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Sammanfattning  
 
Självständigt	arbete	på	avancerad	nivå	i	musikpedagogik	inriktning	musikte-
rapi	
Titel:	 Musikelevers	 upplevelser	 av	 sambandet	 mellan	 musik	 och	 välbefin-
nande.	En	kvalitativ	intervjustudie	
Författare:	Maria	Diephuis	
Termin	och	år:	Vårterminen	2019	
Kursansvarig	 institution:	Kungl.	Musikhögskolan	 i	 Stockholm,	 akademin	 för	
Musik,	pedagogik	och	samhälle		
Handledare:	Ronny	Lindeborg,	Ann-Sofie	Paulander	
Examinator: David Thyrén 
 
Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa gruppintervjuer belysa upplevelser 
av välbefinnande hos elever på gymnasiets estetiska program inriktning musik. I 
bakgrunden presenteras studier i ämnesområdet musik, ungdomar och välbefin-
nande. Forskning som berör såväl musikterapeutiska, musiksociologiska samt pe-
dagogiska områden presenteras. I resultatet presenteras de fem teman som utkris-
talliserats i intervjuerna: Att lyssna på musik ger välbefinnande, Uppträda inför 
publik skapar välbefinnande,  Eget musikskapande ger välbefinnande, Sånglekt-
ioner ger välbefinnande, Musik ger möjligheter att växa som människa. Musik kan 
skapa upplevelser av välbefinnande hos intervjupersonerna som är terapeutiska, 
jagstärkande och vitaliserande. I resultatet framkommer även omständigheter som 
är negativa för välbefinnandet i musikaliska situationer.  
 
Nyckelord: musik, välbefinnande, musikgymnasium, musikterapi, musikupplevel-
ser, hermeneutik, kvalitativa intervjuer 
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Abstract  
 
Title:	Music	students	experiences	of	the	connection	between	music	and	well-
being.	A	qualitative	interview	study	
Author:	Maria	Diephuis	
Semester	and	year:	Spring	2019	
Course	 coordinator	 academy:	Royal	 College	of	Music	 in	 Stockholm,	Depart-
ment	of	Music	Education	
Supervisor:	Ronny	Lindeborg,	Ann-Sofie	Paulander	
Examiner:	David	Thyrén	
 
The purpose of the essay is to shed a light on, through qualitative group interviews, 
experiences of well-being among students in the aesthetic gymnasium program, 
direction music. In the background, studies in the field are presented to music, 
youth and well-being. Research relating to music therapeutic, musical sociology 
and educational areas is presented. The result presents the five themes that have 
arisen in the interviews: Listening to music provides well-being, Performing for an 
audience creates well-being, Songwriting provides well-being, Song lessons pro-
vide well-being, Music gives opportunities to grow as a human being. Music can 
create experiences of well-being among the interviewees who are therapeutic, self-
reinforcing and revitalizing. The result also reveals circumstances that are detri-
mental to the well-being in musical situations. 
 
Keywords: Music, well-being, music education, music therapy, music experiences, 
hermeneutic, qualitative interviews 
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I 

1 Inledning 

I detta kapitel ges en inledning där uppsatsens valda intresseområde present-
eras; upplevelser av välbefinnande kopplat till musik hos elever på gymnasi-
ets estetiska program inriktning musik. Därefter beskrivs studiens problem-
område följt av uppsatsens disposition. 

1.1 Inledande text 
”Genom musiken har jag lärt känna mig själv... i musiken kan jag visa vem 
jag är”. Med dessa ord beskriver en elev sin upplevelse av att befinna sig i ett 
sammanhang med andra musikintresserade. Han säger att han aldrig trivts så 
bra i skolan som när han började på musikgymnasium. Utbildningen har gett 
honom möjligheten att öva, bilda ett band med klasskamraterna och få under-
visning som ger honom spelteknisk utveckling. Han menar att han genom 
musik även utvecklats som person både socialt och känslomässigt. 
 
I mitt arbete som musiklärare och sångpedagog på ett estetiskt gymnasiepro-
gram i Stockholm undervisar jag främst i ämnena sång och ensemble. Utöver 
lärarutbildning i musik har jag även en bakgrund som frilansande sångerska. 
Då jag var intresserad av att bredda min kompetens och få nya perspektiv på 
hur musik kan utveckla, hjälpa och stärka människor, började jag hösten 2016 
musikterapiutbildningen på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.  
 
Under de 15 år jag har arbetat med ungdomar har jag genom musik sett män-
niskor växa upp till unga vuxna. Jag har sett elevers glädje när de fått bekräf-
telse genom musik och hur de utvecklats som personer tack vare den. Jag har 
också sett elevers besvikelse, frustration och stress i musikaliska samman-
hang. Det som förenar ungdomar i en musikklass är just intresset för musik, 
de som söker sig till en musikutbildning ägnar sig också åt musik många tim-
mar i veckan både på skoltid och fritid. Flera före detta elever jag mött talar 
om tiden på musikgymnasium som något väldigt speciellt, där de reflekterar 
över musikinriktningen som ett betydelsefullt val även om inte alla fortsatt 
med musiken efter gymnasiet. Jag har därför många gånger tänkt att jag skulle 
vilja veta mer om elevers tankar kring musikens och musikgymnasiets bety-
delse. På vilka sätt tänker elever att musik ger dem redskap för framtiden? 
Hur tänker de att valet av musikgymnasium har utvecklat dem som personer? 
Hur relaterar och reflekterar de kring musik som en källa till välbefinnande, 
både i och utanför skolan? 
 
Kraven från skolan och samhället ökar, sociala medier har ett större utrymme 
i de flesta människors liv. Den psykiska ohälsan bland unga har ökat och fort-
sätter att öka (Socialstyrelsen, 2017). Jag undrar om musikens unika förmåga 
att beröra, och få människor att uppleva och kommunicera kan erbjuda elever, 
som valt att studera musik på gymnasiet, möjlighet till personlig utveckling 
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som kan ge dem förutsättningar att bättre hantera sin omvärld. Kanske är de 
estetiska uttrycken i skolan viktigare än någonsin, som en motpol till ”the 
selfishness, greed, immorality and lack of personal integrity in the adult 
world”, som Wigram beskriver det:   
 

Adolescense is a complex and vital stage of human developement that 
moulds us and prepares us for our adult life. We exist in a world where 
there is an increasing group of disillusioned youngsters… Music is an 
integrating, emotional and highly attractive art form… and the power 
and value of music can be a positive force. (Wigram I: McFerran, 2010, 
s. 12). 

 
Wigram lyfter här ovan fram den komplexa utvecklingsfas som tonåren be-
finner sig i, och där musik kan vara en positiv kraft. Kanske är det också just 
denna positiva kraft eleven jag inledningsvis citerade, känner av? Vad är det 
i så fall som skapar känslan av att ”visa vem jag är”? På vilka sätt och i vilka 
situationer uppstår den känslan?  
 
Min uppfattning är att elever som studerar musik på gymnasiets estetiska pro-
gram använder musik i flera syften. Precis som Skolverkets syfte (Skolver-
ket.se) med musikämnet handlar om att utveckla musikaliska förmågor, synes 
det finnas en vilja hos eleverna att utvecklas i musicerandet. Samtidigt är jag 
av uppfattningen att många som söker sig till en estetutbildning längtar efter 
ett musikaliskt sammanhang av andra syften. Att växa som människa med 
musik som redskap och att känna glädje av att vara i en skolmiljö som erbju-
der flera timmar musik i veckan är för många en källa till glädje i vardagen. 
Musik kan därmed, anser jag, fylla funktioner som gynnar den personliga ut-
vecklingen och välbefinnandet. Detta ser jag fram emot att få veta mer om i 
föreliggande studie. I detta självständiga arbete önskar jag förena mina tidi-
gare erfarenheter med nya, och med mina ”musikterapeutiska glasögon” ut-
forska hur ungdomar tänker om musik kopplat till deras välbefinnande.  

1.2 Problemområde 
Inom det musikterapeutiska och musikpsykologiska fältet finns forskning 
som visar på musikens unika förmåga att få människor att må bra. Enligt 
McFerran (2010) erbjuder musik också ungdomar möjligheter att uttrycka 
sig, identifiera sig, söka tröst och skapa gemenskap. Positiva hälsoeffekter 
kan uppnås när ungdomar reflekterar med musik som verktyg i sin självut-
veckling visas av Evans och McPherson (2017). Musik kan också stärka mo-
tivationen när det finns ett mål att sträva mot i exempelvis ett uppträdande 
menar i sin tur Gabrielsson (2013).  
 
I sökandet efter forskning om ungdomar och musik i skolan finns området 
identitet kopplat till musik. Scheid (2009) visar till exempel att musik kan 
hjälpa ungdomar i identitetsskapande och personlig utveckling i den sociala 
miljö ungdomarna befinner sig i. Med hjälp av musik kan ungdomar utveckla 
sin personliga identitet, sin spelstil både enskilt och tillsammans med andra. 
Musik som ett material att reflektera med tycks också vara särskilt viktigt i 
dagens föränderliga samhälle menar Bergman (2009). Musik kan på så sätt 
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fungera som en meningskapande resurs i det dagliga livet och i formandet av 
en identitet. Det finns alltså forskning som visar på musikens betydelse för 
ungdomars välbefinnande generellt, samt musikens betydelse för elevers 
identitetsutveckling. Det är dock svårt att hitta forskning som specifikt rör 
kopplingen mellan musik och välbefinnande hos ungdomar som går gymna-
sieskolans estetiska program inriktning musik.   
 
Evans och McPherson (2017) menar att musik skapar tillfälle till reflektion 
som i sin tur kan skapa välbefinnande. Om så är fallet är jag intresserad av att 
få ta del av elevers reflektioner om musik och välbefinnande. I vilka musika-
liska situationer skapas välbefinnande? I föreliggande studie utforskas därför 
i vilka musikaliska situationer musikstuderande på ett musikgymnasium upp-
lever att de mår bra av musik. I skolvärlden är bedömning ett sätt att mäta 
personers utveckling. Samtalet om glädjen av att vara med musiken tenderar 
att hamna i skuggan av en bedömande skolvärld. Att få ta del av ungdomars 
tankar kan ge en inblick i vad som är viktigt att ta hänsyn till i undervisningen 
ur ett välbefinnandeperspektiv. Kan vi med denna kunskap använda musik i 
syftet att mer aktivt reflektera kring musikens betydelse för ungdomar? Det 
kan också vara av vikt för musiklärare att få kunskap om musikaliska situat-
ioner som skapar exempelvis negativ stress.  

1.3 Arbetets disposition 
För att sätta in uppsatsens text i ett adekvat sammanhang beskrivs i bak-
grundskapitlet områden som är av relevans. I Musik på gymnasiets program  
presenteras Skolverkets beskrivning av musikämnet, samt forskning om ele-
vers syften med en musikutbildning. I Musiken och tonåringen presenteras 
forskning om musikens betydelse i tonåren, samt hur ett föränderligt samhälle 
påverkar det kulturella området. En presentation av begreppet välbefinnande 
ges ur olika perspektiv. Därefter presenteras näraliggande forskning som är 
relevant för studien och en presentation av Skolverkets formuleringar kring 
musikämnet görs. I kapitlet Teoretisk utgångspunkt presenteras studiens her-
meneutiska perspektiv. I metodkapitlet presenteras studiens metodologiska 
utgångspunkter samt val av metod. Här redogörs också för urval av informan-
ter, studiens genomförande samt dess trovärdighet och giltighet. I studiens 
resultat presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. I diskussionen 
sammankopplas resultatet med litteratur, forskning och teoretisk utgångs-
punkt.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel ges en områdesorientering följt av forskning inom det valda 
ämnesområdet. Kapitlet avslutas med studiens problemformulering, syfte och 
forskningsfrågor. 

2.1 Områdesorientering 
Områdesorienteringen innehåller en beskrivning av musik på gymnasiets pro-
gram samt ett resonemang om musiken och tonåringen. 

2.1.1 Musik på gymnasiets program 
I Skolverkets beskrivning av ämnet musik på gymnasiets estetiska program 
står att musik ”berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomäss-
igt” (Skolverket.se). Vidare beskrivs musik som ”en estetisk uttrycksform 
som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som 
betyder olika saker för var och en av oss”. Enligt Skolverket ska undervis-
ningen i ämnet musik bland annat syfta till att ”eleverna ska utveckla för-
mågan att kommunicera med medmusicerande och publik”. Undervisningen 
ska bidra till att ”eleverna utvecklar förmågan att analysera och tolka musik-
upplevelser”. Den ska även ”ta fasta på att stärka elevernas motivation och 
självförtroende i musikutövandet” (Skolverket.se). Skolverket beskriver mu-
sikämnet som ett ämne som berör människor och som utvecklar förmågor 
inom det musikaliska området. Syftet med en musikämnet synes således vara 
att utvecklas just musikaliskt.  

Enligt Scheid (2009) kan dock elevers syfte med att gå en musikutbildning 
skilja sig från Skolverkets syfte. Scheid menar att det för en elev kan handla 
om viljan efter att vara i ett musikaliskt sammanhang under gymnasie-tiden 
där det finns möjlighet till självförverkligande, medan det för en annan elev 
kan handla om ett mer målinriktat syfte med sikte på att söka sig till högre 
musikutbildning. Ruud (2001) menar i sin tur att behärska ett instrument inte 
är någon garanti för att en musiker ska vara ”lycklig och harmonisk” (s. 96). 
Han menar också att det krävs en stor, personlig insats av en musiker att 
”lyckas” i vår västerländska kultur. Enligt Ruud gäller det därför att hitta en 
balans mellan det musikaliska uttrycket och den psykiska investeringen, samt 
att hitta en balans mellan omgivningens krav och förväntningar kontra den 
inåtvända aktiviteten: ”Vad det betyder för den enskilde att formulera sig i 
toner” (s. 96) ställer han sig frågande. 

2.1.2 Musik i tonåren 
Gabrielsson (2013) har i ett forskningsprojekt om människors starka musik-
upplevelser samlat in hundratals berättelser från personer i olika åldrar. Av-
snittet om musik i tonåren lyfter fram berättelser där ett flertal av berättelserna 
har en sak gemensamt – när musicerandet placeras i ett sammanhang, till ex-
empel en konsert, ökar motivationen till att öva. I  berättelserna framkommer 



 5 

en avsaknad av motivation till att öva tills det dyker upp just en förfrågan om 
att vara med och spela i ett sammanhang: 
 

Tonåren är generellt en period i livet som utmärks av stor känslighet 
och sårbarhet… Under tonåren kanske man också för första gången 
framträder som utövare inför en stor publik med allt vad det kan inne-
bära av nervositet, upprymdhet, stolthet och stärkt självförtroende, nå-
got som kan sporra till fortsatt musicerande. (Gabrielsson, 2013 s. 92) 

 
Gabrielsson (2013) menar här ovan att möjligheten till att få bekräftelse av en 
publik kan vara ett tydligt motiv till att vilja öva och utvecklas musikaliskt, 
ett framträdande synes således kunna stärka motivationen och öka självför-
troendet. Ett liknande fenomen som i skolmiljön har visat sig stärkande för 
motivation och självförtroende är undervisningsformen gemensam sång. I en 
studie av Arvesen och Dissler (2011) visades att just gemensam sång är en 
undervisningsform som stärker elevers självförtroende och bidrar till en mu-
sikalisk utveckling, då eleverna tränas i att sjunga inför varandra och utveck-
lar förmågan att ge och ta konstruktiv kritik (Arvesen & Dissler, 2011). 
 
Musik kan ha stor betydelse för en tonårings identitetsprocess hävdar Evans 
och McPherson (2017). Enligt författarna blir den musikaliska sysselsätt-
ningen fruktbar genom musikupplevelser som fyller grundläggande psykolo-
giska behov såsom kompetens, släktskap (relatedness) och autonomi. Evans 
och McPherson anser att alla tonåringar därför borde ”erbjudas möjlighet att 
utforska och reflektera över musiken i sina liv och engagera sig i den musik 
som skapar en känsla av självuppfattning och tillåter dem att njuta av de 
hälso- och välbefinnande-effekter som musik kan ge” (s. 213, författarens 
översättning). Om fler ungdomar ges möjlighet att använda musik för sin 
självutveckling, skapas tillfälle till reflektion som kan ge positiva hälsoeffek-
ter, menar de. 
 
Med syftet att undersöka hur musik i skolmiljö används och upplevs av ung-
domar som en del i deras identitetsskapande har Scheid (2009) i en avhand-
ling studerat elever som går en musikinriktning på gymnasiet. Studien består 
av såväl kvalitativa intervjuer som en kvantitativ enkätundersökning. Intres-
sant är hur Scheid använt sig av kategorierna yttre och inre identitet. Till den 
yttre identiteten räknas omgivningens påverkan på individen och individens 
musikaliska egenskaper. Grupptillhörighet, livsstil och socialt rum är exem-
pel på yttre aspekter av identiteten. Den inre identiteten handlar om när indi-
viden själv använder musik för att forma en personlig identitet. Det kan 
handla om att utveckla en personlig musikalisk spelstil, eller när musik an-
vänds terapeutiskt för att må bra eller reflektera. Dessa identiteter är, enligt 
Scheid, ständigt under interaktion med varandra. Resultatet i Scheids studie 
visade att musikaktiviteter på gymnasiet upplevdes  lustfyllda och att de skap-
ade samhörighet, genom musikaktivteter synliggjorde eleverna också sig 
själva. Kreativa och unika egenskaper kunde på så sätt användas i ungdomar-
nas identitetsskapande med hjälp av musik. 
 
I en annan avhandling har Bergman (2009) undersökt högstadieungdomars 
användande av musik. Hon menar att människor idag har ett större behov av 
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att reflektera över vilka de är i förhållande till andra. Vi lever i en tid där de 
sociala relationerna påverkas av samhällsförändringar och vi står därför inför 
flera val än tidigare generationer. Bergman menar att musik kan hjälpa män-
niskor att strukturera och organisera sina liv, musik kan också användas för 
att förändra känslolägen och energinivåer: 
 

Om musik kan fungera som ett material att reflektera med torde det in-
nebära att musik är något ännu viktigare för dem som lever och växer 
upp i dag än det var för tidigare generationer. (Bergman 2009, s. 7)  
 

Bergman (2009) menar här att musik kan vara ett material att reflektera med, 
och att  musik i dagens föränderliga samhälle därmed kan spela en större roll 
i ungdomars liv idag än för tidigare generationer. Hon resonerar vidare om 
DeNoras (I Bergman 2009, s. 7) uppfattning om att människor är aktiva i såväl 
skapandet av musikalisk mening som i formandet av självidentitet: 
 

Accepterar man tanken på att musikens struktur kan erbjuda människor 
olika handlingsmöjligheter blir det också möjligt att diskutera musik 
som en meningsskapande resurs i våra dagliga liv och i skapandet av 
den egna livssituationen. Då går det också att säga något om vad musik 
betyder för ungdomarna och vad musiken gör med dem. (Bergman 
2009, s. 7)  

 
I citatet menar Bergman (2009) att musik för unga människor kan vara en 
resurs i livet som bidrar till att hjälpa dem skapa mening och handlingsmöj-
ligheter.  
 
Även McFerran (2010) talar om hur musik i tonåren kan erbjuda möjligheter 
till uttryck, utveckling och förståelse. Enligt henne används musik i alla kul-
turer världen över av just tonåringar: ”as a mirror of their public self, and 
also as a window to their private selves” (s. 74). McFerran, som är speciali-
serad på musikterapi med tonåringar, menar att musik är viktigt för en sund 
utveckling, men också att vissa tonåringar kan behöva hjälp med att utnyttja 
musikens potential. Musikterapeuter och andra personer som arbetar med 
ungdomar kan då hjälpa tonåringen att använda musik i ett hälsofrämjande 
syfte, menar hon. McFerran har kommit fram till och utforskat fyra faktorer 
av grundläggande karaktär som rör frågan om hur musik kan hjälpa en tonå-
ring: identitetsskapande, resiliens (förmåga till återhämtning), kompetens 
och samhörighet.  
 
Enligt Wigert (2014) bidrar musik till att skapa bra förutsättningar för elevers 
fortsatta liv. Denna slutsats har Wigert kommit fram till i en hermeneutisk 
studie som genom kvalitativa forskningsintervjuer utforskat före detta musi-
kelever som gått i musikklass år 4-9. Syftet var att beskriva före detta elevers 
personliga erfarenheter av att gå i just musikklass. Teman som utkristallise-
rades var: Det musikaliska hantverket, attityder till musik, gemenskap, iden-
titet, att ha ett mål och skolresultat. Det framkom att eleverna upplevde att de 
fostrades socialt, kunskapsmässigt och att de upplevt en stark gemenskap ge-
nom musik. Den tydliga målsättningen med konserter som redovisningsform 
hade rustat dem för alla typer av framträdanden i livet menade de.  
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Resonemanget kring musikens betydelse för ungdomar i ett föränderligt sam-
hälle är relevant för föreliggande studie. Ziehe, professor i pedagogik, har 
forskat på ungdomar i det moderna samhället och det moderna samhällets 
påverkan på skolan (2000). Ziehe föreslår på grundval av de resultat som han 
visar, att vi bör ge ungdomar en meningsfull skoltid som berikar deras framtid 
och livsstilsval genom att skapa eftertänksamhetssituationer, möjlighet till so-
cialt perspektivtagande, det vill säga få möjlighet att uttrycka sina behov, men 
också att lära sig se andras perspektiv. Ziehe skriver inte om musiken och 
tonåringar specifikt, men bidrar med sina tankar om ungdomars behov av en 
meningsfull skoltid, någonting som jag menar att musikämnena skulle kunna 
bidra med. 
 
Det går att se av den forskning som hittills är genomförd att musik kan bidra 
till tonåringens identitetsprocess. Ur olika perspektiv lyfter forskarna fram 
hur musik kan vara ett verktyg i ungdomars självutveckling. Evans och McP-
herson menar till exempel att när ungdomar ges möjlighet att använda och 
reflektera över musik under sin självutveckling, skapas positiva hälsoeffekter 
(2017). Även Bergman (2009) och Ziehe (2000) diskuterar ungdomars behov 
av att reflektera över vilka de är, och de anser att musik kan fungera som ett 
verktyg för reflektion under vardagligt användande. Scheid (2009) och 
McFerran (2010) för liknande resonemang om ungdomars användande av 
musik under sina identitetsprocesser, både i formandet av yttre och inre iden-
titet. McFerran menar också att vuxna kan hjälpa ungdomar i deras självut-
veckling. Genom att föra in musik i skolan kan till exempel musik möjliggöra 
för elever att gå in och ur olika sociala sammanhang och på så sätt förstå sig 
själv och andra.  
 
Trots att ovannämnda forskning visar att musik kan ha positiva effekter på 
ungdomars hälsa- och välbefinnande och därmed torde vara av vikt för ele-
vers lärande saknas formuleringar om musikens koppling till välbefinnande i 
Skolverkets skrivningar (Skolverket.se). I syftesbeskrivningen av ämnet Id-
rott och hälsa nämns däremot naturen som en källa till välbefinnande (Skol-
verket.se). Musikens förmåga att beröra oss känslomässigt nämns, samt fak-
torer som motivation och ökat självförtroende i musicerandet (Skolverket.se). 
Inom emotionsforsking i musikpsykologi finns också studier som visar att 
emotioner skapas till exempel när musik kopplas till våra livserfarenheter. 
Juslin och Sloboda (2011) menar till exempel att musik besitter en unik för-
måga att aktivera känslor på ett sätt som få andra aktiviteter kan göra. Känslor 
som väcks av musik är enligt Ahtisaari och Karanam (2015), dock ett kom-
plext fenomen. De ställer frågan hur exempelvis en sorglig låt som väcker 
sorg kan vara en behaglig upplevelse för en lyssnare? De menar att om vi kan 
utveckla förståelsen för sambandet mellan musik och emotioner kan vi också 
lära oss att använda musik för att exempelvis hjälpa emotionellt välbefin-
nande. 
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2.2 Begreppet välbefinnande 
Välbefinnande som begrepp har enligt Ansdell (2014) sitt ursprung i Aristo-
teles eudaimonia, ofta översatt till ”lycka” eller ”högre blomstrande” (Ans-
dell, 2014 s. 297). För att befinna sig i eudaimon handlar det om att hitta en 
balans i livet. Den som har ett ”gott liv” upplever en balans i belåtenhet, social 
harmoni, dygd och uppmärksamhet. Varje persons välbefinnande bygger på 
en komplex kombination av personliga, sociala och existentiella faktorer. 
Ansdell menar att välbefinnande inte är något vi ”har” utan det är något som 
snarare framträder mellan människor, händelser, situationer och processer i 
våra liv.Välbefinnande kan uppnås indirekt endast med hjälp och stöd från 
den omgivande sociala ekologin. Välbefinnande som begrepp driver oss till 
en mer subtil uppskattning av att må bra, menar Ansdell. Ansdell och DeNora 
(2012) beskriver även hur välbefinnande frodas av musikaliskt deltagande, i 
samvaron med andra människor. De menar att välbefinnande uppstår i rum-
met mellan människor och musik. Musikaliskt deltagande kan på så sätt bli 
en sorts ”musikterapeutisk” aktivitet utan att det uttalat är musikterapi. Small 
(1995) har myntat begreppet musicking – musikaliskt deltagande. Begreppet 
erbjuds som ett alternativt sätt att se på musik. När ordet musik omformas 
från ett substantiv till ett verb riktas fokus mot görandet och handlingarna 
istället för ”tinget” musik. Det fundamentala och meningsbärande ligger då 
inte i själva musikstycket, utan i det som sker mellan deltagarna i till exempel 
ett musikevent. Small menar vidare att de flesta människor har en uppfattning 
om musikens betydelse i sina liv och att den har betydelse i förståelsen av oss 
själva och våra relationer. 
 
Positiv psykologi är ett område som riktar uppmärksamheten mot vad som 
främjar välbefinnandet hos människor istället för att söka det som är sjukt 
eller inte fungerar. Inom denna psykologiska tradition utforskas det goda hos 
människor och världen så att vi bättre kan förstå våra styrkor och på så sätt 
främja välmående (www.anonova.se). Välbefinnande omnämns inom positiv 
psykologi på två sätt: psykologiskt välbefinnande och subjektivt välbefin-
nande. När det gäller  psykologiskt välbefinnande ingår komponenterna 
självacceptans, positiva relationer, autonomi, bemästrande av omgivning, 
mening med livet och personlig tillväxt (http://www.liberalarts.wa-
bash.edu/ryff-scales/). När det gäller välbefinnande ur ett subjektivt perspek-
tiv, tycks det röra sig om en högst personlig upplevelse av hur nöjd eller lyck-
lig någon är i stunden, inom en längre tidsperiod, eller inom ett visst område 
i livet som till exempel på en arbetsplats eller i privatlivet. Enligt Diener 
(1984) definieras subjektivt välbefinnande av hur mycket en individ tycker 
om det liv hen lever. Det handlar här om människors upplevelser av sitt eget 
liv enligt deras egna subjektiva värderingar. Människor utvärderar sina liv 
och händelser i livet kognitivt (medvetet) och affektivt (upplevelsebaserat av 
olika känslor). Forskning visar, enligt Diener, att subjektivt välbefinnande är 
kopplat till självkänsla. Välbefinnande och självkänsla har på så sätt ett posi-
tivt samband. Diener menar även att unika attityder, känslor och kognitioner 
i individualistiska kulturer är av större vikt för människors  livstillfredstäl-
lelse.  
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Antonovsky (2005), medicinsk sociolog, menade att människor som upplever 
världen begriplig, hanterlig och meningsfull uppnår en större känsla av sam-
manhang, KASAM. Meningsfullhet är den komponent Antonovsky anser 
vara den viktigaste. De människor som har områden i livet som engagerar 
dem och som har betydelse för dem, inte bara kognitivt, utan även känslo-
mässigt har en stark KASAM. Den som upplever att livet är meningsfullt kla-
rar av att hantera stress och motgångar bättre. Intressant är att de faromoment 
han belyser kan ha negativa effekter för ungdomar: ”När allting är legitimt, 
när det inte görs någon skillnad mellan verkliga framsteg och misslyckanden, 
när reglerna är oklara, när valen är helt fria – då blir bördan på ungdomen för 
stor”. Enligt Antonovsky tycks för många val och otydliga regler ha en nega-
tiv påverkan på välbefinnandet. Antonovskys forskning har utvecklats och 
kompletterats med nya modeller, bland annat krav-kontroll-stödmodellen, 
som i korthet handlar om att välbefinnande främjas då vi har lagom stora krav, 
gott inflytande och stöd från omgivningen (s. 10). 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Forskning visar på ett ökat behov hos ungdomar att reflektera över vilka de 
är och att musik erbjuder tonåringen sådana möjligheter för sin personliga 
utveckling (McFerran, 2010). Det är därför aktuellt att utforska ämnet musik 
och välbefinnande hos ungdomar på gymnasiet ur ett hälsofrämjande per-
spektiv. Syftet med uppsatsen är att utforska upplevelser av välbefinnande 
hos elever på gymnasiets estetiska program inriktning musik. Forskningsfrå-
gan är: På vilka sätt upplever elever på musikgymnasium att musik ger dem 
välbefinnande? Forskningsfrågan bygger på en vilja att förstå och tolka ele-
vers upplevelser av musikens och musikutbildningens betydelse för musik-
elevens välbefinnande. I första hand hoppas jag att studien ska kunna ge en 
djupare insyn i och förståelse för, musikens betydelse för musicerande tonå-
ringar. Förhoppningsvis är föreliggande studie av intresse för alla som arbetar 
med tonåringar och musik. Min förhoppning är även att studien kan vara till 
nytta för musikämnets utveckling kopplat till elevers välbefinnande. 
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3  Teoretisk utgångspunkt 

Föreliggande studie syftar till att utforska upplevelser av välbefinnande hos 
elever på gymnasiets estetiska program inriktning musik. För att kunna förstå 
dessa ungdomars upplevelser på ett respektfullt och etiskt sätt, behövs det att 
jag som forskare använder mig av min förståelse och förförståelse under en 
tolkningsakt. Föreliggande studie utgår därför från ett hermeneutiskt perspek-
tiv.  

3.1 Hermeneutik 
Hermeneutiken har enligt Alvesson och Sköldberg (2008) sina rötter i bibel-
tolkning. Den hermeneutiska filosofins användningsområde gällde från bör-
jan främst skrivna texter, men utvecklades så småningom till att även omfatta 
det talade ordet. Hermeneutiken drar i olika riktningar men beskrivs av Al-
vesson och Sköldberg framför allt utgöras av två huvudorienteringar: objek-
tiverande hermeneutik och aletisk hermeneutik. Dessa två olika riktningar har 
övergripande drag som kompletterar varandra, men gemensamma drag är, en-
ligt Alveson och Sköldberg, exempelvis att regler för tolkning avvisas av båda 
skolorna. Ett annat gemensamt drag är betoningen av intuitionens betydelse. 
Enligt författarna går båda perspektiven att kombinera då de är ”komplemen-
tära snarare än motsatta” (s. 201).  
 
För att kunna förstå meningen med en text behöver den sättas in i en helhet 
menar Alvesson och Sköldberg (2008). Eftersom helheten består av delar be-
höver även delarna förstås ur helheten. Den hermeneutiska cirkeln bildas på 
så sätt genom att en del behöver förstås utifrån sin helhet och helheten förstås 
utifrån sina delar. Då förståelsen alternerar mellan del och helhet möjliggörs 
en fördjupad förståelse som bidrar till att en cirkel omformas till en spiral. I 
aletisk hermeneutik vandrar cirkeln mellan förståelse och förförståelse i hu-
vudsyfte att avslöja något som är fördolt.  
 
Inom hermeneutik talas om förståelse, förförståelse och tolkning. Den som 
förstår något bygger sin förståelse på sin förförståelse, det vill säga förståel-
sen bygger vidare på det som denne redan vet menar Ödman (2007). Vi tolkar 
när vår förförståelse inte räcker till menar han. För att tolkningen inte ska bli 
alltför fördomsfull behövs kunskap och erfarenhet av det vi tolkar. En herme-
neutisk tolkning bör därefter enligt Wheeler och Murphy (2016) kommunice-
ras på ett sätt som är begripligt för läsaren. När en forskare tolkar en berättelse 
blir den mer komplex än själva berättelsen eftersom forskaren behöver vara 
medveten om att verkligheten kan uppfattas och tolkas på många olika sätt. 
Det går att beskriva det som är mätbart, men för att be-skriva något som någon 
vill förmedla är det nödvändigt att tolka menar Ödman (2007). 
 
Enligt Ödman (2007) handlar forskning inom den hermeneutiska traditionen 
mer om att bilda en slags intersubjektivitet än att hitta en absolut sanning. Det 
handlar om samspelet mellan forskaren och dennes undersökningsobjekt, en 
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process som blir dialektisk. En förutsättning för förståelse är då att forskaren 
medverkar som tolkande, betydelsegivande subjekt.  
 
I en uppsats med ett hermeneutiskt perspektiv behöver forskarens tidigare er-
farenheter och kunskaper redogöras. I mitt fall har jag som forskare och för-
fattare av denna text, en Rytmik- och musiklärarexamen från Kungl. Musik-
högskolan i Stockholm. Jag arbetar därefter sedan 15 år tillbaka med ungdo-
mar på gymnasiets estetiska program inriktning musik. Min erfarenhet av att 
arbeta med ungdomar och musik, kan vara användbar i intervjusituationerna 
i föreliggande studie menar jag. Även i tolkningsarbetet av intervjumaterialet 
kan min förförståelse komma till användning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

4 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter samt de-
sign; urval, datainsamling, bearbetning och analys, etiska överväganden samt 
ett resonemang gällande studiens trovärdighet och giltighet.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Föreliggande studie söker belysa upplevelser av välbefinnande hos elever på 
gymnasiets estetiska program inriktning musik. För att få reda på vad dessa 
elever upplever ifråga om sitt välbefinnande behöver samtal föras med dem. 
Därför har kvalitativ metod och interpretativism, som bygger på förståelse 
och tolkning, valts som metodologiska utgångspunkter. Enligt Bryman 
(2008) skiljer sig studiet av den sociala verkligheten (interpretativism) från 
studiet av naturens ordning (positivism). Inom interpretativismen bör forska-
ren fånga den ”subjektiva innebörden av social handling” (s. 32), som bygger 
på en förståelse av mänskligt beteende.  

4.2 Studiens design 
För denna studie har, på grundval av ovannämnda resonemang, kvalitativ me-
tod baserad på halvstrukturerade intervjuer i grupp använts. I en halvstruktu-
rerad intervju bör en forskare inte vara för specifik, då det kan hindra alterna-
tiva idéer från att uppstå. Forskaren bör inte heller ha för många förutfattade 
meningar, utan sätta sig in i vad intervjupersonerna upplever som viktigt i 
förhållande till frågeställningarna, menar Bryman (2008). Enligt Feijes och 
Thornberg (2009) bör den kvalitativa, halvstrukturerade intervjuformen där-
för innehålla få frågor som allt eftersom utvecklas från de svar som ges under 
intervjun. Den som intervjuar söker på så säga erhålla så uttömmande svar 
som möjligt. Tekniken för en fördjupning i samtalet benämner de ”probing” 
(s. 126), vilket innebär att intervjuaren kan ställa frågor som ”Hur menar du 
då?”, för att få mer uttömmande svar. Även icke-verbal probing kan använ-
das, vilket innebär att intervjuaren visar sitt intresse och engagemang genom 
att nicka eller ”humma” för att få mer uttömmande svar. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) är det viktigt att använda åldersanpassade frågor. Frågorna 
får inte vara långa och komplicerade.  
 
I kvalitativa forskningsintervjuer råder det enligt Kvale och Brinkman (2009)  
en maktassymetri mellan forskaren och intervjupersonen. Till skillnad från 
ett vardagligt samtal bestämmer forskaren ämnet och frågorna, och har så att 
säga monopol på tolkningen av svaren. De menar att det då är viktigt att inte 
förmedla att det finns ett ”rätt svar” på en fråga (s. 162). Detta bör en forskare 
vara medveten om, menar de. Med den insikten kan en intervjuare försöka 
minska maktassymetrin genom att skapa ett klimat genom ”ett samarbete där 
forskaren och undersökningspersonen blir jämbördiga när det gäller utfråg-
ning, tolkning och rapportering” (s. 49). För att överbrygga detta kan inter-
vjuaren se till att intervjupersonerna är i sin naturliga miljö under intervjun. 
För att skapa en så naturlig samtalsmiljö som möjligt är utgångspunkten i 
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föreliggande fall intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser av skol-
miljö varför intervjuerna tagit plats i denna miljö.   
 
Enligt Bryman (2008) bör en lista med teman och frågeställningar göras, en 
så kallad intervjuguide, innan intervjuerna tar plats. I föreliggande studie gjor-
des därför en intervjuguide med teman och intervjufrågor, med utgångspunkt 
i intervjupersonernas upplevelser och tankar kring musik och välbefinnande. 
Därför ombads de inledningsvis reflektera över tre situationer då de upplevt 
att de mått bra av musik. De situationer som därefter beskrevs av intervjuper-
sonerna lade i huvudsak grunden för samtalen. Intervjuguiden användes där-
med som stöd och några av frågeställningarna kunde också därefter användas 
under intervjun. 
 
För att få en uppfattning om hur utfallet av intervjuguidens frågor skulle tän-
kas bli gjordes först en provintervju med elever i åk 3 på min egen skola. 
Syftet var att jag som forskare skulle få träna intervjuteknik och att få igång 
en bra diskussion i ett tillitsfullt klimat. Genom att göra en provintervju fram-
kom även om det tänkta syftet och frågeställningarna skulle fungera. Fyra 
personer tillfrågades att delta i provintervjun. De som fick frågan var elever 
jag känner, men inte undervisar detta läsår. Detta innebär att jag inte hade 
betygsansvar i något musikämne för dem. Tre av de tillfrågade eleverna 
kunde delta vid det angivna intervjutillfället. Intervjupersonerna informera-
des om syftet med studien, och gav sitt samtycke. Under provintervjun gavs 
också tillfälle att prova den planerade intervjumetoden, som visade sig fun-
gera bra. Därför användes den även i de andra intervjuerna. 
 
Att valet föll på intervjuer i grupp berodde på antagandet att samtal i grupp 
skulle bli mer avspänt om intervjupersonerna var bekanta med varandra sedan 
tidigare. Gruppdeltagarna skulle, enligt min föreställning, kunna dela med sig 
av sina tankar kring studiens forskningsfrånga och samtidigt inspireras av de 
andras tankar. På så sätt kunde intervjun upplevas som en levande och natur-
lig diskussion, där deltagarna med hjälp av varandra utvecklar resonemang 
om musik och välbefinnande. 

4.3 Urval  
Eftersom studien syftar till att utforska musikelevers upplevelser av välbefin-
nande kontaktades ett musikgymnasium i Stockholm. Via en lärare jag känner 
på skolan skapades kontakt med elever hon valde ut och förmedlade telefon-
nummer till. Önskemålet var att eleverna gärna skulle gå tredje året på gym-
nasiet, vara bekanta med varandra sedan tidigare för att få till stånd en av-
spänd diskussion. Att det skulle vara blandade kön i gruppen och att de gärna 
skulle vara både instrumentalister och sångare var också ett önskemål. Via 
telefon skapades därefter kontakt med sex elever som sattes ihop till två grup-
per, tre i vardera grupp. Två instrumentalister kontaktades. Den ena kunde 
inte delta på den angivna tiden medan den andra instrumentalisten kunde. 
Resterande deltagare var sångelever. Eleverna var intresserade och verkade 
tycka att det skulle bli spännande att diskutera sina upplevelser. Dessa två 
grupper träffade jag därefter vid två olika tillfällen på ett närliggande café på 
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deras skola. Eleverna går alltså tredje året på musikgymnasium och de har 
alla fyllt 18 år.  En av intervjupersonerna, som var instrumentalist, kunde med 
kort varsel inte delta. Det blev därför till slut en grupp med två personer i och 
en grupp med tre. Samtliga intervjupersoner har därmed sång som huvudin-
strument. En grupp består av två kvinnor, den andra gruppen av två kvinnor 
och en man. Intervjupersonerna har i föreliggande studie tilldelats fingerade 
namn i syfte att måna om deras integritet. Deltagarna i den första gruppen har 
namn som börjar på E och kallas Eva och Ellen. Deltagarna i den andra grup-
pen har namn som börjar på T och kallas för Tova, Therese och Theodor.  
 
Eva och Ellen går i samma klass och båda har sång som huvudinstrument. De 
skriver båda egna låtar. Eva spelar även andra instrument och har bland annat 
tagit trumlektioner. 
 
Tova, Therese och Teodor går i samma klass och har sång som huvudinstru-
ment. De kommer från olika musikaliska bakgrunder, och uppgav att de hade 
olika motiv till att söka till musikgymnasiet.  

4.4 Datainsamling 
Vi bestämde träff för samtal på ett café/bibliotek, som låg precis intill skolan. 
Miljön var bekant för eleverna. Trots att det fanns folk runtomkring gick det, 
enligt mig, bra att sitta och prata ostört. Jag kom till caféet i god tid innan för 
att välja en bra, avskild plats och för att förbereda intervjun. Eleverna kom på 
avsatt tid och jag bjöd på fika som köptes i caféet. Vi satt mittemot varandra 
i den första intervjun: eleverna på den ena sidan bordet och jag på den andra. 
I den andra intervjun satt en av intervjupersonerna på min sida om bordet och 
de andra två mittemot.  
 
Intervjuerna introducerades med en kort beskrivning av vem jag är, hur jag 
kommit i kontakt med dem, samt bakgrund till uppsatsen. En förklaring om 
begreppet välbefinnande gavs också. Intervjupersonerna gav sedan sitt med-
givande till att bli intervjuade genom att underteckna ”Samtycke till medver-
kan i forskningsstudie”. Intervjupersonerna blev informerade om hur lång tid 
intervjun skulle ta. Intervjuerna spelades in på ”röstmemo” i min telefon. Till 
varje intervju avsattes en timme. Intervjupersonerna fick frågan om de hade 
någon tid att passa efteråt, om det skulle visa sig att intervjun överskred den 
avsatta timmen. De godkände en eventuell tidsöverskridelse.  
 
Intervjupersonerna ombads först att reflektera över och välja ut situationer då 
de upplevt välbefinnande av musik. Intervjun inleddes därefter med att inter-
vjupersonerna fick tre lappar var att skriva på. De ombads skriva om tre situ-
ationer, ögonblick eller återkommande tillfällen då de upplevt välbefinnande 
i samband med musik. Dessa lappar låg sedan till underlag för intervjun, där 
jag kunde bjuda in intervjupersonerna i samtalet och ställa fördjupande frå-
gor. 
 
Intervjun blev på så sätt baserad på personliga upplevelser och mitt intryck 
var att samtalet fördjupades ganska snabbt. Att skriva på lappar kändes 
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lekfullt och verkade uppskattat. Intervjupersonerna verkade förväntansfulla 
över att få presentera vad de skrivit och delade på ett för mig öppet och gene-
röst sätt med sig av sina tankar om musik och välbefinnande. Båda intervju-
erna överskred den avsatta tiden då den första blev 1.08 och den andra 1.10 i 
inspelningstid.  

4.5 Bearbetning och analys 
I en intervjustudie behöver uttolkaren fundera över syftet med analysen me-
nar Kvale och Brinkmann (2009) som även lyfter fram de problem som kan 
uppstå i en intervjuanalys. De menar att huvudproblemet inte är ”analysernas 
och tolkningarnas variationsrikedom” (s. 228) utan att det handlar om skill-
naden mellan tendentiös och perspektivistisk subjektivitet, där forskaren i den 
tendentiösa subjektiviteten endast drar slutsatser som stöder den egna upp-
fattningen. En forskare som ställer olika frågor till samma text kommer fram 
till olika tolkningar och då uppträder en perspektivistisk subjektivitet,  och 
det är i den perspektivistiska subjektiviteten som intervjuforskning kan pre-
sentera rikedom och styrka menar Kvale och Brinkmann. 
 
Bryman (2008) beskriver olika tillvägagångssätt av kvalitativ dataanalys och 
hur kvalitativ data kodas. Grounded theory, tematisk analys och narrativ ana-
lys är vanliga angreppssätt när det gäller hantering av kvalitativ data menar 
han. I denna studie användes tematisk analys, det vill säga sökande efter te-
man, i genomgången av intervjumaterialet. Efter att intervjuerna transkribe-
rats sökte jag därför efter teman intressanta för studiens frågeställningar. 
Dessa teman uppkom genom att jag till exempel tittade på repetitioner, över-
gångar, likheter och skillnader och teorirelaterat material i enligthet med Bry-
mans rekommendationer. Genom att lyssna igenom och transkribera intervju-
erna ordagrant inledde jag mitt sökande efter teman. Pauser markerades samt 
tillfällen när någon skrattade skrevs också in i texten då sådant skulle kunna 
komma att vara relevant. Enligt Kvale och Brinkman (2013) är en transkribe-
ring, trots en ordagrann utskrift, en översättning från muntligt till skriftligt 
språk. De menar att det därigenom sker en transformation. I föreliggande fall 
lästes därför intervjuerna igenom flera gånger efter att transkribering skett, 
och det som framkom som intressant, det som stack ut ur texterna, rödmarke-
rades. Vissa kommentarer och reflektioner skrevs även in med blå text. Inter-
vjuerna skrevs sedan ut på papper. De lästes igenom igen för att eventuellt få 
syn på något nytt. I samband med detta ströks delar av texten under och kom-
mentarer eller nya eventuella teman skrevs för hand i marginalen. Under 
denna fas började även likheter och skillnader kunna urskiljas, det vill säga 
hur samma tema diskuterades på olika sätt. I nästa steg kopierades de mest 
intressanta citaten in i ett nytt dokument i datorn. Varje intervjuperson fick 
en färg för att jag på så sätt tydligt skulle kunna identifiera vem som sagt vad. 
Det visade sig att båda grupperna valt liknande teman att berätta om och också 
i någorlunda liknande ordning under samtalets gång.  
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4.6 Etiska överväganden 
I studien har hänsyn tagits till etiska riktlinjer för forskningsintervjuer; infor-
merat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser enligt Kvale och Brink-
man (2009). Intervjupersonerna har informerats om studiens syfte samt vad 
intervjumaterialet ska användas till. Intervjupersonerna har fått ett samtyck-
esformulär enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och underteck-
nat formuläret. Med konfidentialitet menas att intervjupersonerna avidentifie-
ras för att skydda deras identitet. Intervjupersonerna har därför getts fingerade 
namn. Hänsyn har också tagits till personliga identifierande drag som uteslu-
tits ur texten. Ålder och kön på intervjupersonerna har dock inte uteslutits, då 
sådant kan ha relevans för studien. Gällande konsekvensen av studien har in-
formation getts om studiens relevans i ett större sammanhang, och att den kan 
bidra till större kunskap inom ett visst område. 

4.7 Tillförlitlighet och äkthet 
Reliabilitet och Validitet är två begrepp som är vanliga inom kvantitativ 
forskning. Relevansen för dessa begrepp inom kvalitativ forskning har disku-
terats och möjligheten att omvandla begreppen har setts över så att de är bättre 
anpassade till den kvalitativa forskningen (Bryman, 2008). Guba och Lincoln 
(1994) har föreslagit två kriterier för bedömning av en kvalitativ undersök-
ning: Vederhäftighet eller tillfölitlighet (trustworthiness) och Äkthet (auten-
city). I denna studie har jag valt att använda mig av begreppen tillförlitlighet 
och äkthet. Oavsett vilka begrepp som används behöver hänsyn tas till att den 
halvstrukturerade intervjun är svår att upprepa med samma resultat.  

Tillförlitlighet 
Begreppet tillförlitlighet berör frågan om huruvida resultatet från bestämd 
forskning är föremål för slumpmässiga eller tillfälliga händelser. Tillförlitlig-
heten kan delas in i fyra kriterier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2008). 
 
Med trovärdighet menas enligt Bryman (2008 s. 355) hur trovärdig den be-
skrivning forskaren gör av en social verklighet är, och om den är acceptabel i 
andras ögon. Har forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt? Det är också 
av vikt att forskningen utförs enligt de regler som finns, och att resultaten 
presenteras för de personer som intervjuats. Intervjupersonerna tyckte i före-
kommande fall att det skulle vara intressant att ta del av den färdiga uppsat-
sen, vilket jag kommer att respektera så snart uppsatsen är klar för publice-
ring. Det fanns dock inga önskemål om att läsa resultatet innan publicering. 
Studien har genomförts enligt de riktlinjer som finns och Vetenskapsrådets 
forskningsprinciper har självfallet följts.  
Med överförbarhet menas hur överförbara resultaten är till en annan miljö. 
Jag menar att resultaten i detta fall skulle kunna vara överförbara till en mot-
svarande miljö som de intervjuade ungdomarna befinner sig i, det vill säga ett 
annat musikgymnasium. Intervjuerna baseras på ungdomars upplevelser och 
eftersom resultatet stärks av befintlig forskning borde liknande resultat gå att 
finna på andra liknande platser.  
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Pålitlighet handlar om kollegial granskning av uppsatsen under skrivproces-
sen. Denna skrivprocess har i huvudsak fortlöpande granskats av två handle-
dare. Det har även förekommit kamrathandledning av studenter.  
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren bör vara medveten 
om att det inte ”går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forsk-
ning” (Bryman, 2008 s. 355). Jag som forskare behöver exempelvis vara med-
veten om för- och nackdelarna med att jag är lärare och intervjupersonerna 
elever. Intervjupersonerna visste inför intervjuerna att jag är lärare till yrket. 
Jag är dock inte deras lärare och undervisar inte på deras skola. Fördelar kan 
vara att jag är insatt i skolsituationen och har en förförståelse. Utifrån min 
erfarenhet kan ett samtalsklimat skapas som är bekant för både mig som fors-
kare och för intervjupersonerna. Nackdelar kan vara att min förförståelse fär-
gar min tolkning av intervjuerna och påverka resultaten.  

Äkthet  
Äkthet delas in i kriterierna rättvis bild, ontologisk autencitet, pedagogisk au-
tencitet, katalytisk autencitet och taktisk auencitet. 
 
Rättvis bild handlar enligt Bryman (2008) om huruvida studien ger en 
tillräckligt rättvis bild av de olika uppfattningar och åsikter som finns bland 
deltagarna i studie. I resultatet har deltagarna i studien getts likvärdigt ut-
rymme. Jag har försökt att ge en rättvis och autentisk bild av intervjutill-
fällena.  
Ontologisk autencitet ställer frågor om intervjupersonerna genom studien fått 
en bättre förståelse av den sociala miljö de lever i. Det är svårt att svara på 
hur föreliggande studie kan ha påverkat intervjupersonerna, efter intervjuerna 
framkom dock reflektioner om att de önskade att frågan om musik och välbe-
finnande borde diskuteras oftare i skolan.  
Pedagogisk autencitet handlar om ifall deltagarna fått en bättre förståelse för 
hur andra personer i miljön upplever saker och ting. Eftersom intervjuerna 
gjordes i grupp fick intervjupersonerna ta del av varandras tankar om musik 
och välbefinnande. Själva samtalet och utvecklandet av tankar kring ämnet 
skulle kunna gett en större förståelse både av intervjupersonen själv och de 
andra deltagarna.  
Katalytisk autencitet och taktisk auencitet handlar om ifall undersökningen 
gjort att de medverkande kan förändra sin situation samt ifall de fått bättre 
möjligheter att vidta åtgärder som krävs. Dessa kriterier faller utanför ra-
marna för studien, då syftet inte varit att förändra någonting i deltagarnas si-
tuation, utan att ta del av deras upplevelser. 
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5 Analysresultat 

Syftet med föreliggande uppsats är att utforska upplevelser av välbefinnande 
hos elever på gymnasiets estetiska program inriktning musik. Frågan är på 
vilka sätt elever på musikgymnasium anser att musik ger dem välbefinnande. 
I detta kapitel redovisas tolkningen av de genomförda intervjuerna. De teman 
som framträdde som betydelsefulla är: Att lyssna på musik ger välbefinnande, 
Uppträda inför publik skapar välbefinnande, Det egna skapandet ger välbe-
finnande, Sånglektioner ger välbefinnande och  Musik ger möjligheter att 
växa som människa. Varje tema har underrubriker, som presenterar olika 
aspekter av samma tema. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Eleverna 
har tilldelats fingerade namn. Deltagarna i den första gruppen har namn som 
börjar på E och kallas Eva och Ellen. Deltagarna i den andra gruppen har 
namn som börjar på T och kallas för Tova, Therese och Theodor. Samtliga 
intervjupersoner har sång som huvudinstrument och går tredje året på musik-
gymnasium.  

5.1 Att lyssna på musik ger välbefinnande 
Båda grupperna talar inledningsvis om musiklyssning, hur musik används i 
olika syften. På frågan om eleverna använder sig av spellistor på Spotify in-
nehållande låtar för att till exempel ge dem lugn svarar alla att de gör det. De 
verkar medvetna om vad de vill lyssna på för att komma in i ett speciellt 
”mood”. Syftet verkar vara att vilja få en bra start på dagen med hjälp av 
musik eller att komma ner i varv om det är stressigt, ibland kan det vara skönt 
att gråta ut till en låt, eller dansa loss säger de också. Musik används av ele-
verna för att förstärka känslor, reglera känslor, men också som inspiration till 
att musicera och skapa själva. En källa till inspiration är att gå på livekonser-
ter. 

5.1.1 Musik reglerar och förstärker känslor  
Både Eva och Ellen använder musik till att komma i stämning. Eva berättar 
om en spellista hon har med musik hon fått med sig från en yogaklass hon 
gått på. När hon vill varva ner spelar hon musiken som består av lugn yoga-
musik, ”och så hittar man ofta tillbaks till liksom ett mindset man har haft… 
Det är liksom så här klockor, cymbaler, längre toner…”. Ellen har en artist 
som får henne att komma i stämning på morgonen: ”Det är så här att om jag 
vill ha en bra morgon, då sätter jag alltid på Norah Jones. Det är typ den enda 
musiken då jag känner att det här gör mig lugn”. Therese menar i sin tur att 
hon ibland använder musik för att byta sinnesstämning. Musik kan hjälpa till 
att förändra ett känsloläge menar hon: ”Om man mår dåligt så kan det vara 
skönt att lyssna på nå’t glatt för att kompensera med musik”. Även för Tova 
finns det ett samband mellan måendet och valet av musik, då hon verkar vara 
medveten om att hon med hjälp av musik kan reglera sina känslor. Till skill-
nad från Therese förklarar hon att hon behöver vara i en viss sinnesstämning 
för att klara av att lyssna på viss musik. För att reglera känslan av stress be-
höver hon till exempel lyssna på enklare, ”rakare” musik. För att kunna lyssna 
på mer komplex musik krävs en annan sinnesstämning: 
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Om jag är väldigt stressad till exempel, så brukar jag lyssna på enkel 
musik… lite mer rak musik. Och om jag känner mig lugn… lite svårare 
musik som är mer intensiv. Och det tror jag har att göra med att typ hitta 
en balans i hur jag mår. (Tova) 

 
I citatet ovan talar Tova om vikten av att lyssna på enklare musik när hon är 
stressad och mer komplex musik när hon känner sig lugn, som om det finns 
ett samband mellan musikens struktur och hennes känsloliv.  
 
Eleverna talar också om hur de använder sig av musik för att förstärka käns-
lor. Att få utlopp för ett känsloläge är befriande menar de, musik kan på så 
sätt skapa lättnad och hjälpa till att må bättre. Både Tova och Therese ut-
trycker behovet av att tillåta sig att må dåligt ibland och gråta ut till en låt: 
”Ibland vill man ju bara vara ledsen och deppad, och det måste va ok...”, ”El-
ler bara lyssna på nå’nting väldigt djupt för att få ut allting. För att man efter 
kan känna att nu mår jag bättre.” Therese menar också att musik kan förstärka 
vitala känslor, känslor av energi:  
 

Men jag är också så här, på morgnarna om jag känner att… nu är det 
här en jättebra dag och vill tagga till. Då lyssnar jag på jättetaggande 
musik. (Therese) 

 
Therese menar alltså här att hon använder musik till att komma igång på mor-
gonen, att musiken piggar upp henne och gör henne mer vital. Både Eva och 
Ellen resonerar på ett liknande sätt om musikens vitaliserande funktioner. 
Musik som ger energi sätter igång kroppen till att vilja röra sig i till exempel 
dans eller träning. Kombinationen av musik och rörelse förstärker känslan av 
välbefinnande menar de. Ellen menar att ”...om man hör musik och man kom-
binerar det med nå’nting som man annars mår bra av också, så blir upplevel-
sen mycket bättre”. 

 

5.1.2 Musik inspirerar till kreativitet 
Eleverna menar att musiklyssnande används på flera olika sätt. Förutom att 
använda musik i syfte att reglera och förstärka känslor, kopplar de också mu-
siklyssning till eget skapande och att detta ger kreativt välbefinnande. Musik 
anses på så sätt kunna stimulera kreativa processer och ge inspiration till att 
skriva egna låtar eller till att vilja spela och sjunga låtar. Teodor berättar att 
han ibland blir influerad att skriva eget material när han hör en riktigt bra låt: 
”Jag har faktiskt funderat på att jag måste göra en så’n låt nå’n gång”. Han 
tror att musikstudenter lyssnar på musik på ett annat sätt än de som inte går 
en musikinriktning på gymnasiet: ”För att för oss blir det mer - vi borde spela 
den här låten”. Tova håller med och menar att det ibland finns en interpretat-
ion i hennes musiklyssning ”…att man måste ta till sig låten. Det är inte ”har 
du hört det här?”, utan ”Vi måste spela det här” eller ”vi måste skriva nå’t 
sån’t här”. Detta verkar kunna ske både vid egen musiklyssning och när ele-
verna lyssnar på musik tillsammans. 
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5.1.3 Konsertupplevelser  
Att se liveframträdanden är något som inspirerar och kan ge en stark och äkta 
upplevelse av välbefinnande menar eleverna i studien. Till skillnad från mu-
siklyssning hemma nämns liveframträdanden som en viktig källa till inspirat-
ion i den musikaliska utvecklingen. En bra konsertupplevelse kan inspirera 
till att utveckla ett eget scenspråk. För Eva skapas möjligheten att själv ut-
vecklas när hon ser hur andra gör: ”Just det här att inte bara uppleva det själv, 
att också se hur andra gör. När jag står där och ser nå’nting, så får jag jätte-
mycket inspiration och blir taggad på att göra det själv”. Att se en artist live, 
menar Ellen i sin tur, ger också en mänskligare och mer verklig upplevelse: 
”sen när artisten kommer upp och man ser hur den rör sig och hur den pratar, 
alltså, på riktigt, då blir det… man ser ju andra sidor… det här är också bara 
en människa, precis som jag…”. Eleverna verkar uppskatta möjlighet till mö-
ten med artisterna och deras musik, där musiken kanske inte alltid är helt per-
fekt och tillrättalagd. För Eva spelar även publiken en viktig roll. Den gemen-
skap som uppstår när alla är där för att se samma konsert: ”Det är nå’nting 
man delar med de människorna som är där". 

5.2 Uppträda inför publik skapar välbefinnande 
Samtliga intervjupersoner kopplar upplevelsen av att framträda inför publik 
med välbefinnande. Under detta tema framträder återkommande ord som 
magi, njuta, kul, mäktigt, fri, lycka. Båda gruppsamtalen blir mer intensiva i 
denna fråga och eleverna berättar engagerat om personliga och starka upple-
velser av att ha stått på scen. Den mest framträdande upplevelse som beskrivs 
handlar om den gemenskap som skapas med medmusikerna när de uppträder 
tillsammans. En annan upplevelse är mötet med publiken och gensvaret och 
bekräftelsen de får när de uppträder. Samtliga elever talar också om den scen-
vana musikutbildningen gett dem, då de fått uppträda mycket och att de lärt 
sig hur de ska hantera sin nervositet. 

5.2.1 Gemensamma musikupplevelser  
Eleverna undervisas i ämnet ensemble på gymnasiets program. Då är de oftast 
indelade i grupper som bildar ensembler bestående av trummor, bas, gitarr, 
keyboard och sång. Ensemblerna repeterar på lektionstid,  ofta inför ett fram-
trädande som arrangeras av skolan. Flera av eleverna beskriver situationer då 
gemenskapen i ensemblen blivit stark och att den också stärkts av att uppträda 
tillsammans. Här synes lusten och viljan att arbeta mot ett gemensamt mål, 
att ha kul tillsammans och att repetera i ett tillåtande klimat, vara viktiga för-
utsättningar för välbefinnandet. Ellen beskriver ett scenframträdande, där hon 
kände gemenskap med de andra i bandet och när alla njöt av att stå på scen 
tillsammans. Här verkade en stark närvaro infinna sig i musikalisk interaktion 
med andra, vilket skapade en ”mäktig” känsla: 
 

... Om du spelar i en ensemble och du känner så här: Vi har spelat jät-
temycket med varandra. Vi älskar att spela det här. Man känner så här… 
jag njuter, min bästa vän som sjunger med mig njuter, de andra som 
spelar njuter, alltså, det är ju så mäktigt! (Ellen) 
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Ellen beskriver här den njutning som hon erfarit i det musikaliska samspelet 
på scen, och att hon också erfar som att de andra medverkande också finner 
situationen njutbar. Teodor berättar i sin tur också om en upplevelse av en 
ensemble där ”allt stämde” och där en stark gemenskap uppstod genom mu-
siken. Alla var engagerade och hade kul, därför blev det en stark upplevelse 
att uppträda tillsammans: ”Vi kom på idéer som var helt makalösa och vi 
gjorde verkligen konserten tillsammans på nå’t sätt…”. Att dela gemen-
samma musikupplevelser och tillsammans reflektera och bearbeta hur fram-
trädandet gått är något som Eva tycker är viktigt: ”...sen kan man dela det 
minnet i efterhand också, med de man har spelat med, det här kanske gick 
mindre bra, det här gick bättre, och sen blir det liksom… det blir ett minne…”.  
 
Motsatsen till ett bra klimat i en ensemble verkar vara frånvaron av engage-
mang, där till exempel respekt för den andres tid saknas, att inte komma för-
beredd och då motivationen är låg: ”och då får man inte den hemtrevliga käns-
lan som man hade innan” säger Tova. Både Therese och Tova belyser förut-
sättningar för ett bra ensemblearbete. Tova menar att samtalet i en ny en-
semble är viktigt, där det sätts upp gemensamma normer både praktiskt och 
hur man ska vara mot varandra: ”Kom i tid, var förberedd, att alla känner sig 
bekväma nog att ta för sig. Jätteviktigt att det är högt i tak, i replokalen…”. 
Ensembleämnet ställer höga krav på samarbetsförmågan menar de. Eleverna 
talar om gruppens sammansättning, ambitionsnivån i ensemblen, musiksmak 
och förmågan att kompromissa som viktiga beståndsdelar som påverkar triv-
seln i en grupp. Om detta inte fungerar bra kan det också påverka upplevelsen 
av att framträda inför en publik. Om inte ”brinnet” och engagemanget finns, 
menar Therese ”så har det varit lite svårt också att skapa rätt stämning, så att 
man känner sig helt bekväm på scenen”. Tova menar att det ändå behöver 
finnas utrymme för olika åsikter då det i en skapandeprocess kan uppstå kon-
flikter: 
 

Jag tror också att det är viktigt att man känner att det är okej att det 
skaver lite... Vi kommer aldrig få fram nånting om vi är i harmoni hela 
tiden i en skapandeprocess. Alla måste kunna ta plats, men också ge 
varandra plats. (Tova) 

 
Tova belyser i citatet här vikten av att alla i gruppen behöver få sin plats och 
att detta inte alltid behöver vara friktionsfritt. 

5.2.2 Mötet med en publik 
När eleverna kliver upp på en scen menar de att de får bekräftelse från en 
publik. Det verkar vara så att visa upp något som föregåtts av hårt repetitions-
arbete, att förmedla ett budskap genom musik, att bli lyssnad till, och att 
publiken får vara en del av gemenskapen som uppstår i bandet spelar en stor 
roll för välbefinnandet. För Eva blir framträdandet ett kvitto på att det hon 
själv tycker om med musiken även uppskattas av andra: ”Att veta att nu har 
folk liksom samlats här för att lyssna på mig och det är också liksom en di-
rektbekräftelse på att… jag tycker om det och andra uppskattar det också”. 
För Tova innebär framträdandet också resultatet av många timmars arbete där 
publiken får ta del av det arbetet: 
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Man har repat jätteintensivt, jättesena kvällar, och allt blir så himla värt 
det. När man står där… med sina bandmedlemmar och man gör det till-
sammans. Det är så härligt! Då mår man bra! (Tova) 

 
Tova beskriver i citatet här den känsla av välbefinnande, ”då mår man bra”, 
som uppstår när gruppen har arbetat hårt för att utvecklas och nå fram till 
målet att stå inför en publik.  
 
Flera av eleverna beskriver också känslan av magi och att glömma bort tid 
och rum som kan uppstå på en scen. Här letar de efter ord för att beskriva den 
magiska känslan:  
 

... när man går upp där på scenen, de här typ gnistorna som... alltså jag 
vet inte, det går inte att förklara. Det är nå’nting magiskt som händer. 
Då när man går upp och får göra det och allt annat glöms bort. Det är 
så himla häftigt tycker jag. Man blir slå jävla fri. (Ellen) 

 
Ellen beskriver i citatet den känsla av ”magi” som kan uppstå vid ett framträ-
dande och hur denna magi också skapar en känsla av frihet.  
 
För Therese betyder det mycket att kunna beröra en publik. När hon lyckas 
nå fram till människor via sin sång och beröra dem stärker det henne: ”Då 
mår man som bäst tycker jag, när det jag gör kan betyda nå’t för någon an-
nan”. För Teodor är sången i kyrkan och att uppträda där en stark källa till 
välbefinnande. Han beskriver det som att ”det liksom inte handlar om en själv, 
man ger sitt allt på scen och folk responerar till det. Man får det starka Guds-
mötet, det är verkligen, ja det är verkligen det bästa jag vet.” Här ovan tycks 
eleverna, på olika sätt, sätta sig själva åt sidan och placera musik och publik 
i centrum. 

5.2.3 Att hantera nervositet 
För Teodor har det tagit tid att lära sig uppskatta att stå på en scen. Tidigare 
blev han väldigt nervös. Att få scenerfarenhet verkar utveckla möjligheten att 
kunna njuta av att framträda inför en publik. Han säger att han lärt sig hantera 
sin nervositet och utvecklat en trygghet av att ha uppträtt mycket både i skolan 
och i kyrkan. Han har också hittat sidor hos sig själv han inte annars visar 
upp. Teodor beskriver sig själv som en lugn person, men att han förändras när 
han kliver upp på en scen: ”Oftast så är jag ganska lugn och så… men på scen 
så är jag nästintill alltid jättehypad, det är typ det roligaste jag vet”. Ellen 
beskriver i sin tur att hon får en positiv ”kick” av att utmana sig själv trots att 
hon är nervös: ”Det är jätteläskigt i början, men när man väl gör det, alltså det 
här ruset som man får…”. Tidigare har hon mått dåligt långt innan ett fram-
trädande, men genom att hon utsatt sig för utmaningen, har det blivit lättare 
att framträda inför publik. Även Eva talar om att våga övervinna sina rädslor. 
Känslan av att ha klarat av sceniska utmaningar beskriver hon som ett ”ac-
complishment”: 
 

Det är ju en av de största grejerna jag tycker att man kan göra, att se ett 
hinder och sen överkomma det. Det är därför jag valde att gå på musik-
gymnasium för att det var en utmaning, också motiveras av den här ut-
maningen, att vilja, liksom överkomma det. (Eva) 



 23 

 
I citatet talar Eva om de utmaningar hon ställts inför under utbildningen och 
hur hon motiverats och utvecklats av dessa vid sceniska framträdanden. På 
ett musikgymnasium upplever hon därför att hon utmanats att utveckla sin 
sceniska personlighet. 

5.3 Eget musikskapande ger välbefinnande 
I intervjuerna framträder eget musikskapande som något där eleverna upple-
ver att förutsättningarna för att känna välbefinnande är stora. Ett kravlöst kli-
mat, där målet inte behöver vara att komma fram till ett resultat synes vara en 
källa till välbefinnandet när de skapar musik. Inom detta tema verkar eleverna 
reflektera över sitt välbefinnande på en mer personlig nivå. 

5.3.1 Skriva låtar  
En källa till välbefinnande för Tova är när hon skriver egna låtar hemma. Att 
få sätta ord på känslor i sin egen text ”ger mig otroligt mycket lugn och väl-
befinnande. Jag mår otroligt bra av det”. Tova beskriver vidare att det till en 
början är den personliga upplevelsen, det som händer i stunden, ”som är så 
härligt”. Då finns inga krav på att någon annan ska förstå eller ens få ta del 
av det som skrivs. ”Det behöver inte ens vara nå’t bra. Det är bara skönt…”. 
Om det blir en låt hon är nöjd med kan nästa steg vara att presentera en idé 
på en låt för någon hon känner på skolan, en idé som hon kan jobba vidare 
med musikaliskt. Att först definiera för sig själv vad hon känner och sedan få 
det tolkat av någon annan verkar bekräftande. När det finns ett musikaliskt 
samförstånd förstärks känslorna: 
 

Jamen, den här musikaliska förståelsen. När man känner att... nämen 
det var exakt det där jag menade! Och man kan liksom inte förklara med 
ord vad man ville ha eller vad man var ute efter, men så förstår den 
andra människan det… (Tova) 

 
Tova beskriver här i citatet hur en musikalisk förståelse; en känsla av att vara 
förstådd via musik utan att det behöver sättas ord på. På liknande sätt resone-
rar Eva och Ellen om låtskrivandet. Ellen beskriver den terapeutiska effekten 
av att skriva låtar: 
 

Det senaste halvåret har jag skrivit jättemycket musik och jag har verk-
ligen känt en skillnad i mitt välbefinnande; att jag mår så mycket bättre 
för att det kan ligga små grejer i kroppen som jag får ut på ett annat sätt 
som jag aldrig har känt att jag får ut förut. (Ellen) 
 

Ellen berättar här om hur välbefinnandet ökar när hon får uttrycka sina käns-
lor genom musik. Hon talar också om låtskrivandets unika förmåga att ”få ur 
sig” känslor på. Flera av eleverna skriver egna låtar, men inte på skoltid. På 
frågan om de skulle vilja skriva musik även på skoltid svarar de att de inte 
blir inspirerade av att skriva i skolan. Det största hindret, menar Ellen, är ”just 
för att det är en så’n betygsfixerad miljö och en dömande miljö ur många olika 
aspekter”. Det verkar som att eleverna upplever att de i skolan blir bedömda 
vilket hindrar dem från att våga lämna ut sig. Eva säger att ”det blir liksom 
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betygsatt och genomkollat, eftersom det är så nära hjärtat… så alltså jag hade 
nog känt mig ganska obekväm…”. Tova bekräftar det Eva säger genom att 
berätta om ett projekt i skolan när de skulle skriva låtar. Det var ett uppskattat 
projekt, men resluterade inte i ”något djupt”. Här verkar det som att eleverna 
inte heller vill lämna ut sig, utan distanserar sig från uppgiften. Hon upplever 
att det var roligt, men ”…det var ju inte så djupt kanske. Det var ju mer bara 
kul!”. I skolmiljön verkar låtskrivandet fylla en annan funktion, då möjlig-
heten att skriva tillsammans med andra skapas.  

5.4 Sånglektioner ger välbefinnande 
Temat presenterar elevernas tankar om sånglektioner indivivuellt och i grupp. 
Här verkar känslan av att gå utanför sin bekvämlighetszon och våga utmana 
sig själv vara källor till välbefinnande. I den individuella situationen är upp-
muntran från läraren viktig. I gruppsituationen är gruppdeltagarnas upp-
muntran betydelsefull. 

5.4.1 Individuella lektioner 
För flera elever i studien är sångundervisningen ett lektionstillfälle som 
skapar välbefinnande i skolan. I den första intervjugruppen talar eleverna om 
sånglektionerna som ett tillfälle att få utforska rösten. En uppmuntrande lä-
rare, ett tillåtande klimat och att känna sig bekväm nämner de som viktiga 
förutsättningar. Ellen trivs mycket bra med sin nuvarande sånglärare och kän-
ner att hon får ”den där peppen och pushen” hon behöver. Hon är bekväm 
med att våga göra fel, ”det får verkligen pipa åt alla håll och kanter”. Sång-
lektionerna ger henne ”jättemycket energi”, och hon berättar att de morgnar 
hon har haft sånglektion stannar energin kvar resten av dagen. Att lära sig om 
sånginstrumentet och hur sång påverkar kropp och själ förstärker känslan av 
att musik är viktigt. ”Det känns så bra att veta vad som faktiskt händer i krop-
pen när jag sjunger”, menar Eva. 

5.4.2 Sång i grupp  
Intervjugrupp två talar om Sång i grupp i årskurs två som ett lektionstillfälle 
då de gavs möjlighet att utvecklas individuellt under trygga och tillåtande 
omständigheter. Sångeleverna delades då in i grupper om fem och sjöng för 
varandra. De fick individuell handledning av sin sånglärare inför varandra. 
Här nämner eleverna förståelsen och den positiva bekräftelsen från de andra 
sångeleverna som stärkande: ”Alla sitter ju i samma båt”, säger Tova. Trots 
att det är nervöst att sjunga inför andra sångelever skapas en gemenskap där 
eleverna ger varandra feedback, och ger och tar konstruktiv kritik. Kritiken 
upplevs av eleverna som någonting utvecklande. Teodor berättar att allas fo-
kus är på den som sjunger och tillsammans hjälps de åt ”att komma med för-
slag till att förbättra... Det kan faktiskt hjälpa jättemycket”. Eleverna talar 
också om den mentala närvaron hos deltagarna i gruppsången. Dessa lekt-
ionstillfällen var det ingen som tittade i mobiltelefonen eller gjorde något an-
nat som distraherade. Även känslan av att alla hade ett lika värde påverkade 
den goda stämningen. ”Det spelade ingen roll, för alla var liksom jämlika där 
och det var en sjukt bra känsla”, menar Tova. Trygghet, att kunna var sig själv 
och ett tillåtande och respektfullt klimat tycks vara viktiga beståndsdelar. 
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5.5 Musik ger möjligheter att växa som människa  
Eleverna berättar om sin utveckling som både musiker och människor i en 
skolmiljö med musik som gemensamt intresse. Trots olika framtidsplaner är 
de överens om att åren på musikgymnasium gett dem mycket både i den per-
sonliga utvecklingen, den musikaliska utvecklingen samt skapat viktiga mu-
sikaliska relationer. Utbildningen tycks också ha gett nya och fler perspektiv 
på vilka möjligheter som finns. 

5.5.1 Från barn till vuxen i en musikalisk miljö 
I en omtumlande tid i livet, utvecklas gymnasieungdomar från att vara barn 
till att bli unga vuxna. På ett musikgymnasium verkar möjligheten till själv-
utveckling skapas genom musik enligt eleverna. De presenterar till exempel i 
intervjugrupp två olika berättelser om varför de valde musikgymnasium. Alla 
tre delar den gemensamma tanken om att de ”följde sitt hjärta”. Teodor bör-
jade en annan inriktning först, men bytte till musik: ”Jag kände att jag ville 
följa min dröm och satsa på det jag fötts till att göra, och det kändes mycket 
mer logiskt…”. Även Tova hade andra planer från början. Hon ville gå fot-
bollsgymnasium och sökte musik mest på skoj, då hon blivit skadad av fot-
bollen. För henne förändrades allt på sökningsdagen: ”När jag gick in där var 
jag inte nervös. Jag bara gick in i rummet och sjöng och bara, wow, här måste 
jag ju gå. Och allt som var så viktigt för mig innan bara prioriterades om”. 
Therese kommer från en annan stad och valde mellan musikinriktning eller 
ekonomi. Efter uppmuntran hemifrån valde hon musik. ”De sa; Gör nå’t som 
du tycker är kul. För att du kan ju alltid utveckla det andra sen”. Eva menar 
att valet av musikgymnasium också handlar om att våga satsa på sig själv: ”... 
att det här vill jag, det här kreativa det behöver jag för att må bra, och våga 
välja det liksom”. 
 
Med musik som medel och gemensamt intresse skapas förutsättningar för ele-
verna att utvecklas som människor menar eleverna. Några av dem talar om 
ett klimat på skolan som inte begränsar dem vad det gäller exempelvis klädval 
eller musiksmak. I en skolmiljö, där olikheter hos människor ses som en kva-
litet, tycks flera elever uppleva att det finns en större möjlighet att vara sig 
själv. Här växer också en insikt om vem man själv är och vill vara. För Tova 
har mötet med olika människor i många olika sammansättningar varit en del 
av den personliga utvecklingen: ”Man har lärt känna sig själv väldigt 
mycket.” Att behöva fokusera på hur man anses vara i andras ögon tycks vara 
mindre relevant: 
 

Alla har ju musiken. Och det gör så mycket tror jag. Speciellt för den 
här samhörigheten. Även om du inte gillar mig så identifierar vi oss 
ändå i samma sak på nåt sätt. Och det känns jättejättebra. (Teodor) 

 
I citatet säger Teodor att eleverna, trots olikheter, har det gemensamma in-
tresset för musik, och det skapar samhörighet. Enligt Tova finns en frihet på 
skolan att kunna identifiera sig med både klädstil och musiksmak utan att bli 
bedömd av andra: 
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Alla kan uttrycka sig hur de vill i kläder eller musiksmak eller vad som 
helst, så det… det är liksom ok alltså… och det finns nå’n eller några 
för alla. Du kommer inte vara ensam i att tycka om metal till exempel, 
de finns också… (Tova) 

 
Tova talar här om möjligheten att uttrycka sig i klädstil och musiksmak utan 
att bli dömd för det. En annan aspekt verkar vara att toleransen för olikheter 
välkomnar elever som tidigare inte känt att de passar in i skolan. Många som 
går på skolan, menar Tova, ”har varit i tidigare sammanhang, den som kanske 
har varit lite annorlunda”. När den personen hittar ett sammanhang och delar 
intresset för musik med andra är de inte längre annorlunda: ”Att de har gjort 
den resan tycker jag är sjukt imponerande. Att se människor som kanske i ett 
annat sammanhang är så missplacerade”. 
 
I intervjugrupp ett kommer ämnet konkurrens upp som någonting negativt. I 
ett sammanhang med många likasinnade kan konkurrenssituationer uppstå 
där elever kan känna att de blir exkluderade och utkonkurrerade. Ibland upp-
lever både Ellen och Eva att elever jämför sig med varandra. Många elever 
siktar på att ta sig fram i musikbranschen: ”Vill du jobba med det då är det ju 
hård konkurrens och då blir det ju automatiskt så här att man måste göra sin 
egen grej, alltså det blir mer tävlingsinriktat…”, menar Ellen. Hon säger 
också att hon tror att samhällsklimatet påverkar elevers attityder: ”Jag tror 
också att det är sociala medier, samhället, alltså alla de kraven och att i början 
så är alla så himla sårbara för att man inte är säker på sig själv”. På frågan om 
hur de hanterar dessa situationer svarar Eva att det handlar om att lära sig bli 
medveten om var de egna gränserna går och att lära sig skilja på andras före-
ställningar om exempelvis framgång och vad det innebär för en själv: 
 

… det vi får berättat för oss är framgång i stället för att vi genom våra 
drömmar får upptäcka själva vad framgång är. (Eva) 

 
I citatet talar Eva om vikten av att själv upptäcka vad som är framgång, och 
att andra inte ska styra över upplevelsen av vad som är framgång eller inte.  
 
Ellen menar att det är viktigt att fokusera på skolan och försöka ha kul. Att 
uppmuntra varandra och inspireras av andras kreativitet i stället för att behöva 
konkurrera. Hon säger att det är viktigt att ge varandra beröm och kunna 
känna sig stolt över exempelvis en låt man har skrivit: ”Jag tycker det är bra 
när man vågar vara stolt över det man gör, det uppskattar jag jättemycket när 
folk är så här; snälla lyssna på min låt!...”. Skolmiljön kan både ge och ta 
energi och det verkar som att eleverna behöver lära sig hitta strategier för att 
kunna hantera situationer av konkurrens. 

5.5.2 Från gymnasiet in i framtiden  
Mot slutet av båda intervjuerna får eleverna frågan om vad det tycker att åren 
på musikgymnasium har gett dem. Vad tar de med sig från dessa år? Flera av 
dem ser sin personliga utveckling när de ser tillbaka på gymnasieåren. De ser 
tydligt hur de mognat från att vara 16 år till att vara 18 år. Teodor beskriver 
det som att ”man känner sig som en helt annan människa.” Flera av eleverna 
nämner i första hand de relationer som skapats i skolan som något de är 
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tacksamma för att de fått. Att dela minnen genom musik, men också att ha 
musikaliska kontakter inför framtiden. Ellen och Tova reflekterar över gläd-
jen över att ha fått gå i en skola med så många likasinnade: 
 

Vi har ju gått igenom samma sak. Vi delar ju liksom allt det vi har lärt 
oss. Det är ju nå’nting som ingen kan ta ifrån oss liksom. (Ellen) 

 
Men alla personerna, det är så inspirerande och jag kommer liksom all-
tid… även fast jag inte känner alla de här, så kommer de alltid finnas 
nånstans hos mig. (Tova) 

 
Både Tova och Ellen talar om de minnen de kommer att bära med sig från 
gymnasietiden. Både Eva och Ellen nämner det de har lärt sig på sånglektion-
erna som något de tar med sig. För Eva handlar det om den sångtekniska ut-
vecklingen: ”allt jag lärt mig om min röst och vad jag kan göra med min röst. 
Det kommer jag verkligen ta med mig!” För Ellen handlar det också om den 
personliga utveckling som skett på sånglektionerna – ”att bara våga, inte stå 
upp för sig själv, men bara våga göra sin egen grej.” 
 
Eleverna rustas inför sin framtid genom att bygga en musikalisk identitet ver-
kar det som, Tova och Therese verkar också se möjligheter att inte bara göra 
något inom musik. Musikutbildningen ger redskap som kan användas inom 
många områden i livet. Therese har andra planer än musik för sin framtid, 
men menar att musik har gett henne större motivation till att studera vidare: 
 

Jag har ju verkligen utvecklats som person. Och att man har kunnat ha 
kul också tror jag gör att man orkar mer. Jag vill ju plugga till civileko-
nom i framtiden... Och jag tänker så här, hade jag gått ekonomi i tre år, 
så kanske jag inte vart lika taggad… (Therese) 

 
För Therese har musiken, enligt citatet ovan, varit någonting som gett moti-
vation under gymnasietiden. Att få ägna sig åt något ”kul” har motiverat 
henne till att också göra andra saker. För Tova har utbildningen breddat per-
spektiven på vad hon kan göra i sin framtid:  
 

Vi är så låsta vid att se vad vi vill bli på ett sätt, och nu när jag gått här, 
och bytt riktning i livet, så känns det som att allting är mycket mer möj-
ligt. Jag trodde inte att en estetisk utbildning kunde få mig att känna att 
jag kan göra vad som helst. (Tova) 

 
Tova menar att musikprogrammet gett henne känslan av att det finns många 
möjligheter i framtiden. Teodor vill i sin tur ta sig vidare i musik och har fått 
motivation till att utvecklas vidare: ”…det här är som ett delmål på nåt sätt in 
i nästa resa. Jag har känt på sistone att jag känner mig lite rastlös. Känns som 
att jag vill vidare, känns som att man har varit här ett tag...”. 

 
Eva och Ellen talar mot slutet av intervjun om hur de kan behålla känslan av 
välbefinnande i relation till musik. Ellen avslutar samtalet med att säga: 
 

… att man alltid kan gå tillbaka till det som får en att må bra. Om det 
handlar om att yoga och lyssna på yoga-musik eller om det handlar om 
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att springa till ens favoritlåt eller dansa loss... och att man alltid ska 
komma ihåg; Vad betyder musik för mig? (Ellen) 
 

Ellen talar här om vikten av att ibland gå tillbaka till det som skapar välbefin-
nande genom musik. Upplevelsen av välbefinnande i musik är, enligt Ellen, 
något personligt.  

5.6 Sammanfattning av analysresultat 
I denna studie har upplevelser hos elever på gymnasiets estetiska program 
inriktning musik utforskats med hjälp av kvalitativa intervjuer. Forsknings-
frågan var på vilka sätt elever på musikgymnasium anser att musik ger dem 
välbefinnande. Resultatet visade att upplevelser av välbefinnande finns i flera 
musikaliska situationer, både i och utanför skolan. Känslan av välbefinnande 
i samband med musik handlade också om både individuella upplevelser och 
upplevelser i samspel med andra. I tolkningen av intervjuerna framkom teman 
som:  
Att lyssna på musik ger välbefinnande: Begreppet välbefinnande handlade 
enligt eleverna om ”det man mår bra av”, eller känner ”lycka” av, vilket rörde 
sig om känslor mellan av ”lugn och ro” till ”extas”. Inspelad musik spelade 
en central roll för elevernas välbefinnande samtidigt som det vardagliga an-
vändandet av musik verkade fylla många funktioner. Eleverna synes vara 
medvetna om i vilka olika syften musik kunde användas för att öka känslan 
av välbefinnande.  
Uppträda inför publik skapar välbefinnande: Eleverna talade om det välbe-
finnande som skapas i möte och samspel med andra  samt bekräftelsen från 
en publik. Att musik skapade känslan av sammanhang och samhörighet är en 
slutsats som kan dras av resultatet. Gemenskap med medmusiker som kan 
uppstå inför och under ett framträdande spelade, enligt min tolkning, en viktig 
roll för välbefinnandet hos eleverna. Att stå på en scen och lära sig hantera 
nervositet sågs som en utmaning positiv för välbefinnandet. 
Eget skapande ger välbefinnande: När musicerande inte måste leda till ett 
resultat, skapades enligt eleverna en kravlös situation som i sin tur skapade 
välbefinnande. En slutsats som, enligt min tolkning, kan dras av detta är att 
kravlöst skapande av musik skapar välbefinnande.  
Sånglektioner ger välbefinnande: Under detta tema beskrev eleverna hur de 
växte av att få uppmuntran och även utmanas i sin sångutveckling. Jag tolkar 
detta som att den uppmuntran som ges från både sånglärare och gruppdelta-
gare ledde till självutveckling. Med musik som medel synes eleverna utmanas 
att växa inte bara musikaliskt, utan även som personer. En slutsats som kan 
dras av detta är att musik synes leda till självutveckling hos tonåringar.  
Musik ger möjligheter att växa som människa: Här talade eleverna om sin 
personliga och musikaliska utveckling under musikutbildningen. De reflekte-
rade även över sina tankar om framtiden och musikutbildningens betydelse. I 
intervjuerna framkom att det fanns ett stort intresse hos dem att diskutera äm-
net. Eleverna sade efter intervjuerna att de önskade att det fanns mer utrymme 
för samtal och reflektion av detta slag i skolan. Jag tolkar det som att samtal 
om musik och välbefinnande skulle kunna öka medvetenheten om musikens 
möjligheter att skapa välbefinnande.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur 
och forskning. Därefter följer en metoddiskussion, mina tankar om arbetets 
betydelse samt idéer om fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att utforska upplevelser av välbefinnande 
hos elever på gymnasiets estetiska program inriktning musik. Forskningsfrå-
gan rörde på vilka sätt elever på musikgymnasium anser att musik ger dem 
välbefinnande. Gemensamt för känslan av välbefinnande inom samtliga te-
man var känslan av att ”må bra” eller ”känna lycka”. Här nedan diskuteras 
resultatet under rubrikerna: Medvetet lyssnande, det sociala samspelet, krav-
lösa musikaliska situationer, personliga utmaningar och att följa sitt hjärta.  

6.1.1 Medvetet lyssnande 
Resiliens är motståndskraft, det vill säga en persons förmåga att hantera svå-
righeter och förändringar, att sträva efter positiva betydelser vid motgångar. 
McFerran (2010) menar att resiliens handlar om respons som involverar 
lycka, insikt och självbehärskning. I kontrast till Ruuds (2001) teori om att 
musik används som ett uttryck för att presentera ”vem jag är” eller ”vem jag 
vill vara” (identitetens ljudspår) (2001, s. 53), föreslår McFerran (2010) att 
musik kan fungera som ett fönster in i tonåringens inre. Många tonåringar 
använder musik som ett sätt att uttrycka känslor, vilket är en viktig aspekt i 
tonåringens utvecklande av självkännedom menar hon. Juslin och Sloboda 
(2011) visar också att musik besitter en unik förmåga att aktivera just känslor. 
Både vid musiklyssning och musicerande kan musikvalet anpassas efter vil-
ken känsla som behöver regleras menar de. Föreliggande studie visade just 
att de intervjuade tonåringarna använde sig av spellistor eller låtar i syfte att 
reglera eller förstärka känslor, helt i överensstämmelse med ovannämnda 
forskning.  
 
Ruud (2001) menar att det finns olika nivåer i en musikupplevelse. I de kon-
centrerade ögonblicken, när vi ”går in i musiken” och får en djupgående upp-
levelse, kan musik ha effekt och lindra exempelvis oro och stress: ”Det är i 
skärningspunkten mellan musiken och personliga reaktioner och projektioner 
som vår livskvalitet eller hälsa berörs” (2001, s. 102). Ruud hävdar även att 
valet av musik och hur detta påverkar oss är högst personligt och att den en-
skildes musikaliska instinkter bör respekteras. Gabrielsson (2013), som un-
dersökt människors starkaste musikupplevelser, menar i sin tur att det är mu-
sikupplevelsen i dess starkaste uttryck som är av intresse, men att den upple-
velsen är subjektiv och svår att mäta. Under föreliggande studies intervjuer 
diskuterade eleverna just musikens betydelse och hur val av musik berodde 
på deras känslolägen, musik kan enligt eleverna därmed både förändra och 
förstärka känslolägen. I likhet med det Ruud beskriver om musikens djupgå-
ende upplevelse menade eleverna här att det är möjligheten att få utlopp för 
en känsla som skapar välbefinnande, vare sig det handlar om att gråta till 
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musik eller att ”dansa loss” till musik. Även eget skapande av musik beskrev 
flera elever som situationer som kan ge en djup musikalisk upplevelse och 
skapa välbefinnande. 
 
DeNora (2004) talar om musik som en resurs som erbjuder olika handlings-
möjligheter, istället för att se musik som stimuli. Hon föreslår att musik kan 
erbjuda en struktur i vardagliga upplevelser som bidrar till självkännedom. I 
föreliggande studie framkom att tonåringarna använder musik som en resurs, 
och att de dessutom gör medvetna val grundade på musikens innehåll och 
karaktär. Detta borde innebära att de med musik som hjälpmedel kan lära sig 
hantera motgångar i livet, förstärka känslor och i och med detta utveckla sin 
självkännedom.  

6.1.2 Det sociala samspelet 
Eleverna i denna här föreliggande studien beskrev upplevelser av välbefin-
nande i samband med sceniska framträdanden. Efter en repetitionsprocess, i 
en ensemble där samarbetet fungerat bra, skapas det enligt eleverna en ge-
menskap med medmusikerna när de uppträder tillsammans. Välbefinnande 
skapas således även i samspel med andra. McFerran (2010) menar att gemen-
samt musicerande har avgörande betydelse för ett välmående samhälle. Mu-
sik förenar människor och skapar möjligheter till kommunikation utan särskilt 
syfte. Att spela och sjunga tillsammans kräver inga andra överenskommelser 
än de musikaliska elementen. Musik överbryggar på så sätt sociala och kul-
turella barriärer, menar hon. 

Eleverna i denna studie upplevde att de utvecklas av att stå på scen, inte end-
ast som artister utan också som människor. Att lära sig hantera nervositet och 
lära sig njuta av att framträda inför en publik blir en del av identitetsskapan-
det, menade de. Att få uppskattning och stöd i ett framträdande gör en person 
mer synlig både för sig själv och andra menar också Ansdell (2014). Det 
handlar enligt Ansdell inte alltid om att ”visa upp” sig, utan att få en tydligare 
uppfattning om vem man är. Han resonerar vidare om socialterapeuten New-
mans definition av uppträdandet som ”att vara den du inte är, göra vad du inte 
kan” (Författarens översättning): ”He maintains that human development is 
an ’unnatural act’, that we become who we are by continuously ’being who 
we are not’ (Newman, 1999, I: Ansdell, 2014, s. 132). Vid ett uppträdande 
inför en publik och i musikalisk interaktion med andra skapas möjligheten att 
utforska nya sidor hos oss själva, musikframträdanden tillåter oss på så sätt 
att vara oss själva genom att ”vara någon annan” (2014, s. 130). Ett exempel 
på detta är hur en av eleverna i föreliggande studie beskrev sig själv som en 
lugn person, men förändrades när han uppträder på scen, vilket således är nå-
got som i förlängningen, torde bidra till utveckling. 

Small (1995) beskriver i sin teori om ”musicking” hur det musikaliska delta-
gandet innefattar annat än det som sker på scen. I likhet med hur eleverna här 
i föreliggande studie uttryckte sig om den magi som kan uppstå vid ett fram-
trädande, menar han att det är just då framträdandet ”gör sitt jobb”. När det 
upplevda stämmer överens med det drömda skapas känslan av att det är så 
världen ser ut (Small, 1995). 
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Under intervjuerna resonerade eleverna om vikten av att ha en bra dialog i en 
grupp, att komma överens och sätta gemensamma normer och hur detta kan 
påverka arbetsklimatet. Förmågan att kompromissa, att ge och ta plats och att 
tillsammans skapa ett öppet klimat var enligt eleverna viktiga förutsättningar. 
Ziehes (2007) förslag om att elever i dagens föränderliga samhälle behöver 
ges större möjlighet till eftertänksamhet och socialt perspektivtagande i sko-
lan, stämmer väl överens med det eleverna uttryckte i förliggande studie. Zi-
ehe talar om den sociala informaliseringen i det moderna samhället som att 
det kontinuerligt behöver listas ut vilka regler som gäller i olika situationer. I 
ensembleämnet tycks eleverna träna just dessa färdigheter. Eleverna i denna 
studie resonerade också om att det inte alltid kan fungera friktonsfritt i en 
grupp, utan att det under en skapandeprocess ibland uppstår konflikter. Att 
kunna ge och ta konstruktiv kritik för att nå ett bra musikaliskt mål ses som 
viktigt. Vidare menar Ziehe att ”ungdomarna själva klarar situationen ganska 
väl, för de är vana vid en ganska mjuk hantering av skillnader i inställning 
och skillnader i ståndpunkt” (Ziehe, 2007 Föreläsning vid Ungdomsstyrelsens 
rikskonferens). Enligt Ziehe är ungdomar bra på att hantera skillnader i åsik-
ter när de uppstår. Avgörande för hur välbefinnandet påverkas under och inför 
ett framträdande handlar om gruppens sammansättning och hur de medver-
kande i gruppen samspelar i repetitionsprocessen inför ett gemensamt fram-
trädande. Här tycks det sociala samspelet och ett respektfullt arbetsklimat 
spela en viktig roll enligt de intervjuade eleverna. 

6.1.3 Kravlösa musikaliska situationer  
Flera av eleverna i föreliggande studie talade om det egna musikskapandet 
som en källa till välbefinnande. De som skriver låtar resonerade om hur skri-
vandet kan ge distans till känslor och att de i efterhand kan gå tillbaka och se 
att livet förändrats. De beskrev stunder då de ofta är i sitt hem för sig själva 
och då musikaliska idéer ges möjlighet att uppstå i ett kravlöst tillstånd. Till 
skillnad från hur välbefinnande uppstår i interaktion med andra, uppstår här 
välbefinnande när eleverna är för sig själva och med sina egna tankar och 
känslor. Ruud (2001) beskriver en komposition som ett ”sätt att bevara im-
provisationen för eftervärlden” (2001 s. 101), att vi gör ett musikaliskt uttryck 
till ett objekt som vi kan betrakta på avstånd. En komposition kan uttrycka 
något från vårt inre och vi kan därmed ges möjlighet att reflektera över resul-
tatet och få självinsikt menar han. Bruscia ser i sin tur improvisation som ”the 
very sound essence of who I am” (I Wigram, 2014, s. 18). När eleverna i den 
här föreliggande studien beskrev stunder i sitt låtskrivande som kravlöst och 
terapeutiskt skulle det kunna tolkas som ögonblick av improvisation, innan 
det ”blir någonting” av musiken. Att befinna sig i en situation då musikskap-
andet inte nödvändigtvis behöver resultera i något färdigt eller ens presenteras 
för någon annan, verkar vara nycklar till känslan av välbefinnande. Den tera-
peutiska funktionen i musikskapandet kallar Scheid (2009, s. 141) för musi-
kalisk reflexion, det vill säga musiken är endast avsedd för personligt bruk. 
Två elever i denna studie beskrev också låtskrivandet med andra som en möj-
lighet till samförstånd genom en kommunikation som ibland tycks upplevas 
som ordlös. Kommunikationen sker via musiken och stärker känslan av att 
det som uttrycks blir viktigt. Att först definiera för sig själv vad man känner 
och sedan få det tolkat av någon annan, verkar vara bekräftande.  
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Intressant och beaktansvärt är hur eleverna i föreliggande studie beskrev det 
dömande klimatet i skolan som ett hinder för att skapa musik i just skolan. 
När det förekommit inslag av låtskriveri i undervisningen ser eleverna det 
mer som en ”kul grej”. Ruud (2001) beskriver sin egen ambivalens under sin 
studietid, då kraven på prestation och att bli värderad gjorde honom ”mod-
lös”. Då handlade det inte om musikskapande eller betyg, men det dömande 
klimatet diskuteras. Ruud talar om yttre krav, och då snarare krav från om-
givningen, som att det handlade om att spela för andra. Jag menar att det finns 
en koppling mellan elevernas resonemang i föreliggande studie och Ruuds 
tankar om att de yttre kraven och förväntningarna kan hämma kreativiteten. 
Ruud menar att musikpedagogiken borde vara mer sysselsatt med den inåt-
vända, enskilda aktiviteten, utan tanke på vad någon annan kan tycka. Enligt 
Ruud gäller det att hitta en balans mellan det musikaliska uttrycket och den 
psykiska investeringen, även att hitta en balans mellan omgivningens krav 
och förväntningar kontra den inåtvända.  

6.1.4 Personliga musikaliska utmaningar 
Enligt McFerran (2010) ökar kapaciteten till inlärning och prestation i tonå-
ren, och förmågan att tänka i andra banor än tidigare utvecklas. Att få möjlig-
het att utveckla färdigheter och förmågor är enligt McFerran viktigt för tonå-
ringens välbefinnande. I föreliggande resultat framkom att sångundervisning 
utvecklar kompetensen som sångare eller sångerska och när eleverna får upp-
muntran och utmanas av sin sånglärare växer självförtroendet. Eleverna ta-
lade även om den positiva energi och livsglädje som skapades under sång-
lektionen och som kunde hålla i sig långt efter sånglektionens slut.  
 
Sång i grupp tycks skapa en känsla av gemenskap, där eleverna i föreliggande 
studie får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov. Trygghet, utma-
ningar och att bli sedd och bekräftad verkar stärka dem och skapa positiva 
känslor. En av eleverna beskrev gruppsången som att ”alla sitter i samma båt”. 
Metaforen skulle kunna tolkas som att det finns ett gemensamt mål att arbeta 
mot. En person i taget sjunger, men alla i gruppen strävar mot att utvecklas 
sångtekniskt eller uttrycksmässigt. Den som sjunger känner sig inte ensam 
eller utlämnad, utan får stöd från gruppen i att göra framsteg. I en studie av 
Arvesen och Dissler (2011) visades också att sång i grupp fungerar som ett 
bra komplement till den individuella sångundervisningen. Resultatet i Arve-
sen och Disslers studie visade att undervisningsformen gemensam sång gyn-
nar elevers musikaliska och personliga utveckling. Den musikaliska utveckl-
ingen handlade om att elever tillsammans lyfter fram styrkor och utmanas att 
utvecklas sångtekniskt. I grupp lärde eleverna av varandra och att ge och ta 
konstruktiv kritik. Den personliga utvecklingen handlade om att självförtro-
endet stärktes genom mentala utmaningar i gruppsång, såsom att hantera ner-
vositet och att utvecklas i sång. En förutsättning för att välbefinnande skapa-
des i dessa situationer, menade eleverna i Arvesens och Disslers studie, var 
att det finns ett tydligt syfte och att gruppklimatet är positivt.  
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6.1.5 Att följa sitt hjärta 
När eleverna i denna studie berättade om anledningen till att de sökte till mu-
sikgymnasium framträdde olika motiv och anledningar. I resultatet framkom 
den gemensamma tanken om att de ”följde sitt hjärta” i gymnasievalet. Käns-
lan av att ha hamnat ”rätt” skapar således välbefinnande. Intressant är hur 
flera av eleverna berättade om personer i deras omgivning som uppmuntrat 
dem till, och därmed påverkat, valet av musikinriktning. När elever från olika 
bakgrunder möts med musik som gemensamt intresse synes en atmosfär 
skapas där olikheter hos människor blir en kvalitet. Eleverna i föreliggande 
studie berättade om hur de i grundskolan upplevde att de aldrig ”passade in”. 
På musikinriktningen fick de en annan identitet, som stärkt självförtroendet. 
Det de beskrev här skulle kunna kopplas till Antonovkys (2005) begrepp KA-
SAM. När tillvaron upplevs meningsfull, både kognitivt och känslomässigt 
skapas känslan av sammanhang. Musikinriktningen tycks för eleverna er-
bjuda musik som en meningsskapande resurs.  
 
Eleverna menade att musikutbildningen gett dem redskap som kan användas 
inom många områden i livet. Trots att inte alla hade tydliga mål med musiken 
tycks den ha spelat en viktig roll för den personliga utvecklingen. Elevernas 
tankar stärks av hur Evans och McPherson (2017) resonerar om vikten av att 
tonåringen, för en hälsosam identitetsutveckling får utforska och reflektera 
över sitt nutida och framtida jag: 
 

It is not necessarily important for adolescents to have firm ideas about 
their futures and what they will do when they finish school and enter 
young adulthood. Rather, the ongoing dynamic processes involving ex-
ploration and commitment are part of healthy identity formations.  
 

(Evans & McPherson, 2017, s. 226) 
 
Evans och McPherson (2017) beskriver här hur de pågående processerna som 
innefattar utforskande och engagemang är beståndsdelar i en hälsosam iden-
titetsutveckling.  
 
I denna studies analysresultat talade eleverna om den uppmuntran de fått från 
omgivningen till att ”följa sitt hjärta” och söka till en musikutbildning. En 
positiv uppmuntran av livsval lyfts fram som betydelsefull. Evans och McP-
herson (2017) beskriver de negativa effekterna av föräldrars press och kon-
troll, då det saknas autonomi. Eleverna tycks inte ha erfarit press och kontroll 
hemifrån. I intervjuerna beskrev de att utbildningen breddat perspektiven på 
vad de kan göra i framtiden. I skolverkets formulering av estetutbildningen 
formuleras tankar om alternativa sätt att närma sig olika yrken (Skolver-
ket.se), den estetiska grunden lyfts fram som betydelsefull, vilket stämmer 
överens med elevernas bild av vad de fått ut av musikutbildningen.  
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6.2 Metoddiskussion 
Syftet med arbetet var att belysa upplevelser av välbefinnande hos elever på 
gymnasiets estetiska program inriktning musik. Frågan som kan ställas är: 
Har studien bidragit till att svara på vad eleverna säger att musik gör med 
välbefinnandet? Utifrån det syfte och den frågeställning som presenterats an-
ser jag att den använda metoden har besvarat frågorna på ett utförligt sätt.  
Metoden som användes i studien var den kvalitativa. Nackdelen med att göra 
ett fåtal intervjuer är att resultaten endast gäller de som intervjuats. Studien 
kan alltså inte representera alla musikstudenters upplevelser av musik och 
välbefinnande. Utfallet kunde blivit annorlunda om andra musikstudenter in-
tervjuats. Eleverna som intervjuades bestod av endast sångare och inga in-
strumentalister. En större blandning av kön och huvudinstrument kan tänkas 
ha gett ett annorlunda utfall och bidragit med andra perspektiv. Eleverna 
styrde vilka teman som skulle diskuteras genom att på lappar skriva om situ-
ationer då de upplevt välbefinnande i samband med musik. Eftersom en prov-
intervju gjordes innan, då metoden testades, visste jag att det var ett bra sätt 
att få igång ett samtal på, utifrån elevernas egna upplevelser. Med min förför-
ståelse och mina fördomar kunde jag ana vilka musikaliska situationer ele-
verna kunde tänkas skriva och berätta om. Jag menar att utfallet kan tänkas 
ha blivit likartat om jag hade styrt samtalet och inlett intervjun med frågor. 
På detta sätt kan det vara att diskussionen blev mer naturlig och avspänd. 
Samtidigt finns det teman som inte berördes, exemplevis det egna övandet. 
Det skulle kunna tolkas som att eleverna inte primärt kopplar övandet till väl-
befinnande, eller att det fanns musikaliska situationer som hade en tydligare 
koppling till välbefinnande. I provintervjun nämndes övandet som en musi-
kalisk situation som skapar välbefinnande. I analysarbetet uppstod ibland en 
önskan om att ha mer fördjupande svar på vissa frågor. Om tiden funnits hade 
jag velat kontakta eleverna för att fördjupa mig inom vissa områden. 

6.3 Arbetets betydelse 
I skolan i Sverige finns få verksamma musikterapeuter. Många musikterapeu-
ter är anställda som musiklärare på skolor, och kanske använder sig av mu-
sikterapeutiska metoder i sin undervisning. Detta innebär att det finns många 
med en stor kunskap om musikens betydelse för barn och ungas hälsa och 
välbefinnande, men få i omvärlden känner till kompetensens betydelse på en 
skola. Min önskan är att det i framtiden kommer att finnas en större kännedom 
om musik ur ett hälsoperspektiv i skolan.  
 
Det var intressant att ha studiens samtal under former som var fria från ett 
bedömningsgrundat perspektiv. Det verkade som att eleverna uppskattade det 
också. Flera uttryckte att denna typ av samtal borde förekomma i skolan of-
tare.  
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6.4 Fortsatt forskning 
Musik har en stor betydelse i många unga människors liv och skapar möjlig-
heter att påverka den personliga utvecklingen hos unga. Musik kan därmed 
bidra till upplevelsen av ett större välbefinnande. Samtalet om välbefinnande 
skapar välbefinnande och behövs som en motpol till det resultatinriktade tän-
ket i skolan och samhället. Studier som berör elevers upplevelser av musik 
och välbefinnande är magert. Det skulle vara intressant med mer omfattande 
forskning i ämnet, såväl kavantitativ som kvalitativ.  
	

 

 

 

 

 

Making music is making social life (Gary Ansdell) 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
Övning: Eleverna får varsin lapp att anteckna på. Skriv ner tre situat-
ioner/saker/tillfällen/ord som du förknippar med välbefinnande och musik.  
 
Motiv/bakgrund 
Vad var det som fick dig att söka en musikutbildning på gymnasiet? 
 
Vad skulle du säga är det bästa med att ha gått en musikutbildning? 
 
Vad kan du tänkas ta med dig av dina musikerfarenheter på gymnasiet in i 
din framtid? 
 
Välbefinnande 
Några särskilda tillfällen i undervisningen som skapat välbefinnande? 
 
Välbefinnande i lärandet. När känns det som att lärandet i musiken ger dig 
välbefinnande? 
 
Identitetsskapande 
Har identiteten som musikelev stärkt dig/fått dig att må bra? På vilket sätt?  
 
Kan du beskriva ett musikaliskt ögonblick när musiken förändrat något för 
dig, när du fått nya insikter eller fått dig att växa som människa? 
 
Vad tror du att musikutbildningen kommer att ha för betydelse för din fram-
tid? 
 
Resiliens (förmåga till återhämtning) 
Har musiken någon gång fått dig att må bättre, fått dig att glömma något 
jobbigt? 
 
Har musiken hjälpt dig att hantera jobbiga, stressiga situationer? 
 
När är musiken en frizon från krav från omvärlden, när ställer den ytterli-
gare krav?  
 
Kompetens/färdighet 
Välbefinnande i lärandet. Kan lärandet i musiken ge dig välbefinnande? Kan 
du ge exempel på sådana situationer? 
 
Samhörighet 
Hur är det att ingå i ett sammanhang med andra som delar ett musikintresse? 
 
Kan du ge exempel på tillfällen då samhörigheten fungerat extra bra? 
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Bilaga 2: Information om forskningsstudie 
Vad	betyder	musik	för	mig?	–	En	studie	om	musikelevers	upplevelser	av	
sambandet	mellan	musik	och	välbefinnande.		
	
Jag	studerar	till	musikterapeut	på	Kungliga	Musikhögskolan	och	skriver	
ett	självständigt	arbete	på	magisternivå.	
	
Syftet	med	studien	är	att	genom	kvalitativa	gruppintervjuer	belysa	upp-
levelser	av	välbefinnande	hos	elever	på	gymnasiets	estetiska	program	
inriktning	musik.		
	
Jag	vill	med	studien	ta	reda	på	hur	elever	på	musikgymnasium	upplever	
sambandet	mellan	musik	och	välbefinnande?		
	
För	att	studera	detta	kommer	jag	att	genomföra	kvalitativa	intervjuer	i	
grupp	med	nuvarande	musikstuderande.		
	
Din	medverkan	innebär	att	vi	träffas	vid	ett	tillfälle	och	genomför	inter-
vjun,	 som	handlar	om	musik	och	välbefinnande.	 Intervjuerna	kommer	
endast	att	användas	för	det	aktuella	examensarbetet	och	de	kommer	att	
förvaras	så	att	ingen	obehörig	kan	komma	åt	dem.	
	
Du	kommer	att	garanteras	anonymitet	i	studien.	Deltagandet	är	frivilligt	
och	du	kan	om	så	önskas	avbryta	ditt	deltagande	i	studien	när	du	vill.	
	
Jag	vill	att	du	som	informant	ger	ditt	samtycke	till	att	bli	intervjuad,	ger	
tillåtelse	till	i	vilka	sammanhang	intervjuuttalanden	får	redovisas	samt	
tar	ställning	till	om	uttalanden	och	beskrivna	handlingar	i	intervjuerna	
bör	vara	anonyma	eller	ej.		
	
	
	
Maria	Diephuis	
Musikstuderande	på	Musikterapiutbildningen	
Kungl.	Musikhögskolan	i	Stockholm	
Box	27	711	
115	91	Stockholm	
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Bilaga 3: Samtycke till medverkan i forskningsstudie 
 
Jag samtycker till att bli intervjuad 
 
☐ JA                              
 
Jag anser att den information jag har fått om studien är tillräcklig. 
 
☐ JA ☐ Nej 
 
Jag vill att mina beskrivna handlingar och mina uttalanden i intervju-
erna ska vara anonyma om de redovisas.  
 
☐ JA ☐ Nej 
 
 
Namn_________________________________________________ 
 
Ämne_________________________________________________ 
 
Plats__________________________________________________ 
 
Ålder_________________________________________________ 
 
 
Datum och ort__________________________________________ 
 
 
Underskrift____________________________________________





 

 

 


