysiska och kemiska 

processer i kroppen igång. Blodtrycket höjs, hjärtpulsen och andningsfrekvensen ökar, 
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hormoner som adrenalin och oxytocin utsöndras, muskler spänns eller slappnar av. 

Endorfiner, som är kroppens egna smärtstillande substanser aktiveras och även 

immunförsvaret, vilket kan mätas i en ökad mängd antikroppar. Kroppen svarar med vakenhet 

och beredskap och det är vanligt att vi börjar röra på oss, till exempel att vi stampar takten, 

svänger med foten, gungar i höfterna tar små danssteg eller gör miner, vilket vi kanske inte är 

medvetna om att vi gör. Även inom musikterapin anser man att musiken kan användas för att 

verka avspännande och lindra smärta samt att musiken kan påverka fysiskt (Ruud, 2001). 

Musiken kan även ha effekt på kroppens organiska förlopp och locka fram en god rytmisk 

andning (Bojner Horwitz & Bojner, 2005). 

 

Mer än hälften av informanterna uttrycker att de lyssnar på musik när de studerar, för att de 

antingen koncentrerar sig bättre eller jobbar bättre. Tre av informanterna berättar att de inte 

lyssnar på musik när de studerar. Två av informanterna, Disa och Erik, uttrycker att de vet att 

de inte jobbar bättre och en av informanterna, August, uttrycker att det inte är för att han 

jobbar sämre. Vi tolkar att August inte känner något behov av att lyssna på musik när han 

studerar och därför gör han inte det, men det ligger inte så mycket mer tankar bakom 

uttalandet. Två av informanterna uttrycker att de lyssnar på musik i skolan för att de inte ska 

bli distraherade av den stökiga omgivningen. Fabian i årskurs 9 berättar att han har 

koncentrationssvårigheter och lyssnar på musik när det blir för stökigt i klassrummet. Vi 

tolkar det som att han egentligen inte arbetar bättre när han lyssnar på musik, men att han 

känner sig tvungen att skärma av sig med hjälp av musiken. Frida i årskurs 9 berättar att hon 

vill lyssna på musik i skolan för att inte distraheras av allt runtomkring och det liknar det 

Fabian sa, förutom att Frida nämner ingenting om att hon har koncentrationssvårigheter. Vi 

tolkar det som att både Fabian och Frida känner sig tvungna att lyssna på musik i skolan, men 

inte för att de jobbar bättre utan för att skärma av sig från den stökiga miljön. Om vår tolkning 

stämmer är det mycket tråkigt för dem, men vi vet inte om de jobbar bättre med hjälp av 

musik eller inte. Det vi vet är att de kan koncentrera sig på skoluppgifterna och inte på den 

stökiga klassrumsmiljön och de kanske är nöjda med det. Vi kan ändå inte låta bli att tänka på 

det Ruud (2002) skriver, i Varma ögonblick, om musikterapeuten Byrkjedal som skrev i en 

artikel om hur hon tog på sig uppgiften att gå in i en klass som under en längre tid varit 

präglad av en olycklig klassrumsmiljö och med hjälp av musik skapa en bättre klassrumsmiljö 

(Byrkjedal, 1992, refererad i Ruud, 2002).  

 

5.2.4 MUSIK OCH IDENTITET 

Hälften av informanterna har nämnt att de helst lyssnar på pop, både när det gäller studerande 

och motionerande. Några av informanterna nämner även pop i samma mening som till 

exempel Dj Blend, house eller techno och det lämnar oss med frågan vad pop är för dem. 

Lillestam (2006) skriver om hur man kan skilja mellan vad vi kan kalla ”mainstreamlyssnare” 

och ”genrespecialister”. Han menar att ”mainstreamlyssnare” skaffar sin musik i hög grad 

från kommersiell radio eller samlingsskivor och lyssnar i huvudsak på de artister och låtar 

som ligger på topplistorna och som är populära i ögonblicket. De som han kallar för 

”genrespecialister” beskriver han som att de väljer sin musik mera aktivt och utvecklar ofta 
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djupgående kännedom om en eller flera smalare och exklusivare genrer, till exempel blues, 

jazz, hip hop, någon form av techno, reggae, heavy metal och liknande. Inom denna kategori 

återfinns hängivna skivsamlare och fans. ”Genrespecialister” tar ofta starkt avstånd från 

mainstreammusik och det de anser vara kommersialism (a.a.).  Vi anser att house-musik har 

gått från att vara musik för ”genrespecialister” till att även tilltala ”mainstreamlyssnare” i stor 

uträckning. Musik som Lilliestam menar att ”mainstreamlyssnare” lyssnar på skulle vi vilja 

koppla till genren pop. Vår tolkning är att pop-musik idag är mycket influerad av elektroniska 

musikgenrer. Om man tittar på Top 100 på Spotify för Sverige just nu kan man se att hälften 

av låtarna är antingen house-inspirerad popmusik eller ett samarbete mellan en populär artist 

och en Dj/producent, där utfallet kan beskrivas som pop-inspirerad housemusik. Som exempel 

kan vi ta David Guetta, som är en populär Dj och musikproducent. Han har gjort samarbete 

med många populära artister till exempel Chris Brown och Rihanna. Pop för ungdomar idag 

kan både vara det vi tolkar som house och techno, men det kan också vara artister som till 

exempel Justin Bieber, One Direction eller Miley Cyrus som vi tolkar som pop utifrån vårt 

perspektiv. 

Fredrik i årskurs 9 berättar att han gärna vill ”… höra de bästa låtarna min kompis har tipsat 

mig om”. Detta uttalande intresserar oss, eftersom Lilliestam (2006) skriver om blandband 

och bland-cd, som han menar uppfattas mer som personliga gåvor. Med blandband kan man 

presentera sig själv och ge en bild av sin egen musiksmak. Med dagens teknik kan man via 

Spotify enkelt dela en personlig låtlista (blandband) till alla sina vänner, till exempel på 

facebook. Vi kan även dra koppling till Manfred Scheids (2011) kapitel i Perspektiv på 

populärmusik och skola. Där lägger han vikt på musik, medieteknik och estetiska symboler 

för att skapa identitet. Vidare berättar Scheid hur elever både laddar ned samt skickar musik 

och video via internet och mobiler till varandra. Han menar att om man använder musik, 

bilder och video på detta sätt kan det liknas vid ”personliga brev” i en multimedial form. 

”Musik kan förstås som en estetisk, emotionell och social aktivitet med vars hjälp man kan 

presentera sin identitet” (Scheid, 2011, s. 46). 

När vi frågar Frida om vad hon helst lyssnar på så svarar hon att hon helst lyssnar på RnB, 

”för det är det som finns på Spotify”. Vi reagerar lite på hennes svar, eftersom att det finns 

inte endast RnB på Spotify, utan det finns hur mycket musik och genrer som helst och enligt 

Fridas svar så låter det som att hon anser att det bara finns RnB på Spotify. När vi försöker 

tolka hennes svar så kommer vi fram till att vi tror att hon har hittat en genre som hon tycker 

om, RnB (vad nu RnB betyder för henne) och är inte intresserad av att söka någon annan 

musik på Spotify. Det hade dock varit intressant att veta vad hon menar när hon säger RnB. 

Frida och Disa är de enda som nämner att de hittar sin musik på Spotify. Det hade varit 

intressant att fråga de andra informanterna om var de hittar sin musik, om de hittar musik på 

Spotify, om de köper cd-skivor, om de laddar hem musik från internet eller om de på andra 

sätt hittar musik.  

Anton i årskurs 7 nämner i intervjun att han gärna lyssnar på covers på gamla artisters låtar. 

Det intresserar oss, eftersom i Scheids avhandling (2009) så skriver han om elever han har 

intervjuat som pratar om att personliga tolkningar av andras låtar också kan ses som ”ny” 
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musik. Vi tolkar att Anton tycker om äldre musik, men identifierar sig lättare med moderna 

versioner av samma låtar, fast med en annan känsla. 

När jag frågar Fabian i årskurs 9 vad han tror att jag lyssnar på för musik så svarar han att han 

tror jag lyssnar på rock, eftersom jag har ett pentagram runt halsen. Han har hört av sin bror 

att det är djävulens tecken och kopplar det tecknet till rock, eftersom pentagrammet används 

mycket som en symbol för metal. Vi går inte in så mycket mer på vad pentagrammet betyder, 

utan går mer in på hur han kopplar pentagrammet till rock och att han är den enda av 

informanterna som lägger märke till något annat än kläderna. Jag frågar informanterna om de 

kan koppla viss musik till en viss klädstil, men det jag kunde ha frågat om var även om smink, 

symboler, frisyrer eller smycken också kan kopplas till en musikstil. Lilliestam (2006) skriver 

om hur genrer kan kopplas med visuella koder i form av frisyrer, klädedräkt, smink, logotyper 

eller teman på skivomslag. Fabian har en koppling till pentagrammet och lägger därför märke 

till det. Anledningen till att de andra informanterna inte uppmärksammar pentagrammet är 

kanske för att de helt enkelt inte har någon koppling till symbolen. Det vi kan säga slutligen är 

att symbolers betydelse kan förändras beroende på sammanhanget det sätts i. Efter intervjun 

tar Sara av sig pentagrammet, eftersom hon inte vill väcka uppmärksamhet hos andra elever 

eller lärare. Lilliestam (2006) förklarar att identitetsarbete och vikten av anpassning kring ens 

egen identitet har blivit större i dagens samhälle, med dess myller av information och 

motsägande budskap. 

I resultatet nämner vi att Beatrice innan intervjun sa att hon inte förstod varför hon skulle vara 

med i intervjun, eftersom hon inte ens tycker om musik. Hon räckte upp handen när Sara 

frågade vilka som ville bli intervjuade, men sedan i efterhand kom hon med det uttalandet. 

Sara svarar henne att det är jätte bra om du vill vara med, så att man får ett annat perspektiv 

också. Hon vill i alla fall delta i intervjun och under intervjun kommer det fram att hon inte 

alls tycker illa om musik. Hon lyssnar på musik relativt ofta och vill lyssna på musik när hon 

är ute och går med sin hund, när hon är ledsen och när hon studerar för ”annars slocknar 

man”. Vi tolkar Beatrices uttalande som att hon missförstår Sara när hon förklarar vad 

intervjun och examensarbetet handlar om. Hon tänker nog att hon inte gillar musik, som att 

hon inte gillar musikundervisning. Sara tycker dock att det är konstigt att hon säger att hon 

inte gillar musik, eftersom Sara vet att hon har musik som elevens val. Beatrice är en mycket 

blyg tjej och Sara tolkar att hon egentligen inte vill ha musik som elevens val, eftersom hon 

tycker det är lite jobbigt att sjunga inför gruppen. Sara tror att Beatrice har valt musik som 

elevens val för att hennes kompisar har gjort det, eller så tycker hon om musik, men är så blyg 

att hon tycker det blir för jobbigt. Det kan liknas vid att ungdomar provar olika identiteter och 

subkulturella tillhörigheter för att finna sig själv. Som ungdom blir identitet som ett förslag 

eller hållning, som man intar under en period för att se vad som händer (Lilliestam, 2006). 

Under intervjutillfället med Anton så berättar han att när han tränar själv så vill han gärna 

lyssna på hårdare musik och nämner greyhound, som han förklarar som en slags musikstil och 

slänger ut ett ”Det é skrill”. Under intervjutillfället tolkar Sara skrill som en musikstil och 

tänker att det är ungefär som musikstilen dubstep, men när vi transkriberar intervjuerna så 

fastnar vi lite extra på hans förklaring att greyhound är en slags musikstil och vi fastnar på 

ordet skrill. Vi söker på google.se på ordet greyhound för att ta reda på om det finns en 
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musikstil som heter det, men det enda vi hittar är låten Greyhound av Dj-trion Swedish House 

Mafia. Vi tolkar det som att han blev förvirrad under intervjun och att han menade att han 

gärna lyssnar på låten greyhound när han tränar. När jag frågar honom vad greyhound är så 

lägger jag till frågan: är det en slags musikstil? Och då höll han med mig: ”ja det är en slags 

musikstil”. Vi tolkar det som att blandar ihop begreppen och svarar som han tror att Sara vill 

höra. 

 

5.3 SLUTDISKUSSION  

Vårt syfte med detta arbete var att vi ville belysa hur elever på högstadiet lyssnar på musik 

och hur musik påverkar dem. Vi har kommit fram till att elever i stor utsträckning använder 

musiklyssning både i skolan och på fritiden. Vi har sett att 12 av 14 elever vill lyssna på 

musik när de motionerar och då vill de lyssna på musik med mycket tempo som ger dem 

energi och lusten att orka och för att det ska bli lite roligare. De flesta vill lyssna på 

elektronisk dansmusik eller pop och pop kan ha olika betydelse för dem.  

Vi ville även fördjupa oss vetenskapligt i hur musik påverkar människan; hur musik påverkar 

identitet, kreativitet och psykologi samt att fördjupa oss mer i hur man använder musik i 

terapi. Den tidigare forskningen har gett oss mycket kunskap om hur musik kan påverka och 

under undersökningen uppkom det många diskussioner mellan oss. Båda känner att vi skulle 

kunna forska vidare om ämnet och Sara blev så inspirerad av musikterapi att hon känner att 

hon skulle vilja vidareutbilda sig inom det i framtiden. Innan undersökningen tänkte vi att 

musiken påverkar hjärnan och kroppen rent psykologiskt, fysiskt och terapeutiskt, men det vi 

inte tänkte på var hur mycket musiken påverkar identitet och kreativitet och hur mycket 

vetenskaplig forskning det finns inom det.  

Under arbetets gång har det dykt upp andra frågor vi skulle ha ställt oss innan intervjuerna. Vi 

skulle ha velat fråga informanterna mer om vilka artister de lyssnar på, vad de menar när de 

säger att de lyssnar på pop och hur och var de får tag på den musiken de lyssnar på. Det hade 

även varit intressant att intervjua lärare och höra deras perspektiv på högstadieelevers 

musiklyssnande.  

Avslutningsvis skulle vi vilja poängtera att våra informanter lyssnar på musik flitigt, för att 

koncentrera sig på lektionerna eller för att orka med den där joggingrundan. Många använder 

musik för att bearbeta känslor och problem som uppstår i vardagen. Musiken används kreativt 

med att tänka musik i bilder eller drömma sig bort till den och musiken används psykologiskt 

med att musik påverkar informanternas känslor. Informanterna använder även musik för att 

visa sin identitet eller så lyssnar de på den musiken alla andra gör. Musik kan även användas 

terapeutiskt, för att få motivation till att motionera eller för att bara koppla bort vardagen lite.  

Förr i tiden var musik svår att ta på. Den var otillgänglig och det fanns hårda ramar för hur 

musik skulle användas, men nuförtiden kan vem som helst lyssna på musik med vilket 

budskap som helst, dygnet runt. Det som grekerna pratade om är fortfarande relevant. Vi 

kanske inte tänker på att musiken påverkar oss som den gör, men det gör den.  
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5.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Om vi kommer göra en liknande forskning i framtiden skulle vi vilja fokusera på varför elever 

lyssnar på musik på lektionerna. Många elever berättade att de jobbar bättre och några 

berättade att de lyssnar på musik för att koncentrera sig och skärma av sig från den stökiga 

miljön i klassrummet. På ett sätt skulle vi vilja säga att fler lärare ska tillåta elever att lyssna 

på musik på lektionerna, men på ett sätt skulle vi vilja undersöka vidare om hur vi kan få ner 

ljudnivån i klassrummet. 

Vi skulle även vilja undersöka vidare varför vissa lärare tillåter elever att lyssna på musik på 

lektionerna och varför vissa inte tillåter det. Det skulle vara intressant att veta om lärare har 

några förutfattande meningar om olika musikstilar och till den musik högstadieelever lyssnar 

på. Det som också skulle vara intressant är att undersöka vad lärare anser som bra musik att 

studera till.  
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BILAGA 1 

INTERVJUFRÅGOR 

1. När brukar du lyssna på musik? 

2. Brukar du lyssna på musik när du pluggar? 

2b. Jobbar du bättre när du lyssnar på musik? 

2c. Vad brukar du lyssna på för musikstil då? 

3. Brukar du lyssna på musik när du sportar? 

3b. Är det lättare/roligare att sporta när du lyssnar på musik? 

3c. Vad brukar du lyssna på för musik när du sportar? 

4. När du lyssnar på musik brukar du tänka musiken i bilder? 

5. Hur brukar musik påverka dig? 

6. Vad lyssnar du helst på för musik? 

6b. Varför lyssnar du på den musiken? 

6c. Vad känner du när du lyssnar på den musiken? 

7. Lyssnar du på musik när du är ledsen? 

7b. Lyssnar du på glad musik då eller lite ledsen musik? 

8. Lyssnar du på musik när du är glad? 

8b. Vad vill du lyssna på då? 

9. Hjälper det att lyssna på musik när du är ledsen? 

9b. Hjälper det att lyssna på musik när du är stressad? 

9c. Hjälper det att lyssna på musik när du är glad? 

10. Kopplar du viss typ musik till viss klädstil? 

11. Tror du man kan se på dig vad du lyssnar på för musik? 

12. Hur tror du att musik till en viss grad kan påverka dig? T ex lyssnar du på arg musik så 

blir du arg, lyssnar du på våldsam musik så blir du våldsam. 


