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Sammanfattning 
 

För elever placerade på institution enligt LVU, LSU och SoL råder behandling för 
att finna identitet och självkänsla och självförtroende. Elever har ett behov av att 
uttrycka sig och hitta trygghet i tillvaron. På Nereby skolhem utanför Kungälv 
använder elever musiken som ett sätt att uttrycka sig. Musikämnet är ett frivilligt 
val på skolan, men ändå ett ämne som ingen väljer bort.  
 
Varje termin gör man en skiva med låtar där elever har skrivit texter. Låtarna är 
producerade under musiklektionerna som sker individuellt med varje elev. Musik 
som uttryckssätt blir en del i behandlingen och elevernas mål är att vara med på 
skivan. Man håller även konserter där föräldrar och anhöriga blir inbjudna för att 
se eleverna uppträda.      
 
Studien omfattar fyra elever som jag har observerat i deras undervisning vid 
skolhemmet. Min fokusering har utgått mycket från den skiva som spelas in och 
arbetet med den. Syftet med studien var att kartlägga musikundervisningen och 
musiken som uttryckssätt. För att få en bild av elevernas uppfattning har jag 
använt intervju och observation som metod. Intervjuerna omfattar de fyra 
eleverna, musiklärare och pedagogisk ledare.   
 
Resultatet jag fick fram visade att musikundervisningen vid Nereby skolhem har 
stor betydelse för elevers självkänsla och fortsatta utveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hänsyn till sekretess används i denna studie inga namn. Av samma 
anledning innehåller studien inga datum eller klockslag, heller inga namn på 
avdelningar.        
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1. Inledning 

För snart fyra år sedan lämnade jag lärarutbildningen vid Kungliga 
musikhögskolan i Stockholm. På grund av flitigt turnerande som basist, hann jag 
inte skriva mitt examensarbete. För ett tag sedan kände jag att jag hade tid och 
behov av att avsluta min utbildning. Det var när jag satt och samtalade med några 
bekanta, som jobbar med specialpedagogisk rådgivning, som jag fick intresse för 
det valda ämnet. 
 
Jag hörde en skiva med låtar av och med elever vid Nereby skolhem i Kungälv. 
Det var låtar som producerats under musiklektionerna och som var skrivna av 
eleverna. Det som fick mig att reagera var att texterna nästan genomgående 
handlade om elevernas förflutna och deras bakgrund samtidigt som man hörde 
mycket om framtidsdrömmar. Jag förstod att musiken var något viktigt för 
eleverna. Mina tankar började genast kretsa runt vad dessa låtar och den här typen 
av undervisning hade för inverkan på eleverna. Det kändes direkt som att detta var 
en frivillig handling från eleven att öppna sig och berätta om sitt liv. Jag tyckte att 
det skulle vara spännande att se ett slag av musikundervisning som man inte stöter 
på i så många skolor. När jag hörde låtarna blev jag tagen av att det var så starka 
texter och att eleverna uttryckte sig på ett väldigt trovärdigt sätt. Det kändes som 
att det här var berättelser ”på riktigt”. Detta gav uppslag till tankar om hur 
musiken egentligen påverkar elevens utveckling i form av identifiering och att få 
utrycka sina egna tankar med hjälp av kreativt skapande. Man kan också fundera 
på hur samspelet i skapandeprocessen utvecklar den sociala kompetensen när 
lärare och elev skapar musik tillsammans. Jag blev väldigt intresserad av att 
undersöka detta närmare och beslöt mig för att skriva denna uppsats. 
 
 

 

2. Bakgrund  
Att musikundervisningen på Nereby skolhem, som drivs av Statens 
institutionsstyrelse - SiS, skiljer sig från ”vanlig” musikundervisning har flera 
orsaker. Om man ser till eleverna som går på detta hem, så är de placerade där 
enligt följande punkter: 
 
1. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Grunder för ett 
omhändertagande enligt LVU kan vara att antingen den unges föräldrar inte kan 
ge det stöd som krävs för en bra uppväxt eller att den unge själv lever ett 
destruktivt liv med exempelvis missbruk och kriminalitet. Missförhållandena ska 
göra att det finns stor risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas och den 
vård som behövs inte ska kunna ges på frivillig väg. (http://www.stat-
inst.se/zino.aspx?articleID=68) 
 
2. Lagen om sluten ungdomsvård (LSU). Som man hör på namnet handlar detta 
om sluten vård vilket oftast har samband med att den unge har en dom på sig.  
 
3. Socialtjänstlagen (SoL). Lagen trädde i kraft 1982 och innebar en i grunden 
förändrad syn på människor i behov av hjälp. Socialtjänstlagen ersatte de tidigare 
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vårdlagarna - barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen. 
Socialtjänstens inriktning ändrades från att vara överordnad och kontrollerande 
och skulle nu i förhållande till den enskilde vara serviceinriktad och hjälpande 
(Nordström & Thunved, 2007, sid. 31). 
 
Just nu finns det inga elever på skolan som är placerade enligt LSU. Det finns 
möjlighet att ta emot även dessa elever men staten har avsatta platser för dessa på 
andra institutioner.  
 
En gemensam faktor för många elever är alltså att de kommer från en trasslig 
bakgrund, ofta med rader av misslyckanden, dåligt självförtroende och dålig 
självkänsla. Många har även missbruk och kriminalitet med sig i bagaget och i 
flera fall stökiga hemförhållanden. 
 
På Nereby skolhem tar man emot pojkar i åldrarna 13-16 år. Skolans pedagogiska 
ledare Johan Svensson säger i tidskriften Lika värde: ”De flesta har haft problem i 
skolan och har behov av specialpedagogiskt stöd. Här blir skolan något viktigt 
som eleverna satsar på. I skolverksamheten här är musik ett sätt att jobba med 
identifiering tillsammans med eleverna. Den som kommer hit får en skiva med 
musik och texter som andra elever har gjort. Det smittar av sig och de flesta 
inspireras av det” (Nordlöf Wiklund, 2008, sid. 2). 
 
I min undersökning fann jag det intressant att försöka se på hur följande punkter, 
som senare beskrivs under varsin rubrik, spelade in i undervisningen. 
 

 Motivation 
 Kreativitet 
 Harmoni, trygghet, självkänsla 

 
Som jag beskriver i syftet senare i studien så är dessa punkter intressanta av flera 
anledningar. Att hitta motivationen hos Nerebys elever kräver en hel del av 
skolans personal och i detta fall främst av musikläraren. Kreativiteten kan man se 
som en följd av detta där det handlar om själva skapandelusten som uppstår 
genom motivationen. Vidare är det intressant att se hur detta påverkar elevernas 
självkänsla där harmoni och trygghet är viktiga inslag.     
 
 

2.1 Motivation 

Ordet ”motivation” är ett latinskt ord som härstammar från latinets ”movere”, som 
även bygger på samma stam som i engelskans ”move”. Översättningen från latin 
till svenska blir ”att röra sig”. Om man går vidare och försöker se ordet i ett 
undersöknings-perspektiv kan man alltså säga att man försöker undersöka ”Vad är 
det som får människor att röra sig”? Detta blir således en mycket intressant fråga i 
min undersökning eftersom jag i mångt och mycket är ute efter att se vad som just 
får dessa elever att ”röra sig” och komma vidare från den punkt och sociala 
situation som de har hamnat i. Ska man se det mer pedagogiskt kan man säga att 
fokus ligger mer på utveckling och förändring än uppfostran och undervisning. I 
en miljö som denna, där det handlar om elever/klienter som har en bakgrund med 
rader av misslyckanden, skolproblem, sociala problem och missbruksproblem är 
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det också viktigt för pedagogen att ha förståelse för vad dålig självkänsla och 
rader av misslyckanden kan innebära.  
 
Jenner (2004) skriver i sin forskning om motivation och motivationsarbete att den 
s.k. attributionsforskningen kan ge en bra tolkningsram för detta. Denna forskning 
ska visa orsaker som individer anger som bakgrund till framgång och 
misslyckande och hur förklaringarna påverkar det fortsatta handlandet. Det finns 
forskningsresultat som tyder på att elever med svagt självförtroende har en 
tendens att förklara misslyckandet med bristande förmåga eller liknande och 
framgång som en följd av tur. Något som alltså skulle vara oberoende av dem 
själva. Eleven tycks uppfatta bristen på egen förmåga som hela orsaken till 
misslyckandet och därigenom inte kunna eller vilja ta vara på den kapacitet den 
ändå har.  
 
Jenner talar även om en omfattande pedagogisk forskning som funnits sedan slutet 
av 1960-talet som kallas ”Pygmalioneffekten”. Begreppet används för att beskriva 
hur förväntningar påverkar resultatet. Alltså om eleven eller läraren har låga 
förväntningar blir ofta resultatet dåligt. Om däremot förväntningarna är höga blir 
resultatet bra. Det finns exempel där elevernas beteende avspeglar sig på lärarens 
förväntningar och så vidare (Jenner, 2004, sid. 10). 
 
 
2.2 Kreativitet 
Här försöker jag hitta den konstnärliga inriktningen i undervisningen och se på hur 
förmågan att hitta på saker kommer in. Kreativiteten handlar om att hitta 
uppfinningsrikedom i hantverket och skapandeprocessen. All kreativitet utgår från 
individen men idéer kan givetvis bearbetas kollektivt genom brainstorming 
tillsammans med läraren. I en undervisningssituation har läraren en mycket viktig 
ledningsfunktion för att skapa spelregler som tillåter kreativa idéer från eleven. En 
viktig del i det hela är samspelet mellan lärare och elev. Det gäller att skapa 
former så att kreativitet i alla dess former stimuleras och belönas.  
 
Kreativitet betyder också att man kan bryta med det man brukar tänka och göra. 
En kreativ person kan se situationen från en annan synvinkel och skapa nya vägar 
utifrån denna.  
 

Närhet – distans uttrycker graden av kontakt, anknytning, engagemang mellan 
människor samt gränser för kommunikation. Närhet – distans mellan människor kan 
uttryckas på många olika sätt. Det kan handla om rumslig närhet, eller om den 
tidsrymd man har kontakt med varandra. Det kan handla om kreativiteten i 
kontakten – upplevelsen av att man är äkta mot varandra och förstår och bekräftar 
varandra (Liljegren, 2000, sid. 55).     

 
2.3 Harmoni, trygghet, självkänsla 
”Identitetsutvecklingen kan beskrivas som sökandet efter svaret på frågan vem är 
jag? Det sökandet pågår hela livet, från tidig barndom till sen ålderdom. Men 
aktuellare än någonsin är sökandet under adolescensen.” (Goldinger, 1999, sid. 
101). Adolescensen är en period då man beskrivs som ung vuxen. Sökandet efter 
självkänsla och identitet är då något som pågår för fullt. Tittar man på eleverna 
som jag har som målgrupp i min studie är det kanske av extra stor vikt att ha detta 
i åtanke. Med bakgrunden som många av dessa elever har finns det ofta många 
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tvivel kring identitet och självkänslan kan för många vara mycket dålig. Hur kan 
musik och musikskapande ge en starkare självbild, en tryggare identitet och 
självkänsla? En annan del i undervisningen är hur samspelet mellan lärare och 
elev ger harmoni och trygghet under arbetets gång. ”Sociologen Aaron 
Antonovsky har utvecklat begreppet Känsla av sammanhang (förkortas KASAM) 
som ett svar på hur människor kan förbli fysiskt och psykiskt friska trots stora 
yttre påfrestningar. Med KASAM-begreppet menas bland annat att individens 
subjektiva verklighet är begriplig, hanterbar och meningsfull.” (Liljegren, 2000, 
sid. 43). 
  
Begriplighet, handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli 
som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, 
strukturerad och tydlig snarare än som brus - dvs. kaotisk, oordnad, slumpmässig, 
oväntad, oförklarlig. 
  
Hanterbarhet, handlar om i vilken grad man upplever att det står resurser till ens 
förfogande, med vilkas hjälp man kan möta de krav som ställs av de stimuli som 
man bombarderas av.  
  
Meningsfullhet, är begreppets motivationskomponent, att vara delaktig som 
medverkande i de processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga 
erfarenheter. 
 
 

 

 
I en rapport gjord av Krister Müller, (2001) som var musikledare vid Fagareds 
ungdomshem, också det inom SiS, har han ställt frågan: Varför är musiken så 
viktig för oss människor?  
 
Frågan ställdes till Jon-Roar Bjørkvold, professor i musikvetenskap och medlem i 
Det Norske Videnskapsakademi, verksam vid Oslo universitet. Bjørkvold svarar: 
”Musik är överlevnad för många människor, eller vägen in i livet. Det handlar om 

Figur över KASAM där Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet bildar 
känsla av sammanhang.   
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att hitta sitt eget uttryck, det musikaliska hos varje människa, sin skapande 
potential. Men uttrycket behöver inte vara musik. För en del kan det vara döden.” 
 
Samma fråga ställdes till Anita Granberg, Sveriges enda forskare i 
funktionsinriktad musikterapi, verksam vid musikhögskolan i Ingesund. Granberg 
svarar: ”Att musik är ett fantastiskt medel för att nå och påverka människor med är 
inte minst vi musikterapeuter medvetna om. Musik kan engagera och aktivera och 
därmed påverka människans utveckling på många olika områden – oftast med 
glädje som bieffekt.”  
 
Slutligen ställdes frågan till Ove Sernhede, docent och föreståndare för Centrum 
för kulturstudier, Göteborgs universitet. Sernhede svarar: ”Musik är ett språk som 
förmår kommunicera mening och innebörder under det verbala språkets nivå. 
Musik har också diskuterats i termer av ”känslans språk”. Här kan det ”sägas” som 
inte går eller som inte så lätt låter sig uttryckas i ord. Detta är en aspekt av varför 
musik ibland kan vara så avgörande för en individs utveckling. Musiken ger ett 
alternativt språk för den språklöse, för den som växt upp i miljöer där orden och 
de vuxna svikit och som därför har misslyckats i skolans stränga mål-
medelrationalitet. Musikens icke-verbalt kommunikativa dimensioner är 
förmodligen en anledning till att rockmusikens expressiva uttryck attraherar 
pojkar i högre grad än flickor.” (Müller 2001 sid. 3). 
 
 
2.4 Beskrivning av skolan  
Nereby har 26 platser fördelade på fyra avdelningar. En sluten akut – och 
utrednings-avdelning med åtta platser för både pojkar och flickor samt två öppna 
och en sluten behandlingsavdelning med vardera sex platser för enbart pojkar. 
 
Organisation: 
Nereby skolhems ledning utgörs av institutionschef, biträdande institutionschef, 
fyra avdelningsföreståndare, pedagogisk ledare och eftervårdschef. 
 
Organisatoriskt har Nereby indelats i fyra verksamhetsområden: 

 Avdelningarna (en akut/utredningsavdelning och tre behandlings- avdelningar)  
 Eftervården 
 Skolan 
 Staben 
 
De fyra elevavdelningarna, eftervården, skolan och staben har var sin chef med 
ansvar för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Alla sju är egna 
resultatenheter. Avdelningsföreståndare och eftervårdschef har ställföreträdare. På 
akut-/utredningsavdelningen finns biträdande avdelningsföreståndare och 
utredningssekreterare. Den största personalgruppen utgörs av 
behandlingsassistenter, 54 stycken. I staben ingår personalsamordnare, löne- och 
ekonomiassistenter, sjuksköterska, köks- och fastighetspersonal. Biträdande 
institutionschef är chef för enheten. Läkare, psykolog och personalhandledning 
anställs på konsultbasis. (Källa: http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=5194) 
 
På skolan har man Pedagogisk ledare som närmast kan jämföras med rektor. 
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3. Syfte  
Syftet med studien är att beskriva hur musikundervisningen och arbetssättet på 
Nereby skolhem upplevs utifrån elevens, musiklärarens och den pedagogiske 
ledarens perspektiv.  
 
Utifrån syftet har följande frågeställningar framträtt: Hur upplever elever att jobba 
i studio under musiklektionerna? Vad får de ut av att skriva och spela in egna 
låtar? Det är mina frågeställningar. Jag har även haft ett intresse av att få en bild 
av hur de upplever att uttrycka sig med musik, dels i studion framför mikrofonen 
men även på de konserter de håller på skolan. Hur påverkar det självkänsla, 
självförtroende och identitet? 

 
 
 

4. Metod 
I min undersökning har jag valt att använda mig av djupintervju och observation. 
Redan från första stund när jag hörde skivan som eleverna hade spelat in med sina 
låtar började jag analysera texter och fundera på varför de hade valt att skriva om 
just detta. Jag bestämde mig för att titta lite mer noggrant på materialet och 
försöka hitta förklaringar till hur de valt och vad det kan ha för betydelse för dem. 
Analysen av materialet gav mig en bakgrund till de intervjuer jag sedan gjorde 
med fyra elever på skolan. Jag formulerade frågor, (bilaga 1,2) som kunde ge svar 
på mina funderingar, och pratade med eleverna om hur de upplevde 
musikundervisningen, samarbetet med läraren, arbetsmiljön och sättet att arbeta 
på. Dessutom ställde jag frågor kring deras texter och varför de valt att skriva om 
just detta och hur de hade upplevt arbetet under inspelningen. Vi diskuterade deras 
framtidsplaner, vad de skulle kunna få med sig av musikundervisningen och ha 
nytta av. För att få ett lite bredare perspektiv på mina intervjuer ställde jag samma 
frågor till musikläraren och den pedagogiske ledaren, som tidigare har undervisat i 
musik på skolan. Dessa frågor hade jag formulerat lite annorlunda för att få dem 
att stämma utifrån deras erfarenhet. Samtliga intervjuer spelades in på diktafon. 
Därefter tog jag hem materialet, skrev ner det och sammanställde det.  
 
Det som kan vara en nackdel med intervjumetoden är att intervjupersonen kan 
påverkas av yttre omständigheter och ledande frågor vilket jag så gott jag kunde 
försökte undvika.  
 
Varför jag valde just intervjumetoden i min studie av elevernas upplevelser och 
arbetssätt var för att kunna utveckla mina frågor och få nya synvinklar och 
diskussioner kring frågorna som jag inte hade fått vid t.ex. en enkätundersökning. 
När jag var på besök på skolan gjorde jag även en öppen, strukturerad observation 
där jag satt med på lektionerna för de elever som jag intervjuade. Undervisningen 
skedde individuellt med varje elev då de höll på med inspelning av sina låtar. 
Detta gav mig en chans att kunna jämföra intervjumaterialet med mina egna 
upplevelser.  
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Den kvalitativa metoden intervju är vanligen relativt löst strukturerad, vilket 
öppnar för vad intervjupersonen tycker är väsentlig och angeläget att förmedla. 
Fördelarna med intervju som metod fungerar så länge som intervjupersonens 
erfarenheter, kunskaper, föreställningar och intryck kan beaktas och dokumenteras 
på ett riktigt sätt. Forskaren kan få in ny information och nya idéer vilket öppnar 
upp för nya perspektiv som hon/han inte har tänkt på tidigare (eller som tidigare 
inte har dokumenterats i forskningslitteraturen). Det skapas också förutsättningar 
för mycket mer komplexa och varierande beskrivningar (Alvesson & Deetz, 2000, 
sid. 215-216).   
 
Merriam hänvisar i sin bok vidare till Patton som menar att genom att intervjua 
människor är det möjligt att ta reda på saker som vi inte kan iaktta (Merriam, 
1994, sid. 86). 

 
 
 

5. Urval 
I studien koncentrerade jag mig på elever vid Nereby skolhem. Jag fick mycket 
gott bemötande av pedagogisk ledare och musiklärare när jag visade intresse av att 
göra en undersökning om musikundervisningen på denna institution. De visade 
även stort intresse av att få ta del av resultatet och använda min rapport som 
material om skolan.   De elever jag fokuserade min undersökning på var fyra 
stycken som hade sina lektioner schemalagda efter varandra. Jag hade i förväg 
önskat att få komma i kontakt med elever som just höll på med produktion av egna 
låtar. Eleverna bestämdes utifrån hur lektionerna var schemalagda, jag valde alltså 
inte ut specifika elever. Eftersom skolan nu bara tar emot pojkar blev 
könsfördelningen självklar. Skriftlig tillåtelse från institutionen finns om 
målsmans tillåtelse att använda minderåriga elevers svar i denna studie (bilaga 3).   
 
 
 
6. Resultat 
När jag redovisar mina intervjuer har jag skrivit respondentens svar i kursiv text 
för att man lätt ska kunna se vilket som är vilket.  
 
 
6.1 Intervju – Elev 1 
Jag inledde frågestunden i ett intilliggande rum direkt efter musiklektionen. Vi 
började prata om vilken musik eleven helst lyssnade på. Han svarade att han 
gillade det mesta men mest techno och hårdrock. När det var techno beskrev 
eleven att han lyssnade mest till beats och rytm men när det var hårdrock tycke 
han även att texten var av betydelse.  Eleven berättade att han hade försökt spela 
lite bas och gitarr innan han kom till skolan men att sjunga var det som var roligast 
just nu. Det hade funnits musik under uppväxten. En nära släkting hade spelat i 
rockband så det var framförallt därigenom den här killen hade fått en del med sig. 
Det var även flera andra i familjen som spelade på en lägre nivå. Eleven beskrev 
musikundervisningen som han hade haft tidigare jämfört med nu:  
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Det var inte på samma sätt förut som det är här. Då satt vi i grupp och sjöng 
tråkiga låtar med pianokomp. Det här är den bästa musikundervisningen jag har 
haft, här får man vara i fred och spela in sina egna låtar och det är kul. Det är ju 
en väldig skillnad här jämfört med vanlig klassrumsundervisning. Ett band kan 
spela här. Man får stå framför en glasruta och sjunga som man bara har sett i 
filmer. Man känner sig cool när man står där. Det har gjort mig mycket säkrare. 
Sedan är det ju skönt att komma in i ett rum där det är lugnt och skönt, det kan 
vara riktigt jobbigt att komma in i ett klassrum. 
 
Eleven sa sedan att samarbetet med musikläraren fungerade väldigt bra. Jag kom 
in på min fråga om stolthet och beröm. Han förklarade att det fungerade väldigt 
bra och att läraren tillät att göra flera tagningar tills det blev bra istället för att ge 
dålig kritik över en misslyckad tagning. Eleven beskrev att han hade en väldigt 
stark vilja och att han inte gav sig förrän han var helt nöjd. Jag fick höra honom 
berätta om lektioner då han inte hade fått någonting inspelat men att han ändå 
hade fått beröm för att han hade kämpat hårt. Det var resultatet som var det 
viktiga. Han förklarade att andra lärare kan upplevas som att de trycker ner en och 
det tyckte han inte om. Jag bad honom berätta om hur det fungerade under 
skapandet av en låt på lektionerna. 
 
Vi börjar med att jag skriver en text. Sedan berättar jag vad jag vill ha för stil på 
låten. Jag hade med mig ett liknande exempel på min Mp3-spelare. När vi gör 
musiken börjar vi oftast med trummorna och rytmen, sedan kommer resten. Vill 
man spela in egna instrument så får man det men man får tänka på att det finns 
begränsat med tid också. Det är ju precis det här man vill göra, det känns 
jättebra. Är man nöjd med resultatet känns det ju riktigt bra. Ibland känner man 
att man bara vill stå på en scen och sjunga sin låt. Jag har skrivit en text om att 
jag är kung och att alla ska rätta sig efter mig men det är lite överdrivet. Jag har 
även skrivit att om du lägger dig ner och ber, kommer du att se bättre dagar. Jag 
är ju en sån som vill bestämma, musik är ett bra sätt att berätta på. Jag vill rikta 
mig till folk som är jävligt själviska. Jag har ju tänkt så när jag skrev den. Jag vill 
att dom som är som jag ska höra den. Jag har ju ändrat mig och det kanske de 
också kan göra.  
 
Jag släppte sedan just den pågående inspelningen och frågade lite kring tidigare 
inspelningar och om han hade spelat upp det för någon. 
 
Jag har spelat upp det för släktingar och andra här på skolan. Jag har även spelat 
mina låtar på konserterna för föräldrarna. Konserterna har fått upp mitt 
musikintresse. Det hade ju varit kul att visa världen att jag har lärt mig någonting, 
genom att få spela upp det i radio eller TV. Skulle jag få skivkontrakt skulle jag 
inte göra det för pengarna som många artister gör idag, det ska vara på riktigt 
som i gammal rock ´n roll. Jag hoppas ju på att kunna bli något mer. Jag vill ju 
inte bli musiklärare men jag vill gärna hålla på med musik. En dröm hade ju varit 
att skicka in en riktigt bra låt till ett skivbolag, det är ju en känsla som skulle vara 
helt obeskrivlig. 



 15 

6.2 Intervju – Elev 2 
Min andra intervjuperson inledde med att säga att han gillade techno, rap och 
reggarton. Han förklarade reggarton för mig och beskrev hur brudarna skakade på 
baken. Den här eleven hade visst självförtroende och sa att han spelade piano och 
kunde spela de flesta instrument lite. Detta var ett svar som fick mig att fundera 
lite när jag sedan intervjuade musikläraren. När jag frågade om det hade funnits 
musik under uppväxten svarade han att det bara hade varit i form av stereon. Efter 
de här öppningsfrågorna fortsatte jag att fråga om tidigare musikundervisning 
jämfört med nu.  
 
Det har varit skittråkigt. På min förra skola hade vi en lärare som inte kunde 
musik själv, det gav ingenting. Nu är det här de roligaste lektionerna på skolan, 
synd bara att det är för lite tid. Alla som flyttar hit tycker att det är roligt med 
musik. Du behöver inte stå framför mikrofonen om du inte vill, du kan sjunga vid 
pianot också. Vi har typ spelat rytminstrument för skoj skull ibland. Men sjunga in 
egna låtar är ju roligast. Som musiklärare blir man den gode på skolan, han är 
jättebra, lätt att ha med att göra. Man får alltid vara med och bestämma. Han ger 
alltid beröm, jag har sagt till honom att han ska vara ärlig, det blir bäst så. 
Samarbetet med musikläraren fungerar jättebra, det känns tryggt, han låter en 
komma till sin rätt på ett naturligt sätt, det är viktigt. 
 
Han beskrev musikstudion som ett ställe dit alla elever längtade och att det var ett 
skönt ställe där man kan minnas tillbaka och skriva låtar i lugn och ro. Eleven 
berättade att han tyckte att det kändes jättebra att få göra något eget. Han beskrev 
den sköna känslan när han upplevde att en låt blev bra. Jag frågade vidare om hur 
det gick till när de spelade in en låt. 
 
Jag skriver först texterna och kanske spelar lite piano, så säger läraren om det är 
något som går att använda. Beats gör vi ihop. Jag testade att göra en reggartonlåt 
men sen kom jag fram till att rap är min grej. Jag har skrivit en låt som handlar 
om att gå vidare. Jag brukar skriva sorgsna låtar. Jag skrev en låt innan som 
handlade om en tjej som blev våldtagen. Jag vill uttrycka och jag vill att folk ska 
förstå. 
 
Han beskrev sedan att det ofta är rapparna som hamnar i skiten och kommer till 
Nereby. Därför blir det naturligt att det skrivs så mycket rap på skolan. När vi 
började prata om framtiden förklarade eleven att han gärna skulle vilja hålla på 
med musikproduktion men att han hade små förhoppningar eftersom att det var en 
dyr sysselsättning. Eleven avslutade med att berätta om kickarna han hade fått när 
han hade framfört sina låtar på konserterna på skolan. 
 
Innan man ska gå upp på scenen darrar man i hela kroppen, den är en otroligt 
skön känsla efteråt. Jag vill alltid vara med på konserterna och det får jag också. 
Jag vill inte rikta min musik till någon särskild, den som vill höra ska få göra det. 
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6.3 Intervju – Elev 3 
Den tredje eleven jag intervjuade berättade att han helst lyssnade på Metal, 80-
talsrock och techno. Jag frågade lite om den musikaliska bakgrunden och han 
berättade att han hade en syster som spelade piano och att det fanns ett piano 
hemma som han hade spelat lite på. Han sa även att han hade spelat lite gitarr. 
Under de musiklektioner han hade haft på tidigare skolor förklarade han att de inte 
hade fått spela någonting själva. Han beskrev att de hade fått sitta och lägga in 
bilder i datorn till musik vilket han inte upplevde speciellt roligt. När jag frågade 
om den nuvarande musikundervisningen svarade han bara bestämt: ”Grymt!” 
Samtidigt gjorde han det klassiska hårdrockstecknet vilket jag tolkade som en 
positiv gest.  
 
Arbetet med musikläraren fungerar jättebra. Han gör musiken rolig och kan 
skämta till det utan att man tappar fokus på uppgiften. Jag får bestämma det 
slutgiltiga resultatet även om läraren kommer med många förslag som är bra. 
Han ger rättvist beröm, har man gjort något bra så får man höra det. Är det inte 
bra så får man ta om tills det blir bra. Ett klassrum känns ju mycket trängre med 
alla elever. Även om det hade funnits samma möjligheter med 
inspelningsutrustning i en musiksal så skulle det inte bli samma avspända miljö. 
Musik ska vara något man kan njuta av. Det är väldigt lugnt och avstressat, synd 
att inte alla får jobba på det här viset i skolan. Man ska känna att det är musik 
som gäller när man kommer till musikundervisningen. I klassrumsmiljö kan man 
lätt få en känsla av att det är teori som gäller när man kommer innanför dörren. 
Det är viktigt att det finns utrustning som fungerar. Det är spännande att se vad 
folk kommer att tycka om min låt. Jag har valt att göra en låt med inspiration från 
en låt med Bloodhang Gang. Jag ville ha en låt där jag pratade men ändå inte 
rappade, jag hade en text där jag hade tänkt så. Det är roligt att ha mål med 
musikskrivandet. Jag ska sjunga den här låten på familjekvällen sedan. Det ska bli 
väldigt roligt. Man vet ju aldrig vad folk kommer att tycka. Jag tycker själv att det 
låter hyfsat, det är ju den stilen jag gillar. En operasångare gillar ju 
förhoppningsvis opera. Låten handlar om mitt liv i stort sett. Det är från början av 
mitt liv fram till nu. Jag har lite kvar på texten, det tar ett tag men det är det värt. 
Det har en mening för mig att skriva om just detta. Artister idag sjunger ju bara 
om sex, pengar och kärlek, för mig handlar det om att bevisa något. Jag vill nå ut 
till dem som har det lika svårt som jag. Det här är ju första låten jag gör så jag 
har inte spelat upp den för någon, det hade ju varit kul om man någon gång får bli 
spelad i radio eller TV. Ska jag uppträda med min låt vill jag att det ska vara på 
ett litet ställe där jag kan se alla. Självklart vill jag nå ut till alla men det är 
samtidigt viktigt för mig att kunna se dem jag uppträder inför. Jag ska ta med mig 
låten hem och spela upp den för kompisar. 
 
Eleven avslutade med att berätta för mig att han tyckte att det hade varit nyttigt att 
få sjunga i studio och se vad som krävs i en sådan situation. Han trodde även att 
han hade lärt sig att utrycka sig på ett nytt sätt. Musiken var ett sätt som han tyckte 
kändes skönt och naturligt som uttrycksmedel.  
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6.4 Intervju – Elev 4 
Jag inledde samtalet på samma sätt även här med att fråga vad han gillade för 
musik och sedan beskriva musikundervisningen på Nereby jämfört med tidigare.  
 
Jag gillar mest hip-hop, helst från 90-talet och lite techno. Senast jag hade 
musikundervisning, vad jag kommer ihåg, var i femte klass, då sjöng vi mest 
sånger i grupp. Nu är det är riktigt bra. Det är kul att göra egna låtar och skriva 
om sina känslor. Musikläraren har bra koll på musikstilar och accepterar den stil 
man vill göra. Han visar inte att han brinner för någon speciell stil utan gör det 
som vi vill göra. Han hjälper till med det som behövs. Om det t.ex. är ett ord i 
texten som inte funkar med musiken så hjälper han till att hitta något som funkar 
utan att betydelsen av texten ändras. Men det är ju jag som bestämmer hur det ska 
vara. 
 
Eleven beskrev sedan att det inte hade funnits så mycket musik tidigare under 
uppväxten förutom att han hade tagit trumlektioner i ett halvår för längesen. Jag 
bad honom sedan beskriva känslan av att jobba i studio jämfört med klassrum. 
 
Det är coolt att vara i en studio, det känns lugnt och skönt, bra att få vara själv. 
Klart att det är skillnad mot ett klassrum med 20 personer. Det är riktigt roligt att 
spela in egna låtar. Det är skönt att få ur sig sina känslor. Jag brukar ofta välja 
rap när jag gör en låt, jag gillar det beatet. Jag kan ha flera texter, så gör vi en låt 
och plockar ihop olika delar från mina texter. En text blir ju starkare om man 
framför den som musik. Blir en låt bra så växer man ju som människa. Jag skriver 
ofta på engelska. Den här texten är inte riktigt klar men den ska handla om vad 
som har varit och sen om vad som kommer att hända, framtidsdrömmar om jobb 
och sådant. Jag kände att jag hade behov av att skriva om just det. Man blir ju 
bättre och bättre hela tiden och om någon tycker om det blir man ju stolt. Jag vill 
att de som förstår och som kan leva sig in i min situation ska få höra min låt. Jag 
får ju beröm av läraren men det är nog mest genom mig själv jag får kickarna. 
Jag gjorde ju en låt till min tjej förra gången. Det var ju lite pinsamt att spela upp 
för polarna kanske men hon blev ju väldigt glad när hon fick höra den. Hon tyckte 
den var bra och fin, då blev man ju stolt och glad. Det hade ju varit kaxigt att få 
en egen låt spelad i radio någon gång. 
 
Jag avslutade intervjun med att fråga vad eleven tror att han kommer ha nytta av i 
undervisningen. Han beskrev att det var lärorikt att se hur det går till när man 
spelar in i studio. Det hade även varit en bra erfarenhet att uppträda inför folk och 
uttrycka sig på det sättet.    
 
 
6.5 Intervju – Musiklärare  
För att sedan få ett bredare perspektiv på mina intervjuer diskuterade jag samma 
frågor med musikläraren och den pedagogiske ledaren på skolan. 
 
I min första fråga till eleverna undrade jag vad de gillade för musik. Jag frågade 
musikläraren vad han hade för erfarenheter om det. Jag undrade även vad han 
viste om elevernas tidigare musikundervisning och bakgrund. 
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Det är oftast hip-hop, både svensk och utländsk, även R´n B. Det är inte så mycket 
schlager men gammal 50-tals rock stöter man på ibland. Men det är ju mest hip-
hop. Det är väldigt sällan som eleverna spelar något när de kommer hit. Några 
har skrivit texter med inte gjort någonting av dem. Oftast har eleverna ingen 
musikalisk bakgrund alls. Många tycker ju att musikundervisningen är töntig, man 
avslöjar ju sig mycket i musik och det blir osäkert. Här blir det ju en helt annan 
sak. Här avslöjar man sig också fast det blir mer på riktigt. Jag jobbar ju mycket 
med att avdramatisera musiken, jag försöker visa att det inte är farligt att sjunga. 
Jag kan bara säga att jag tror att eleverna upplever det positivt. Det är skönt att 
komma iväg från avdelningen till ett lugnt ställe. Det är bara jag som är där och 
dom känner mig bra. Många tycker det är skönt att bara komma in och sätta sig i 
soffan. 
 
Musikläraren förklarade att det är viktigt som lärare att vara uppdaterad på dagens 
musik och den musik eleverna gillar. Han förklarade att eleverna får en känsla av 
att undervisningen är på allvar. Det gäller att nå ett så bra resultat som möjligt med 
inspelningarna som eleverna förhoppningsvis blir stolta över. Han berättade vidare 
om hur det går till under inspelningarna. 
 
När eleverna kommer till skolan får de ju höra tidigare elevers inspelningar och 
får inspiration. Ryktet går om att musiken är väldigt grym här, det är ofta de har 
hört det från tidigare elever. Jag kanske har en slinga, vi försöker fånga upp en 
stämning från texten. Ofta har de med sig en låt på Mp3 spelare som de har som 
referens till den låt de vill göra. Vill de så får de gärna vara med bakom spakarna. 
 
Han berättade vidare att eleverna ofta blir stolta över att de har något de kan visa 
upp för varandra. Även om han som musiklärare är med mycket vid 
produktionerna tycker han att det är viktigt att poängtera för eleven att det är just 
elevens låt. Det handlar mycket om att skapa självförtroende, självkänslan är 
viktig. Han fortsätter att berätta om elever som kommer och säger att de inte kan 
någonting men som sedan ändå vid terminens slut sjunger på konserten inför 100 
personer. 
 
Det är väldigt sällan texterna är påhittade. Oftast handlar de om livet och saker 
de har varit med om. Många har behovet av att öppna sig, det är inget jag 
påverkar. Jag brukar ge förslag till hur de kan tänka. Man kanske kan utgå från 
en film för att få en idé. Man kan skriva om någon man har gjort illa eller be om 
ursäkt till eller att man är arg på samhället. Ofta vill de visa omvärlden vad de 
har varit med om. 
 
Musikläraren förklarade att eleverna tränar mycket på att våga öppna sig och prata 
om sina problem i och med musiken. Det blir en känsla att lyckas som eleverna 
kanske tar med sig och försöker uppleva i andra skeenden i livet. Han klargjorde 
att det är viktigt att berätta för eleven att det verkligen är bra och de har gjort en 
bra tagning i studion.  
 
Många nya elever känner till gamla elever för att de har använt musiken och 
spelat upp den i sina områden. Nya elever kan därför känna att även de kan tjäna 
poäng genom att använda sina låtar när de kommer hem sen. Det är roligt att se 
alla positiva känslor som eleverna får under våra konserter här på skolan, för det 
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är nästan alltid positiva känslor. Jag vet många som har fortsatt med musik efter 
att de har slutat här, några har till och med sökt till musikgymnasium. Många har 
börjat spela i band. En bra sak är ju att de kan använda musiken som 
fritidsintresse och kanske låta bli med ”skiten”.  
 
 
6.6 Intervju – Pedagogisk ledare 
Den pedagogiske ledaren inledde med att berätta att musiken som eleverna 
lyssnade på varierade väldigt mycket. Han beskrev att många var breda i sin smak 
men att det var mest hip-hop som skapades på lektionerna. Hans förklaring till 
detta var att de flesta eleverna kom från förorten och var påverkade av 
musikkulturen där. Han menade även att den genren var ett enkelt sätt att uttrycka 
sig på. Han berättade att det sällan var någon som hade spelat instrument innan de 
kom till skolan men att det fanns sådana exempel. Jag frågade även här om 
elevernas tidigare musikundervisning jämfört med nuvarande. 
 
Det är ju svårt med stora grupper, det är ju oftast för stora grupper i musik-
undervisningen. De här eleverna är ju oftast de som har uppträtt sämst, det är 
svårt att få ut någonting då. De har ju sällan fått den möjligheten som de får här. 
Vi har ju medvetet valt att satsa på det här nu när vi har märkt vad det betyder för 
eleverna. Ungdomar är ju vana vid den här miljön med datorer och de är inte 
rädda för tekniken. Läraren vägleder ju hela tiden. De behöver ju nödvändigtvis 
inte spela in en låt men de flesta väljer det. Musiken är ju en frivillig verksamhet 
här på skolan men det är ingen som väljer bort den. Det är ett bra andningshål, 
speciellt för dem som sitter på den slutna avdelningen. Jag tror att 
musikskapandet skapar en väldig självkänsla och en identitet. De vågar vara sig 
själva. Det finns exempel på en elev som har varit ”skinnskalle” och protesterade 
väldigt, ”Ni ska fan inte påverka mig”. Två år senare kom han tillbaka och var 
”Flower power-inspirerad” och spelade gitarr och sjöng låtar ur musikalen Hair. 
Musik är ju ett enklare, och tillåtet, sätt att uttrycka sig på. Ett sätt som man 
kanske inte hinner med i den vanliga undervisningen. De får en väldigt bra 
kontakt med en vuxen person. De får ur sig saker som man kan analysera och 
förklara och sedan diskutera. Det är en skapandeprocess som de driver ihop med 
läraren.    
 
Han förklarade sedan att elevernas låtar ofta handlar om att de ska ändra sig och 
att de beskriver den här vändpunkten. Många riktar musiken till familj, mamma 
och pappa eller någon kompis på väg mot undergång samt om svek. Han nämnde 
även att det finns exempel där elever skriver om sina gäng, att de är starkast och 
ska segra osv.  
 
Det är ingen lärare som påverkar eleverna om att skriva om just detta. Det som 
kan påverka är att de har hört inspelningar med tidigare elever härifrån. Det 
handlar ju också mycket om vad de lyssnar på annars. De får nog med sig mycket 
av det här samspelet i en skapandeprocess och att visa ansvar mot en annan 
person. Vi jobbar ju mycket relationsinriktat.  
 
Han förklarar att det blir en stor bekräftelse att skriva egna låtar. Det är ingen som 
är inne och petar och kritiserar. Han menar att man ser hur eleverna växer när de 
kommer med en egen skapelse. 
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Jag har varit ute på gymnasieskolor och föreläst om vår verksamhet. Då brukar 
jag alltid börja med att spela upp en låt från skivan. Då brukar jag höra tjejer och 
killar som säger att de har hört låten förut, så eleverna är tydligen stolta över sina 
låtar och spelar upp dem för omgivningen hemma. Det är många som till en 
början säger att de inte ska vara med och uppträda och göra låtar men som ändå 
är med på konserter för familjer och lärare till slut. När det väl är gjort ser man 
verkligen hur stolta de är. Även relationer till föräldrar växer i och med detta. Det 
finns exempel på elever som har blivit bra musikanter. En gammal elev har skaffat 
en egen studio och spelar in egna skivor. Även de som inte håller på med musik 
får ändå med sig den här känslan av att lyckas. 
 
 
6.7 Skivan 
Varje termin sammanställs en skiva på Nereby med elevernas låtar. Jag granskade 
den senast utgivna skivan och tittade på hur innehållet såg ut. Jag kunde hitta fem 
stycken olika kategorier av texter som jag delade in låtarna i. I de flesta låtarna 
handlade texterna om att beskriva ”vändpunkten” i livet. Det var vanligt att 
eleverna beskrev sitt tidigare liv och sina upplevelser innan de kom till 
institutionen. Oftast fortsatte sedan texterna med drömmar om framtiden och hur 
de ville visa världen att de hade blivit bättre människor. Den näst vanligaste 
kategorin bland låtarna var ”kärlek”, då inte bara kärlek till en romantisk partner 
utan även till mamma, pappa, syskon och musik. De andra kategorierna jag kunde 
finna i texterna var förlåtelse, saknad och texter riktade mot samhället. Av 18 spår 
på skivan kom jag fram till följande indelning. I vissa låtar kunde jag finna att 
flera kategorier fanns med, därför redovisar jag mina svar i procentform. Detta 
visar mer hur eleverna ”tänker” än om jag väljer att ordna varje låt till endast en 
kategori.  
 

34% Vändpunkt

24% Kärlek

17% Saknad

14% Förlåtelse

10% Samhället

 
 

Cirkeldiagrammet visar en fördelning av textinnehåll på skivan  



 21 

Jag gjorde sedan en genreindelning för att se vilken musik som skapas. Av de 18 
spåren på skivan kunde jag konstatera att det var 16 spår som hamnade under 
genren rap/hiphop. Ett spår var Rock och ett annat techno. Jag grundade mina 
resultat utifrån tolkningar av det jag läst om genrerna på www.wikipedia.se och 
som jag redogör för här nedan. Genren rock anser jag inte behöver någon närmare 
beskrivning. Det finns anledning att diskutera rap/hiphop. Rap är ju en del av 
hiphopen, som man ser mer som en kultur men som faktiskt också är en form av 
musicerande ihop med andra delar. Rap kan alltså beskrivas som sångstilen inom 
hiphop. 
 
Hiphop, även rapmusik, är en musikstil som växte fram i USA under mitten på 
1970-talet, och blev en stor del av modern popkultur under 1980-talet. Musiken 
består av två huvuddelar: rappande (MCing) och DJs (hiphopproduktion och 
scratching). Tillsammans med hiphopdanser (främst breakdans) och gatukonst, 
främst graffiti, komponerar dessa de fyra elementen av hiphopkulturen. 
 
Hiphopmusik består oftast av assonans, alliteration och rim. Rapparen är 
ackompanjerad av ett instrumentalt musikspår, ofta hänvisat till som ett beat, 
framfört av en DJ, skapad av en skivproducent eller en eller flera musiker. 
Historiskt har dessa beats ofta skapats av att sampla annan musik, ofta funk och 
soulmusik. Under senare år har det dock blivit vanligare att beatet byggs upp kring 
individuella trumsamples. Som tillägg till beatet används ofta andra ljud. Låtar är 
ibland även helt instrumentala, som ett sätt att visa upp skicklighet hos en DJ eller 
producent (www.wikipedia.se). 
 
Rapp eller rap (av engelska rap) är förkortning av "rythm and poesi" är ett vokalt 
uttryckssätt där text talas i takt till musik på ett poetiskt vis. Rapp förekommer 
framför allt i hiphop och eurodance. Rapp har sitt ursprung i hiphop-kulturen som 
ett av de fyra elementen tillsammans med DJ:ing, breakdance och graffiti. 
Texterna kan handla om allt från samhällsproblem, vardagsfilosofi och 
vardagspoesi till starkt politiska låtar. Det är inte helt ovanligt att språket i texterna 
är ganska grovt, våldsamt och i vissa fall sexistiskt (www.wikipedia.se). 
 
Techno är en elektronisk dansmusikstil som uppstod under 1980-talet i Detroit, 
Michigan. I dag existerar många typer av techno, men Detroit techno är genren 
som anses ha lagt grunden för utvecklingen av övriga subgenrer 
(www.wikipedia.se).  
 

 
6.8 Lektionerna 
De fyra eleverna som jag intervjuade hade sin individuella musiklektion precis 
innan jag pratade med dem. Det enda de visste var att jag skulle intervjua dem 
efter lektionen, inte att jag skulle använda min observation under lektionerna till 
något. Det var fyra lektioner som inte skilde sig speciellt mycket sinsemellan. De 
höll alla på med produktionen av sin låt. Tre av eleverna höll på att sjunga in sina 
låtar och en höll på att göra bakgrunden. På de tre lektioner där sånginspelning 
pågick var det intressant att se hur lärare och elev kommunicerade med en glasruta 
mellan sig. Eleven stod med sin text vid mikrofonen med hörlurar på sig och sjöng 
del för del. Några försökte klara av ett långt parti i en tagning och andra delade 
upp det i mindre delar. Ofta slutade det med att eleven sjöng små bitar åt gången. 
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Mellan tagningarna peppade läraren eleverna så att de verkligen skulle göra sitt 
bästa. Jag såg även hur eleverna verkligen kämpade och försökte att ge ifrån sig 
sitt absolut bästa. Jag tycker att läraren hade en bra förmåga att se var elevens 
musikaliska nivå befann sig. Han satte individuellt upp en nivå som han tyckte att 
eleven borde kunna prestera. Ibland kunde det behövas ett par försök för att 
komma dit. Det kunde även vara så att ljudnivån i hörlurarna kunde ändras för att 
få rätt känsla osv. Arbetssättet skilde sig inte speciellt mycket från de inspelningar 
av mer professionell typ som jag själv tidigare har iakttagit. Eleverna verkade ta 
uppgiften på stort allvar och göra sitt absolut yttersta.  
 
Det var alltså en av eleverna som höll på med sin musikbakgrund. Under denna 
lektion jobbade både lärare och elev inne i det s.k. kontrollrummet vid datorn. 
Under den tid jag var med pågick arbetet med en basgång. Läraren gjorde flera 
exempel som de tillsammans diskuterade och kom fram till den slinga som eleven 
ville ha. När detta var klart satt de en lång stund och testade olika ljud för att få 
den känslan som eleven ville ha på sin låt. Man såg ett stort engagemang både från 
elev och lärare och när lektionstiden var slut hade de kommit fram till ett resultat 
som de båda var nöjda med. Under nästa lektionstillfälle var det alltså dags att 
börja med sången även för denna elev.           
 
 
 
7. Analys 
Efter sex stycken mycket intressanta intervjuer fick jag en hel del att hantera i 
mina slutsatser. Jag börjar med det faktum att det vanligaste ämnet eleverna 
skriver om är just vändpunkten, där de beskriver hur de ska komma vidare efter 
sin tid på institutionen. Många elever väljer att skriva om sitt förflutna och sina 
tidigare problem. De beskriver hur de har begått misstag och hamnat i situationer 
som är svåra att ta sig ur. Detta är ju ett ämne som flera av eleverna har 
gemensamt och som givetvis ligger nära till hands. Det näst vanligaste de skriver 
om är inte helt oväntat saknad. Det kan vara saknad efter familj, vänner eller 
flickvän. Detta ämne ligger ganska nära ämnet som kom på tredje plats, nämligen 
kärlek. Kärlek är ju det ämne som är absolut vanligast förekommande i 
populärmusik och mitt resultat var inte helt oväntat. Att saknad kom in på en 
andraplats hänger givetvis mycket ihop med att eleverna är under så kallad 
”tvångsvård” och inte har möjligheten att träffa sina anhöriga i den utsträckning de 
kanske vill. Att sedan eleverna väljer att skriva om förlåtelse och sina synpunkter 
på samhället har ju också sina förklaringar om man ser till elevernas bakgrund. 
Det är alltså inte ett helt oväntat resultat jag har kommit fram till men det som jag 
tycker är intressant är just hur eleverna beskriver sina framtidsplaner och väljer att 
uttrycka detta i musikalisk form.   
 
I mina intervjuer frågade jag eleverna varför de hade valt att skriva om just sitt 
ämne. Eleverna svarade att de hade ett behov av att uttrycka detta. De svarade 
också att det hade en mening för dem själva och att det betydde något, de ville 
visa välden vad de hade att säga. Flera av eleverna tyckte att deras berättelse blev 
starkare med hjälp av musiken. De menade att det var ett bra sätt att uttrycka sig 
på, något som även musikläraren och den pedagogiske ledaren menade. Eleverna 
vågar vara sig själva, hitta en identitet och en självkänsla. Musikläraren talar också 
om att avdramatisera musik och visa eleverna att det inte är farligt att sjunga. Just 
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när det gäller rap, som är den vanligast förekommande musikstilen, är det kanske 
ännu mindre pinsamt för eleverna att sjunga. Vikten ligger mer på att hitta rytmen 
och uttrycket än att träffa en exakt tonhöjd. Man kan klart se hur eleverna 
upplever meningsfullhet med musiken, vilket kan kopplas till min frågeställning 
runt Antonovskys KASAM-begrepp. Man ser det som fungerar i undervisningen 
för eleven och som ger meningsfullhet vilket i sin tur ger kreativitet och 
självkänsla.  
 
Varför just rapmusiken är den vanligaste genren som eleverna väljer i sina låtar 
verkar handla mycket om elevernas bakgrund. De kommer ofta från förorten där 
rap är mycket utbrett. Det handlar givetvis om vad eleverna gillar och lyssnar på. 
Man hör att eleverna tycker rap är ett väldigt bra sätt att uttrycka sig på vilket även 
lärarna håller med om i intervjuerna. Samhälls- och kulturforskaren Ove Sernhede 
följde under två år ungdomar i Angered i Göteborg och skrev i sin forskning ”En 
av de få kanaler som idag finns där det samtida förortslivet skildras på egna villkor 
är i rapmusiken” (Sernhede, 2007 sid. 18).  
 
Självkänsla och identitet är något som är viktigt för dessa elever. I de svar jag fick 
av eleverna i mina intervjuer märker man tydligt hur eleverna känner sig stolta 
över det de presterar. Känslan av att vara någon som gör något betydelsefullt 
verkar finnas i samtliga fall. Just att de kan komma och visa upp en egen skapelse 
som är någonting ”på riktigt”. Musikläraren förklarar hur viktigt det är för eleven 
att inse att det är hans egen låt även om musikläraren är inblandad i skapandet. 
Man märkte att eleverna ville dela med sig av sina kompositioner och i intervjun 
med den pedagogiska ledaren framgick även att elever faktiskt tar med sig sina 
låtar hem och visar upp för bekantskapskretsen. Han berättar även att den känslan 
de får av att lyckas är någonting de kan ta med sig även i andra sammanhang. 
Under lektionstiden märkte man att eleverna tog uppgiften på största allvar. 
Samspelat mellan lärare och elev flöt på fint och jag såg hur eleverna visade ett 
”moget” beteende i dialogen med en vuxen person. Den pedagogiske ledaren 
förklarade i intervjun hur de jobbar väldigt relationsinriktat på skolan. Både elever 
och lärare berättade om konserterna på skolan och hur det gav kickar och 
självkänsla över att uppträda inför hela skolan och inbjudna föräldrar.  
 
Arbetssättet under musiklektionerna var eleverna väldigt positivet inställda till. 
Samtliga tyckte att det var väldigt skönt att ha individuella lektioner och få jobba 
med sin egen låt i lugn och ro. Eleverna beskrev musikrummet som en plats där 
det var skönt att jobba och en plats där de fick inspiration. De elever som jag 
intervjuade hade ingen speciellt positiv inställning till sin tidigare 
musikundervisning. De upplevde att det var jobbigt att ha musik i stor grupp. 
Eleverna beskrev sin tidigare musikundervisning som töntig och tråkig. Som den 
pedagogiske ledaren uttryckte sig så är ju det här oftast de elever som har uppträtt 
sämst. 
 
Målet med att komma med på skivan som görs varje termin verkar vara något som 
många elever ser fram emot. Detta bidrar till motivation i arbetet med låtarna. 
Även konserterna är ett tydligt mål för flera elever. Just att undervisningen sker 
individuellt, med all fokus på den enskilde eleven, bidrar givetvis också till att 
eleven får möjlighet att fokusera mer på sin egen uppgift. Ett intressant svar, som 
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jag fick av den pedagogiske ledaren, var att musikundervisningen var någonting 
frivilligt, ändå var det ingen elev som valde bort den.  
 
 
 
8. Diskussion  
Det var en väldigt positiv bild jag fick av musikundervisningen på Nereby. Ett 
skolhem som är naturskönt beläget utanför Kungälv. Jag hade, som jag brukar, 
målat upp en bild i huvudet om hur det skulle se ut, vilket för en gång skull stämde 
ganska bra överens med verkligheten. Där fanns flera hus med olika avdelningar 
och i ett av dessa hus var musikstudio och gymnastiksal belägna. Visst är 
arbetsmiljön i ett större perspektiv viktig men i mitt fall handlade det nu om att 
undersöka musikundervisningen och musikstudion. Jag ställde frågor till elever 
och lärare om hur de upplevde den här typen av undervisningslokal. Det var bara 
positiva upplevelser jag fick som svar och många jämförde det med miljön i en 
klassisk musiksal. Jämförelsen har sin grund i att frågan innan handlade om 
tidigare musikundervisning. Personligen tycker jag att det är viktigt att ha en 
mysig arbetsmiljö men som samtidigt är inbjudande för kreativt arbete. Jag tycker 
att de har lyckats bra med denna balans på Nereby och det kändes lugnt och 
harmoniskt i musikrummet. Det var fungerande instrument och uppdaterad teknik, 
vilket även eleverna poängterade som viktigt. Här är naturligtvis musiklärarens 
intresse av att hålla efter utrustningen viktigt. Under de lektioner jag observerade 
insåg jag att musikläraren hade mycket bra kontroll över inspelningsutrustningen 
och kunde jobba snabbt utan att eleven fick vänta.      
 
Det är på ett spännande och annorlunda sätt som skolans musikundervisning drivs 
och det handlar mest om att spela in elevernas egna låtar i studion. Musiken är ett 
frivilligt val på skolan, men ändå är det ett ämne som ingen väljer bort. Vad är det 
då som lockar alla elever till att välja detta ämne? Många av dessa elever har 
tidigare haft svårt för sig i skolan och ett frivilligt val ser inte jag som självklart. 
En elev berättade i intervjun: ”Om man är musiklärare här så är man Den Gode på 
skolan.” Givetvis har läraren en mycket viktig roll även om det finns flera andra 
faktorer som spelar in. Ett, enligt mig, viktigt synsätt hos pedagogen vid arbete 
med elever med den här sortens bakgrund är att se alla små framsteg som viktiga, 
kortsiktiga mål, istället för att fokusera på långsiktiga mål. De långsiktiga målen, 
t.ex. kursplanens, kan för flera av dessa elever upplevas ouppnåeliga.  
 
Musikläraren berättar om hur han har tolkat kursplanen och utifrån den dragit upp 
riktlinjer för vad som krävs för godkänt. Han berättade även hur han kan väva in 
teori och musikhistoria i undervisningen utan att använda böcker. Det mesta sker 
praktiskt och det är ett sätt som fungerar bra på dessa elever. Han förklarar även 
att det är viktigt att berömma elever för deras lyckade insatser. Enligt 
”pygmalioneffekten”, som Jenner (2004) skriver om, ser man på hur lärarens 
förväntningar påverkar elevernas resultat. Förväntningar på Nereby är bl.a. att ha 
en låt med på skivan samt vara med på skolans konserter. Detta är långsiktiga mål 
som läraren sätter upp tidigt under terminen och jobbar för. Det är givetvis av stor 
vikt att liknande förväntningar ställs på de kortsiktiga målen.  
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Just när det gäller elever med rader av misslyckanden och dålig självkänsla är det 
viktigt att pedagogen har förståelse för vad detta kan innebära. Jenner (2004) 
menar att motivation inte i första hand har att göra med egenskaper, eller om ”en 
vilja” som finns eller saknas, utan om bemötande. I min studie tittade jag även till 
”attributionsforskningen”, där man studerar vad elever anger som orsak till 
framgång och misslyckanden. Det kan exempelvis förekomma att elever förklarar 
att de är helt värdelösa på musik genom sina tidigare misslyckanden inom ämnet. 
Lärarens bemötande och förståelse blir då väldigt viktigt för att skapa motivation.      
 
En tanke som slog mig redan första gången jag hörde skivan från skolan var att 
eleverna valde att uttrycka sig väldigt personligt. Det har framkommit i mina 
resultat att det är den så kallade vändpunkten som är den vanligast förekommande 
kategorin att skriva om. Uppenbarligen känner eleverna sig bekväma i att uttrycka 
sig om detta i sin musik. Detta hänger troligen ihop med att undervisningen är 
individuell och att eleven får jobba med sin text i en trygg miljö. Man ser tydligt 
hur musiken är ett användbart sätt för eleverna att uttrycka sina känslor. Den 
pedagogiske ledaren förklarade att musiken ger möjlighet att uttrycka sig på ett 
sätt som man kanske inte hinner med i den övriga undervisningen. Varför finns det 
inte utrymme i den vanliga undervisningen att uttrycka sina känslor? Jag skulle 
vilja påstå att det nog finns men inte på samma naturliga sätt som i musiken. Här 
väljer elever frivilligt att skriva om sina erfarenheter och sätta in allting i en 
musikalisk stämning som ger ett starkt uttryck.   
 
Det faktum att eleven får en egen låt som han kan ta med sig och visa upp och 
identifiera sig med är naturligtvis av stor vikt för elevens självkänsla. Eleverna 
tycks få ett stort musikaliskt självförtroende. Intressant med mina intervjuer var att 
flera elever uppgav att de behärskade instrument och hade spelat tidigare. I 
intervjun med musikläraren menade han att det var väldigt få som hade någon 
musikalisk bakgrund överhuvudtaget.  
 
En tanke jag har haft under skrivandet har varit att försöka se positiva saker i 
Nerebys musikundervisning som man borde kunna använda i vanlig 
klassrumsundervisning. En avgörande inspirationsfaktor bland eleverna på Nereby 
verkar vara den skiva de får när de kommer till skolan. Liknande exempel går att 
hitta i vanlig undervisning. Från min egen skoltid, när jag började på högstadiet, 
kan jag erinra mig hur jag hörde rykten om en konsert som eleverna i åttonde klass 
gjorde. Jag minns hur jag såg fram emot denna konsert och gav allt för att själv bli 
en av skolans rockstjärnor när det blev min tur. Idén att inrikta undervisningen på 
ett verklighetsbaserat resultat såsom en skiva eller en konsert, ger inspiration och 
motivation i undervisningen.  
 
Genom musik blir sammanhanget meningsfullt för eleven och man kan tydligt se 
hur de verkligen vill prestera någonting att visa upp. Det har blivit ett tydligt mål 
för dem att vara med på skivan och även konserterna. Det är här tydligt hur 
Antonovskys KASAM-begreppet kommer in. (Liljegren, 2000, sid. 43). Eleven 
stimuleras till att prestera genom begriplighet. Hanterbarheten finns genom de 
resurser lektionerna ger. Man ser även hur dessa mål ger eleverna motivation, 
meningsfullhet och kreativitet.  
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Utifrån mitt syfte tycker jag att jag har fått en god bild av hur 
musikundervisningen upplevs av de parter jag har fokuserat på. Det hade varit 
intressant att även göra en observation av konserterna och utifrån det få en bild 
med egen uppfattning om just dessa.   
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Bilaga 1 

 
Elevfrågor (Intervjumall) 

 

Vad gillar du för musik? 

Spelar du något instrument eller sysslar med någon musik? 

Finns det musik och instrument i din familj? 

Hur är det att ha musik på Nereby? 

Hur har din tidigare musikundervisning varit? 

Hur fungerar arbetet med din musiklärare nu? 

Hur är det att jobba i studio? Klassrum? 

Tycker du att det är speciellt att jobba i studio? Lugnt? Rofyllt? Instängt? Mysigt? Tyst? 

Inspirerande? 

 

Arbetssätt 

 

Hur känns det att spela in en egen låt? 

Hur går det till? 

Hur valde du musikstil? 

Hur känns det att höra sin egen låt? 

Känner du dig stolt för det du gör? 

Vad har du skrivit för text?  

Vad handlar din text om? 

Varför valde du att skriva om just detta? 

Vad i undervisningen tror du att du kommer ha nytta av? 

Hur är din musiklärare? Vad är bra med honom? (Vad betyder din musiklärare?) 

Får du vara med och bestämma? 

Känner du att du får beröm? (Diskutera stolthet/beröm) 

Vem vill du ska höra din låt? 

Skulle du kunna tänka dig att få musiken spelad i radio/TV t.ex? 

Har du spelat upp det för någon? Gillade dom det? Reaktioner? 
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Bilaga 2 

 
Lärarfrågor (intervjumall) 

 

Vad gillar eleverna för musik? 

Spelar dom ofta något instrument eller sysslar med någon musik när dom kommer till 

Nereby? 

 Hur är det som elev att ha musik på Nereby? 

Hur har deras tidigare musikundervisning varit? 

Hur upplever eleverna det att jobba i studio jämfört med klassrum? 

Lugnt? Rofyllt? Instängt? Mysigt? Tyst? Inspirerande? 

 

Arbetssätt 

 

Vad betyder det att spela in en egen låt? 

Hur går det till? 

Hur väljer de musikstil? 

Hur upplever de att höra sin egen låt? 

Känner de sig stolta för det de gör? 

Vad väljer de för texter?  

Vad handlar texterna om? 

Varför väljer de att skriva om just detta?  

Vad i undervisningen tror du att de kommer ha nytta av? 

Får de vara med och bestämma? 

Känner de att de får beröm? (Diskutera stolthet/beröm) 

Hur är deras måluppfyllelse i musik? 

Har de spelat upp det för någon? Vad betyder det för dem? 

Vad har musikundervisningen betytt för elever som gått på Nereby? 
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Bilaga 3 
 

 


