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Abstrakt	  

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad som motiverar tjejer i yngre tonåren 

att både börja och att fortsätta att spela i band, hur musikpedagoger arbetar med deras 

motivation samt på vilka sätt könsnormerna påverkar spelmomentet. Undersökningen har 

genomförts med kvalitativa forskningsintervjuer som metod. Informanterna bestod av tre 

lärare samt två grupper med tjejer i åldern 12-13. Lärarna bestod av en man som arbetar 

på grundskola och kulturskola, en kvinna som arbetar som projektledare på en fritidsgård 

samt en kvinna som arbetar på ett studieförbund. De både kvinnorna arbetar dessutom 

tillsammans med ett musikläger riktade till tonårstjejer som vill spela i band. Tjejerna 

bestod av två grupper där varje grupp går en tillvalskurs i grundskolan där de får prova på 

att spela i band. Intervjufrågorna har utformats utifrån syfte och forskningsfrågor. 

Resultatet visade att den sociala faktorn är viktig när elever väljer att börja spela i band. 

De flesta väljer att spela tillsammans med sina kompisar. Viktiga faktorer för motivation 

som lyftes fram var ett ha ett mål med musicerandet, att få uppleva känslan av att kunna 

något och att känna en utveckling. Lärarna arbetar med elevernas motivation genom att 

låta dem bestämma mycket själva, genom konstruktiv kritik, målinriktning samt 

uppmuntran. Uppmuntran visade sig även vara en särskilt viktig faktor för att få 

tonårstjejer till att både börja och att fortsätta spela musik. Anledningen till det är att 

många tjejer slutar spela. Könsnormerna har en stark påverkan på spelmomentet. 

Samtliga lärare uppmärksammade skillnader mellan tjejer och killar beträffande spelstil, 

musiksmak, inställning till att musicera samt självförtroende. Tjejerna menade att de inte 

skulle känna sig bekväma med att ha med killar i sitt band. Att spela i band är traditionellt 

en manlig aktivitet och det är inte självklart för unga tjejer att ens se detta som ett 

alternativ när de väljer intressen. Med anledning av detta lyftes även musikprojekt 

särskilt riktade till tjejer fram som en metod för att motivera fler tjejer att börja spela och 

på så vis bryta mot normerna. 

Uppsatsen vänder sig i första hand till lärare, lärarstudenter, samt andra som är 

intresserade av musik och genus. 

 

Nyckelord: Motivation, spela i band, genuspedagogik, genusteori 

 



 

 

Förord	  

Jag vill börja med att tacka min fantastiska handledare Annette Mars. Genom din 

vägledning, din kunskap och den uppmuntran jag fått av dig har det gått mycket lättare att 

skriva. Utan din hjälp vet jag inte när jag hade blivit klar.  

Jag vill även tacka mina informanter som ställt upp på att bli intervjuade och bidragit 
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Ett stort tack även till min man Gustav för ditt stöd och ditt tålamod när jag haft mycket 

att göra med mitt skrivande. Du uppmuntrar mig genom din galna humor när skrivandet 

känts tungt. 
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mina tankar. 
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1. Inledning	  

Enligt egna erfarenheter upplever jag att det alltid är fler killar än tjejer som spelar i band 

och i synnerhet på instrument som elgitarr, bas och trummor. När jag själv började spela 

elgitarr och startade band i yngre tonåren var det alltid fler killar som spelade. Jag och 

mina bandmedlemmar upplevde ofta att varken klasskompisar eller vissa lärare tog oss 

och vårt musicerande på allvar. Vi fick sällan någon uppmuntran till att spela i band utan 

möttes istället av kommentarer som ”tjejer kan inte spela i rockband”. Jag har erfarenhet 

från mina verksamhetsförlagda perioder (VFU) att de tjejer som spelar instrument som 

anses som stereotypt manliga upplever samma problem. Det ser jag som ett tecken på hur 

långsamt utvecklingen går och hur lite som har förändrats sedan jag gick i grundskolan. 

Enligt läroplanen är skolan och lärarna skyldiga att arbeta för jämställdhet och motverka 

traditionella könsmönster. Att spela tillsammans i band är en del av kursplanen i musik 

och då måste så väl killar som tjejer få möjlighet att lära sig detta. När jag gick i 

högstadiet fick jag och mitt band hjälp och stöd av en musikförening på ett studieförbund. 

Där fick vi även komma i kontakt med andra tjejer som spelade i band. Utan detta stöd är 

det inte alls säkert att vi hade fortsatt. Jag har i vuxen ålder arbetat på ett musikläger för 

tjejer i yngre tonåren. Där fick tjejerna prova på att spela i band under trygga former. 

Syftet med lägret var att motivera dessa tjejer att fortsätta spela och att stärka deras 

självförtroende. Jag tror att skolan kan lära sig av hur de ungdomsmusikföreningar som 

verkar i fritidslivet arbetar. Höstterminen 2012 genomförde jag ett projekt inom 

musikalisk gestaltning. I mitt projekt ledde jag två ensembler bestående av tjejer i årskurs 

sex och sju. Jag ville undersöka på vilket sätt ensembleundervisning på nybörjarnivå med 

tjejgrupper kan göra tjejerna mer positivt inställda till att spela tillsammans i band. Detta 

projekt inspirerade mig till att skriva denna uppsats. 
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2. Syfte	  och	  forskningsfråga	  

Mitt syfte är att ta reda på vilka faktorer som motiverar tjejer i åldern 12-15 att spela i 

band och på vilka sätt könsnormerna påverkar. Min undersökning görs med ett 

genusperspektiv. Utifrån mitt syfte har jag formulerat följande forskningsfrågor: 

•  Vilka faktorer spelar in när unga tjejer väljer att börja spela i band? 

• Hur arbetar musikpedagoger med att främja deras musikintresse? 

•  På vilka sätt påverkar könsnormerna som är kopplade till spelmomentet?  
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3. Bakgrund	  

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning inom ämnet. Kapitlet inleds med en 

koppling till styrdokument. Därefter följer tre rubriker kopplade till genus: Genusteori, 

genuspedagogik och könsuppdelad undervisning samt könsnormer inom populärmusik. 

Efter det kommer ett kapitel som handlar om lärande och utveckling ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Slutligen presenteras forskning kring motivation och självkänsla. 

3.1. 	  Koppling	  till	  styrdokument	  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 

2011) står det att eleverna ska få utveckla sin egen förmåga och sina intressen oavsett kön 

och de rådande stereotyperna kring vad som är kvinnligt och manligt. Att spela i band, i 

synnerhet på instrument som elgitarr, bas och trummor, är ett sådant fenomen som anses 

stereotypt manligt och därför är det särskilt viktigt att uppmuntra tjejer att spela i band 

om skolan ska nå upp till detta mål. 
Skolan	  ska	  aktivt	  och	  medvetet	  främja	  kvinnors	  och	  mäns	  lika	  rätt	  och	  möjligheter.	  Det	  sätt	  

på	  vilket	  flickor	  och	  pojkar	  bemöts	  och	  bedöms	  i	  skolan,	  och	  de	  krav	  och	  förväntningar	  som	  

ställs	  på	  dem,	  bidrar	  till	  att	  forma	  deras	  uppfattningar	  om	  vad	  som	  är	  kvinnligt	  och	  manligt.	  

Skolan	   har	   ett	   ansvar	   för	   att	   motverka	   traditionella	   könsmönster.	   Den	   ska	   därför	   ge	  

utrymme	   för	  eleverna	  att	  pröva	  och	  utveckla	  sin	   förmåga	  och	  sina	   intressen	  oberoende	  av	  

könstillhörighet.	  (Skolverket	  2011,	  s	  8)	  

	  

I skolan ska eleverna få lära sig om hur demokrati fungerar genom att lära sig ta 

personligt ansvar, utveckla sin förmåga till inflytande samt delta i planering. Genom att 

spela i band lär sig eleverna att utveckla dessa förmågor.  
Det	   är	   inte	   tillräckligt	   att	   i	   undervisningen	   förmedla	   kunskap	   om	   grundläggande	  

demokratiska	   värderingar.	   Undervisningen	   ska	   bedrivas	   i	   demokratiska	   arbetsformer	   och	  

förbereda	  eleverna	  för	  att	  aktivt	  delta	  i	  samhällslivet.	  Den	  ska	  utveckla	  deras	  förmåga	  att	  ta	  

ett	   personligt	   ansvar.	   Genom	   att	   delta	   i	   planering	   och	   utvärdering	   av	   den	   dagliga	  

undervisningen	  och	  få	  välja	  kurser,	  ämnen,	  teman	  och	  aktiviteter,	  kan	  eleverna	  utveckla	  sin	  

förmåga	  att	  utöva	  inflytande	  och	  ta	  ansvar.	  	  (Skolverket	  2011,	  s	  8)	  

 

I avsnittet om skolan och omvärlden står det att skolan ska utveckla kontakter med andra 

verksamheter där lärande sker. Enligt Björck (2012) står rockmusikcirklarna inom 
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studieförbunden för en viktig del av populärmusikaliskt lärande. Skolan ska även bidra 

till att studie eller yrkesval inte begränsas av kön eller bakgrund. 
Alla	   som	   arbetar	   i	   skolan	   ska	   verka	   för	   att	   utveckla	   kontakter	   med	   kultur	   och	   arbetsliv,	  

föreningsliv	   samt	   andra	   verksamheter	  utanför	   skolan	   som	  kan	  berika	  den	   som	  en	   lärande	  

miljö,	  och	  bidra	  till	  att	  elevens	  studie	  och	  yrkesval	  inte	  begränsas	  av	  kön	  eller	  av	  social	  eller	  

kulturell	  bakgrund.	  	  (Skolverket	  2011,	  s	  17)	  

 

I läroplanen betonas det att skolan har ett ansvar för att stärka elevers självförtroende. 
Skolan	  ska	  ansvara	   för	  att	  varje	  elev	  efter	  genomgången	  grundskola	  kan	   lära,	  utforska	  och	  

arbeta	  både	  självständigt	  och	  tillsammans	  med	  andra	  och	  känna	  tillit	   till	  sin	  egen	  förmåga.	  

(Skolverket	  2011,	  s	  13)	  

	  

Läraren har också ett viktigt ansvar för att arbeta med elevers självförtroende genom att 

utgå från varje elevs egna förutsättningar. 
Läraren	   ska	   ta	   hänsyn	   till	   varje	   enskild	   individs	   behov,	   förutsättningar,	   erfarenheter	   och	  

tänkande,	  stärka	  elevernas	  vilja	  att	  lära	  och	  elevens	  tillit	  till	  den	  egna	  förmågan,	  ge	  utrymme	  

för	  elevens	  förmåga	  att	  själv	  skapa	  och	  använda	  olika	  uttrycksmedel.	  	  (Skolverket	  2011,	  s14)	  

 

Även i kursplanen för musik står det att undervisningen ska stärka elevers 

självförtroende. Detta ska ske genom att eleverna får lära sig skapa, bearbeta och 

framföra musik i samarbete med andra.  
Undervisningen	   ska	   ge	   eleverna	   förutsättningar	   att	   utveckla	   en	  musikalisk	   lyhördhet	   som	  

gör	  det	  möjligt	  att	  i	  samarbete	  med	  andra	  skapa,	  bearbeta	  och	  framföra	  musik	  i	  olika	  former.	  

Undervisningen	   ska	   ge	   eleverna	   både	   möjlighet	   att	   utveckla	   en	   tilltro	   till	   sin	   förmåga	   att	  

sjunga	   och	   spela	   och	   ett	   intresse	   för	   att	   utveckla	   sin	  musikaliska	   kreativitet.	   	   (Skolverket	  

2011)	  

3.2. Genusteori	  

Genus är enligt Hirdman (2003) en social konstruktion – det kön samhället gjort oss till. 

Det leder att olika saker förväntas av oss beroende på om vi är kvinna respektive man. 

Genom historien har män och kvinnor tilldelats olika sysslor och dessa sysslor har 

kommit att betraktas som maskulina eller feminina. Även i sättet att prata och i 

uppförande har det gjorts skillnad. Enligt Hirdman kallas detta för genuskontrakt. ”Att 

göra genus är att göra skillnad, där skillnad inte finns” (Hirdman, 2003, s 65). Hirdman 
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menar att göra genus handlar om att hålla isär. Detta betyder dock inte att de olika 

sysslorna ansågs lika mycket värda. De uppgifter som sköttes av män ansågs viktigare 

och mer professionella medan de kvinnliga sysslorna värderades lägre. Det var otänkbart 

för en man att utföra en kvinnas syssla eftersom det ansågs som den värsta förnedringen 

en man kunde utsättas för. Kvinnor som idag ger sig in på de traditionella manliga 

områden kan i vissa fall mötas med beröm i form av att de utför sin syssla lika bra som en 

man. Hirdman (2003) menar att de kvinnor som ger sig in på manliga områden måste 

anpassa sig till detta och göra sig mer maskulin. Män som ger sig in på traditionellt 

kvinnliga områden anpassar istället sysslan till sig själva och gör den till en profession. 

Ett exempel Hirdman ger är hur mejerskans uppgift blev till ett manligt yrke under 1900-

talet. Det byggdes upp en utbildning och ett yrke kring kunskapen om smör och mjölk – 

något som tidigare bara ansetts som en kvinnlig syssla. Detta genuskontrakt som 

Hirdman beskriver sitter djupt rotat i den sociala strukturen och det blir svårt för 

människor att bortse från detta. Davies (2003) menar att oavsett om människor väljer att 

följa eller bryta den sociala strukturen måste vi alltid vara medvetna om hur den kan 

begränsa en individ eller en grupp.  

3.3. Genuspedagogik	  och	  könsuppdelad	  undervisning	  

För att kunna nå upp till läroplaneras mål om jämställdhet inom skolvärlden är det viktigt 

att aktivt arbeta med genusfrågor. Svaleryd (2003) tar upp fyra viktiga punkter att arbeta 

med inom jämställdhetsarbetet: 

• Som pedagog bli medveten om hur ens egna värderingar och könsnormer 

påverkar undervisningen och dess innehåll samt bemötandet av elever. 

• Lyfta fram och granska de föreställningar om manligt och kvinnligt som finns hos 

de som arbetar på skolan. Utifrån dessa föreställningar ska all skolans personal 

aktivt arbeta för att motverka normer.  

• Lyfta fram och problematisera elevernas syn på könsnormer så att alla elever kan 

välja sina intressen och livsstil oberoende av kön. 

• Finna metoder och arbetssätt för att ge alla elever samma möjlighet till kunskap, 

utveckling, social kompetens, glädje och utmaning utan att behöva anpassa sig till 

traditionella könsmönster. 
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Svaleryd menar att det genom detta arbetssätt är möjligt att stärka elevens identitet som 

tjej respektive kille samtidigt som de får förutsättningarna att bryta stereotypa 

könsmönster. I vissa situationer kan det vara nödvändigt att dela på tjejer och killar. Det 

måste dock alltid finnas ett syfte med att sära på könen samt tydligt formulerade mål med 

arbetssättet. Svaleryd (2003) betonar att jämställdhet inte får bli ett åtgärdsproblem och 

att det ena könet inte får hamna i en offerroll. Lärarens förväntningar spelar även en stor 

roll. Alla lärare måste arbeta med övertygelsen att tjejer och killar kan lära sig samma 

saker och lära sig respektera varandra. Läraren har även ett viktigt ansvar att hjälpa så väl 

tjejer som killar att bryta de normer och de värderingar som finns om det motsatta könet. 

En viktig uppgift skolan har är att komplettera och kompensera för kunskaper som tjejer 

respektive killar annars skulle få svårt att ta del av. Detta inkluderar icke könsstereotypa 

intressen och färdigheter. I en enkönad grupp ändras könsstereotyperna och ger tjejer 

respektive killar möjlighet att testa något de annars inte velat eller vågat göra i en blandad 

grupp. Även Gulbrandsen (1994) förespråkar könsuppdelade grupper vid vissa tillfällen, 

exempelvis då en grupp hamnat i underläge. Det behöver inte bara gälla tjejer respektive 

killar, utan kan även kopplas till andra typer av grupperingar som kan finnas i en klass. 

Inom den mindre gruppen blir det även lättare för eleverna att stötta varandra. Arbetet 

med enkönade grupper får dock inte bli en slutgiltig lösning, utan syftet bör vara att alla 

elever ska känna sig trygga i en grupp och känna att de har samma möjligheter 

(Gulbrandsen, 1994; Svaleryd, 2003). Gulbrandsen uttrycker att syftet med detta 

arbetssätt är att ”samla styrka till det gemensamma” (1994, s 132).  

Björck (2012) skriver att kvinnor är starkt underrepresenterade inom studieförbundens 

rockcirklar. Dessa rockcirklar engagerar 47 000 personer per år men endast tolv procent 

är kvinnor (Folkbildningsförbundet, 2009; enligt Björck, 2012). Även i musiktävlingar 

riktade till ungdomar, till exempel Musik Direkt, är killar i majoritet. Detta är en 

anledning till att ha musikprojekt särskilt riktade till tjejer. Björck menar att 

könsuppdelade grupper kan vara bra för att kompensera för det kön som är i minoritet. Ett 

exempel på det är rockgrupper för tjejer och körer för killar. Björck talar om vikten av att 

ha ett eget rum, som fungerar som en fristad, samt att våga ta plats. Med ta plats syftar 

Björck inte bara på att få ta plats offentligt, utan även om rätten att få ta plats i det egna 
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rummet. Genom att ta plats i det egna rummet blir det möjligt att koncentrera sig på det 

som ska läras utan att någon annan kontrollerar. I detta fall skulle det egna rummet kunna 

vara en replokal där tjejerna kan vara ifred och bara fokusera på att spela musik. Det egna 

rummet ska dock vara en strategi och får inte bli en ideologi. 

3.4. Könsnormer	  inom	  populärmusik	  

Från rockmusikens födelse på 1950-talet har den nästintill blivit synonym med 

maskulinitet och dess instrument, som elgitarr, elbas och trummor, spelas nästan 

uteslutande av män (Bergman, 2009). Vidare menar Bergman att rockmusikens 

maskulina könskodning är en bidragande anledning till att så få tjejer spelar rock. Det är 

svårt att ikläda rollen som rockmusiker och samtidigt vara normativt feminin. Många 

kvinnor som spelar upplever dessutom sig ha svårare att bli tagna på allvar. Bergmans 

studie av elevers musicerande i högstadiet visade att tjejerna som spelade ofta tonade ned 

sin musikaliska förmåga. De tjejer som spelade i band klagade över att de tyckte det lät 

dåligt och de visade inte heller öppet att de spelade i band inom samma utsträckning som 

killarna gjorde. Detta ledde till att många slutade spela. Marklund (2010) beskriver ett 

liknade resultat i sin studie då hennes informanter upplevde att deras kvinnliga elever 

slutade att spela gitarr i högre grad än killarna när du skulle börja gymnasiet. De manliga 

eleverna föredrog även hårdare musik än vad tjejerna gjorde. Förebilder har stor påverkan 

på hur barn och ungdomar väljer musikinstrument. O ́Neill (1997) menar att det är en 

anledning till att unga tjejer inte börjar spela instrument som gitarr, bas och trummor. Det 

nästan bara är manliga instrumentalister som syns i media och därför blir det fler manliga 

förebilder. Andersson och Hallman (2006) har i sin C-uppsats undersökt 

könsfördelningen på respektive instrument inom två kulturskolor. De kommer fram till att 

det är väldigt uppdelat. Inom gruppundervisningen är det flest tjejer som sjunger i kör 

medan killar spelar i band. Även Andersson och Hallman menar att förebilder spelar en 

viktig roll i hur tjejer respektive killar väljer instrument. Förebilderna måste dock inte 

vara kändisar utan även lärare kan vara förebilder. De kvinnliga lärare som spelade ett 

mansdominerat instrument hade fler tjejer som elever än vad de manliga lärarna hade. Av 

de elever som deltagit i undersökningen gav de flesta svaret att de valt ett instrument för 

att de tycker det är roligt. För att skapa ett intresse krävs det att eleven på något sätt 
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kommit i kontakt med aktiviteten. Björck (2012) menar att intresse och deltagande är 

begrepp som är starkt kopplade till könsnormer. Det är därför ingen slump att tjejer och 

killar upplever olika instrument som mer intressanta. Även Brandemo och Sevä (2009) 

kommer i sin C-uppsats fram till att förebilder och könsnormer påverkar hur elever väljer 

instrument. Deras uppsats handlar om kvinnliga elevers upplevelser av ensemblespel och 

deras resultat visar bland annat att tjejerna upplever att killarna i ensemblen får en mer 

aktiv roll och tar för sig mer. 

3.5. Lärande	  och	  utveckling	  

Vygotskij var en av föregångarna inom den sociokulturella lärandeteorin. Enligt det 

sociokulturella perspektivet lär sig människor i samspel med varandra. Därför menade 

Vygotskij att eleverna är viktiga för varandras lärande (Dysthe, 2003). Interaktion och 

samarbete är grundläggande för allt lärande. Vygotskij talar om lärarens roll som både 

utmanande och stöttande. Undervisningen bör fokusera på det som är i utveckling med 

utgångspunkt i elevens potential. Vygotskij beskriver att den sociokulturella 

utvecklingsmiljön är en förutsättning för det individuella medvetandet. Med 

sociokulturell utvecklingsmiljö menas att utveckling sker genom relationer. För att förstå 

en individuell persons utveckling och lärande måste vi alltså först studera den 

sociokulturella miljö och de aktiviteter som denna utveckling uppstått i. Vygotskij 

menade att sambandet mellan utveckling, undervisning och lärande kan delas upp i tre 

punkter: 1. Utveckling kommer före lärande. 2. Lärande och utveckling är simultana och 

sammanfallande processer. I korthet: Lärande är utveckling. 3. Lärande och utveckling är 

inbördes olika processer som hänger samman och inverkar på varandra. Vygotskij stod 

även för en fjärde punkt; att lärande medför utveckling. (Dysthe, 2003). 

Dysthe beskriver att den sociokulturella lärandeteorin kan delas upp i sex aspekter: 

• Lärande är situerat: Det situerade perspektivet fokuserar på de sammanhang den 

lärande är en del av. Detta kan kopplas till Deweys kritik av skolans sätt att 

förmedla kunskap utan något sammanhang. 

• Lärande är huvudsakligen socialt: Med socialt menas både interaktionen mellan 

människor samt den historiska och kulturella miljö där människan vuxit upp. 
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• Lärande är distribuerat: Kunskapen är uppdelad mellan flera personer. I en grupp 

har deltagarna oftast olika kompetenser och färdigheter och på så vis kan de lära 

av varandra. 

• Lärande är medierat: Lärande sker inte bara mellan människor utan även mellan 

människor och redskap. Redskapen kan vara bland annat psykologiska, till 

exempel språk, räknesystem och formler, eller fysiska, till exempel penna och 

dator. 

• Språket är grundläggande i läroprocesserna: Språket är inte bara ett sätt att 

beskriva erfarenheten utan är själv grunden för lärandet. Genom användandet av 

språket uttrycker vi våra värderingar och placerar vi oss i en kulturell och 

historisk tradition. 

• Lärande är deltagande i praxisgemenskap: Vi lär oss i ett praktiskt sammanhang 

tillsammans med andra. Det som är kännetecknande för en praxisgemenskap är att 

alla är engagerade, har gemensamma uppgifter och har kompetenser som 

kompletterar eller överlappar varandras. 

 

Dewey var en av pragmatismens föregångare. Han kopplas ofta ihop med slagordet 

”learning by doing” (Dysthe, 2003). Hans ursprungliga formulering på uttrycket var dock 

”learn to do by knowing and to know by doing”. Enbart aktiviteten i sig kan alltså inte 

vara lärande, utan det är relationen mellan kunskap och handling samt vilket etiskt värde 

handlingen har som är det viktiga. Dewey var starkt kritisk mot skolans sätt att förmedla 

kunskap till eleverna utan att de förstod vad den skulle användas till. Han menade istället 

att kunskapen skulle grundas på barnens egna erfarenheter. Skolan skulle vara en 

avspegling av samhället. 

Både Vygotskij och Dewey menar dock enligt Dysthe (2003) att barnets intresse ska vara 

utgångspunkten för undervisningen. Det är vikigt med så väl en aktiv miljö som aktiva 

elever och lärare. De menar att eleverna måste vara delaktiga i undervisningen och inte 

bara passiva kunskapsmottagare.  
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3.6. Motivation	  och	  engagemang	  

Motivation och engagemang är en förutsättning för lärandet oavsett synen på lärande. 

(Dysthe, 2003). Behavioristerna menade att straff och belöningar skapade motivation. 

Kognitivisterna utgick istället från att barn var naturligt motiverade att lära sig nya saker. 

De menade också att barn blir motiverade att lära sig mer när de upplever något som inte 

stämmer överens med deras förväntningar, kallat kognitiva konflikter. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv skapas motivation genom två aspekter. Den ena bygger på de 

förväntningar som samhället har på barnet. Den andra handlar om att skapa goda miljöer 

för lärande där eleven upplever mening med det som ska läras och känner sig accepterad 

av andra. Enligt Dysthe är det viktigt att eleven känner sig uppskattad både som någon 

som kan något och som någon som kan betyda något för andra. Att delta i och bli 

uppskattad i en grupp är motiverande i sig. Därför är det viktigt att lyckas skapa grupper 

där alla känner att de trivs. 

3.7. Jag-‐kan-‐känslan	  och	  självkänsla	  

Jag-kan-känslan är känslan som infinner sig när vi känner att något går riktigt bra och 

upplever glädjen av att verkligen kunna något. Enligt Schenck (2000) finns det få saker 

som leder till framgång lika mycket som framgången i sig. Han kopplar det till sina 

flöjtelever, som efter en lyckad konsert är ivriga att komma till nästa lektion och sätta 

igång att öva. Att spela en låt man själv tycker om och kan väldigt väl är ett bra sätt att 

uppleva jag-kan-känslan på. Detta stärker inte bara självförtroendet, utan ökar även 

känslan i det musikaliska uttrycket och skapar en fördjupning. Det är dock viktigt att ha 

en balans mellan det eleven redan kan och nya utmaningar. Läraren bör vara lyhörd till 

när det är dags att introducera något nytt. Oftast stimulerar jag-kan-känslan till att eleven 

själv vill lära sig nya saker och finna balansen mellan det gamla och det nya. 

 

Lindwall (2011) menar att en god självkänsla är viktig för motivationen. Begreppet 

självkänsla är komplext och det finns många definitioner av vad det är. Enligt Lindwall 

handlar självkänsla om vad man tycker om sig själv som person. Detta kan jämföras med 

självbegreppet, som handlar om vem eller vad man är, och självförtroendet som handlar 

om ens upplevda kompetens inom ett visst område. Dessa begrepp är dock 
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sammanflätade. Det är svårt att beskriva sig själv utan att samtidigt värdera 

beskrivningen. Självförtroendet kan även ha stor påverkan på självkänslan om det handlar 

om ett område som är viktigt för en själv. Om exempelvis musicerandet betyder väldigt 

mycket för en individ är det viktigt för självkänslan att ha ett gott självförtroende till sig 

själv som musiker. Däremot spelar självförtroendet mindre roll om personen ägnar sig åt 

en aktivitet denne inte är intresserad av, till exempel om personen inte är så duktig på 

fotboll men inte heller särskilt intresserad av det. 

Att känna sig uppskattad av andra påverkar självkänslan väldigt starkt, menar Lindwall. 

Detta ligger nära det tidigare nämnda sociokulturella perspektivet på vad som skapar 

motivation. Enligt Lindwall (2011) finns det väldokumenterad forskning som bekräftar 

att människor strävar efter att öka det positiva och minska det negativa i sin 

självuppfattning. Att skydda sig från det negativa är dock något som oftare prioriteras än 

att öka det positiva. Därför söker vi oss oftare till områden där vi känner att vi verkligen 

får visa upp vår kompetens och få den bekräftad av andra. Negativa saker påverkar ofta 

starkare än positiva. Att få negativa kommenterar för något man tycker om att ägna sig åt 

kan därför få förödande konsekvenser för självkänslan och på så vis även för 

motivationen. 
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4. Metod	  

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts för att komma fram till resultatet. Det 

inleds med ett metodologikapitel som beskriver teorierna som använts i föreliggande 

studie. Därefter beskrivs hur designen av studien gått till, min förstudie, genomförandet 

av intervjuerna och analysen. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

4.1. Metodologi	  

Här beskrivs teorierna bakom metoderna som används i föreliggande studie. Dessa teorier 

är kvalitativa forskningsintervjuer, fokusgrupper, diskursanalys samt analysprocess. 

4.1.1. Kvalitativa	  forskningsintervjuer	  	  

Enligt Kvale (1997) är syftet med kvalitativa forskningsintervjuer att få en djupare 

förståelse för den intervjuades livsvärld och resonemang. Kvale menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun är att samtal mellan intervjuare och intervjuperson om ett ämne som 

intresserar dem båda.  Forskaren bör sträva efter att ta reda på specifika situationer och 

handlingar intervjupersonen har upplevt, och inte allmänna åsikter om ämnet. Kvale 

jämför med de kvantitativa studierna där syftet är att få ett mätbart resultat. Detta är inte 

lämpat för intervjuer, utan används mer i exempelvis enkätundersökningar. Trost (1997) 

menar att om intervjufrågorna är raka och enkla att förstå är chansen större att svaren blir 

mer utförliga. Ledande frågor eller frågor i form av påståenden ska helt undvikas. Om 

intervjuaren inte förstått vad intervjupersonen menar ska denne då fråga vad personen 

menar istället för att göra en tolkning. Det är alltså bättre att fråga ”Vad menar du med 

det?” istället för ”Så du menar alltså att…..?” 

Patel och Davidson (2011) menar att frågornas utformning i en kvalitativ intervju nästan 

alltid har en låg grad av strukturering. Det innebär att frågornas utformning ger 

intervjupersonen möjlighet att svara med egna ord. Intervjuaren kan välja att ställa 

frågorna i en bestämd ordning, alltså en hög grad av standardisering, eller att under 

intervjusituation välja i vilken ordning frågorna ställs, vilket innebär en låg grad av grad 

av standardisering. Ely (1993) anser däremot att alla intervjuer är strukturerade. 

Skillnaden är endast huruvida strukturen är förutbestämd eller formas under tiden som 

intervjun genomförs. 
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4.1.2. Fokusgrupper	  

Enligt Wibeck (2010) används fokusgrupper som en metod för att studera människors 

föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar. Detta görs genom fokuserade 

gruppintervjuer. Det som skiljer fokusgrupper från vanliga gruppintervjuer är att 

fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt det 

ämne som forskaren undersöker. Fokusgruppen leds av en moderator, som fungerar som 

en slags ordförande för gruppen. Moderatorns roll skiljer sig från en traditionell 

intervjuare eftersom den sociala interaktionen ser annorlunda ut. Halkier (2010) menar att 

moderatorns två viktigaste uppgifter består av att få igång konversationen inom gruppen 

samt att hantera stämningen som utvecklas. Det finns dock även likheter med en 

traditionell intervjuare. Intervjuaren måste vara bra på att lyssna och låta de intervjuade 

tala mer än sig själv. 

Vid fokusgrupper med barn som deltagare är det en stor fördel att de kan känna trygghet 

hos varandra. Det bidrar till att de kan göra sina röster hörda på ett mer avslappnat sätt till 

skillnad från vid individuella intervjuer. I en fokusgrupp har även deltagarna möjlighet att 

ställa frågor till varandra (Wibeck 2010). För att en fokusgrupp ska fungera måste 

deltagarna bidra till ett gemensamt samtal och fler en två behöver kunna ta rollen som 

talare. Om en person i gruppen är blyg och har svårt att göra sin röst hörd kan moderatorn 

ställa frågor eller introducera problemområden direkt till den personen (Wibeck 2010; 

Halkier 2010). Enligt Halkier är det viktigt att moderatorn skapar en avslappnad stämning 

så att ingen i gruppen känner sig pressad. Det ökar deltagarnas vilja att prata. Det går att 

använda sig av redan existerande grupper i en fokusintervju. Fördelarna är att deltagarna 

oftast känner sig tillräckligt trygga att delta i diskussionen eftersom de känner varandra 

samt att forskaren får en inblick i det sociala samspelet som redan finns inom gruppen 

(Wibeck, 2010).  

I en strukturerad fokusgruppsintervju har forskaren på förhand fastställda frågor. 

Moderatorn är involverad i gruppen och strävar efter att alla gruppmedlemmar ska få 

komma till tals. En fördel med metoden är att moderatorn har lättare att styra upp 

diskussionen och kan avbryta om deltagarna kommer in för mycket på sidospår som inte 

har med forskningsämnet att göra. Motsatsen är ostrukturerade fokusgruppsintervjuer där 

moderator har en mer passiv roll och låter deltagarna styra diskussionen. Här eftersträvas 



14  

 

en fri diskussion och moderatorn har få eller inga på förhand bestämda frågor. Dock kan 

moderatorn även här avbryta diskussioner som inte håller sig till ämnet (Wibeck, 2010). 

Dokumentation kan göras med hjälp av enbart ljudinspelning då det sällan brukar störa 

gruppdeltagarna. Problemet är att det inte går att se vilka som talar, vilket kan göra det 

särskilt svårt om gruppen är enkönad. Wibeck rekommenderar därför att även använda 

sig av en videokamera. Det ger då möjligheten att analysera kroppsspråk. En vanlig 

föreställning är att kameran stressar deltagarna och får dem att ändra sitt beteende, något 

som Wibeck anser vara överdrivet. Ofta glömmer deltagarna bort kameran efter ett tag. 

Dock så har all form av inspelningsutrustning samt forskarens närvaro en viss påverkan 

på deltagarnas beteende, vilket kan vara bra att ha i åtanke. 

4.1.3. Diskursanalys	  

Med diskurs menas ett bestämt sätt att förstå och tala om världen och olika fenomen 

(Börjesson och Palmblad, 2007). Ett bestämt sätt innebär att det finns ramar för diskursen 

som avgränsar den. Dessa ramar kan ge oss förståelse för diskursens kärna samt dess 

yttre gränser. Med språket som verktyg hjälper diskurser oss att dra gränser för vad som 

är tänkbart. Börjesson och Palmblad ger ett exempel på detta med hjälp av 

tidningsrubriken ”fotomodeller i nakenbråk på kändisfest”. Fotomodeller, naket och 

kändisfester tillhör samma diskurs – utifrån diskursen anses det logiskt att fotomodeller 

går på kändisfester och bråkar om nakenhet. Utifrån denna rubrik drar vi slutsatser om 

vad som kan ha hänt på denna fest. Språket blir vittnesbärare av verkligheten. Om det 

istället skulle stå ”Adoptivbarn i nakenbråk på kändisfest” skulle vi inte ha en aning om 

vad som kan ha hänt. Texten är retoriskt dålig och det finns ingen logik. Enligt 

diskursanalys kan ett uttalande få olika innebörd beroende på vilken funktion det har 

inom ramarna för diskursen. Ett och samma uttalande kan alltså betyda helt olika saker 

beroende på i vilket sammanhang det används (Holmberg, 2010). Det samma gäller olika 

fenomen och händelser. Hur vi använder språket är avgörande. Genom språket anpassar 

sig barnet till samhällets rådande sociala normer (Davies, 2003).  Genom att säga ”duktig 

flicka” till ett barn konstruerar jag dig som barn, mig som vuxen och ditt beteende som 

berömvärt utifrån den feminina könstillhörigheten. Här visar jag tydligt för barnet att hon 
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är en del av den rådande diskursen i samhället som kopplar ihop kvinnlighet och dygd 

(Davies, 2003). 

4.1.4. Analysprocess	  

Vid analys av en text görs oftast en form av tolkning, kallad hermeneutik. Hermeneutiken 

syftar till att söka förståelse för innehållet i en text (Kvale, 1997). Kvale beskriver hur 

tolkningen karaktäriseras genom en hermeneutisk cirkel. Det innebär att forskaren 

pendlar mellan att se till helheten och de olika delarna i texten för att få förståelse för 

textens mening. 

Patel och Davidson (2011) menar att det inte finns något enhetligt sätt att bearbeta 

kvalitativa undersökningar, med anledning av det finns olika vetenskapliga synsätt inom 

kvalitativ forskning som alla kräver sin egen metod. Vidare beskriver Patel och Davidson 

att kvalitativ bearbetning av det empiriska materialet ofta sker genom arbete med texter, 

till exempel en utskriven intervju, och att texten bearbetas i omgångar. Ett sätt är att föra 

anteckningar under arbetets gång. Detta kan göras i form av en upplevelsedagbok. Enligt 

Mars (2012) innebär en upplevelsedagbok att se över materialet och samtidigt föra 

anteckningar. Mars (2012) menar att det är viktigt att bearbeta det insamlade materialet i 

flera vändor, för att få en förståelse för helheten. Dessa faser använder sig Mars av under 

analysprocessen:  

• Fas 1: Upplevelsedagbok 

• Fas 2: Vaska fram kategorier 

• Fas 3: Koda kategorier 

•  Fas 4: Kvantifiering 

• Fas 5: Helhet 

4.2. 	  Design	  av	  studien	  

Eftersom jag var intresserad av mina informanters egna upplevelser och erfarenheter 

valde jag kvalitativ forskningsintervju som metod. Jag har intervjuat tre musiklärare samt 

två elevgrupper. Allan är gitarrlärare och har varit verksam inom grundskola och 

kulturskola i 36 år. Han arbetar numera främst med att hålla i kurser där elever får prova 

på att spela i band samt med kortare prova-på-kurser i olika instrument. 



16  

 

Beatrice arbetar som projektledare på en fritidsgård sedan ett och ett halvt år tillbaka. 

Projektet riktar sig till ungdomar som vill ägna sig åt kultur och Beatrice är 

huvudsakligen ansvarig för att hjälpa de ungdomar som vill syssla med musik. Hon är 

även själv aktiv musiker och har ett eget band. 

Chloe har studerat musik vid både universitet och folkhögskola. Hon är även frilansande 

musiker och spelar i flera band. Nyligen avslutade hon ett vikariat som musikkonsulent 

och musiklärare vid ett studieförbund. Beatrice och Chloe arbetar tillsammans med att 

anordna musikläger riktade till tonårstjejer som vill spela i band. 

Eleverna i de båda musikgrupperna går i årskurs sex respektive sju. Jag genomförde 

gruppintervjuer med eleverna eftersom jag var intresserad av gruppdynamiken. Mitt val 

av metod syftade till att få eleverna att stärka varandra i sina svar. Båda elevgrupperna 

deltar i samma kurs Allan håller i, vilken syftar till att eleverna ska få prova på att spela i 

band. Elevgruppen i årskurs sex består av fem elever och de har för närvarande uppehåll i 

sitt spelande. Anledning till det är att mellanstadieelever får färre timmar än 

högstadieelever i denna kurs. Elevgruppen i årskurs sju består av sex elever. Gruppen har 

spelat tillsammans i en och en halv termin. En medlem per grupp hade inte möjlighet att 

medverka i min studie på grund av frånvaro från skolan den dag jag genomförde 

intervjuerna. 

Intervjufrågorna är utformade utifrån syfte och forskningsfrågor (se bilagan). De båda 

grupperna fick två frågor som skiljde sig mellan grupperna, eftersom årskurs sju spelar 

kontinuerligt och årskurs sex har uppehåll. Frågorna riktade till årskurs sju handlade om 

responsen efter en uppspelning de gjort samt om tankar kring musicerandet under den 

närmsta tiden. Frågorna till årskurs sex handlade om hur det känns att ha uppehåll från 

spelandet samt om hur det känns att komma igång att spela igen. I övrigt fick de samma 

frågor.  

Lärarna intervjuades med samma frågor. Samtliga namn i föreliggande studie är 

fingerade. 

Jag har tidigare arbetat med Beatrice och Chloe då jag medverkade som gitarr- och 

ensemblelärare på musiklägret de anordnar. Under perioden när jag genomförde 

förstudien praktiserade jag hos Allan. 
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4.3. 	  Förstudie	  	  

Under höstterminen 2012 undervisade jag de två ovan nämnda grupperna vid en 

grundskola i Norrbotten. Projektet var en del av en kurs inom ämnet musikalisk 

gestaltning och jag har använt den som en förstudie till föreliggande studie. Grupperna 

bestod av enbart tjejer och de gick i årskurs sex respektive årskurs sju. Den instrumentala 

uppsättningen i banden var i stort sett samma: Årskurs sex bestod av fem elever som 

spelade gitarr, bas/sång, keyboard, keyboard samt trummor. Årskurs sju bestod av sex 

elever som spelade gitarr/sång, gitarr/sång, bas, keyboard, keyboard samt trummor. 

Under hösten lärde sig eleverna spela några låtar under min ledning. Både jag och 

eleverna valde låtar med max fyra ackord per låt, så vi kunde ha samspelet i fokus istället 

för instrumenttekniska färdigheter. Årskurs sju avslutade terminen med en uppspelning 

inför sin klass. Syftet med detta projekt var att se om ensembleundervisningen kunde 

göra tjejerna positivt inställda till att spela i band. Jag ville även se om tjejerna under 

projektets gång utvecklade sin självbild som musiker. Förutom undervisningen i sig 

användes intervjuer för att ta reda på huruvida projektet uppfyllde sitt syfte. Intervjuerna 

genomfördes spontant i samband med några av lektionerna samt vid projektets slut. Att 

genomföra intervjuer under min förstudie var även nyttigt för mig i övningssyfte inför 

föreliggande studie. Resultatet visade att samtliga tjejer efter projektets avslut ville 

fortsätta att spela i band. De flesta av tjejerna hade även fått ett större självförtroende som 

musiker. Detta visade sig genom att de mot projektets slut spelade med mer attityd och 

större säkerhet jämfört med i början av projektet. Dessutom hade flera tjejer ändrat sig till 

ett positivt svar i frågan om de kunde tänka sig att uppträda inför andra. Resultatet i 

förstudien gjorde mig intresserad av att fördjupa mig i vad det är som motiverar 

tonårstjejer att spela i band. 

4.4. 	  Genomförandet	  av	  intervjuerna	  

Samtliga intervjuer i föreliggande studie var personliga möten och de spelades in med 

dataprogrammet Garageband i min dator. Som backup spelade jag in med videokamera 

under intervjuerna med Allan och de båda elevgrupperna, och med Beatrice och Chloe 

hade jag ljudupptagningsprogram på Ipad. Mitt ursprungliga syfte var att få filma 

eleverna eftersom det hade underlättat för mig under analysprocessen. Jag ville få 
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möjlighet att se vem som sa vad samt att se deras kroppsspråk, exempelvis om en elev 

säger något och de andra instämmer genom att nicka. Eftersom tjejerna kände sig 

obekväma med att bli filmade vände jag istället bort kameran så endast ljudet togs upp.  

Jag inledde varje intervju att säga att deras namn inte kommer att nämnas i studien. För 

att få ett bättre flyt i intervjuerna ändrade jag ordningsföljden på frågorna i flera av 

intervjusituationerna utifrån de teman som kom upp. 

4.5. Forskningsetik	  

Den svenska myndigheten vetenskapsrådet har formulerat fyra övergripande etikregler 

inom den humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningen: 

• Informationskravet: Forskaren har ett ansvar att informera de berörda om 

forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet: Deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet: Alla personer i en undersökning ska behandlas 

konfidentiellt och alla personuppgifter ska förvaras så att inte obehöriga kommer 

åt dem. 

• Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade av enskilda personer får enbart användas 

för forskning. 

(Vetenskapsrådet, enligt Patel och Davidsson, 2011) 

 

I föreliggande studie använder jag endast fiktiva namn på lärarna samt inga namn alls 

på eleverna, med undantag för ett citat av en konversation mellan eleverna. Där 

används fiktiva namn. Jag använder heller inte namnet på skolan eller på de orter 

personerna befinner sig på. Däremot har jag med namnet på lägret där två av lärarna 

arbetat eftersom de själva ville uppmärksamma verksamheten. Samtliga informanter 

har personligen blivit tillfrågade om de vill delta och alla har fått information om min 

studie. Som jag tidigare beskrivit gjordes en ljudupptagning av intervjuerna. Detta 

skedde med informanternas samtycke. Av etiska skäl valde jag dock att inte 

videofilma eftersom eleverna inte ville det. Enligt Kvale (1997) är det forskarens 

ansvar att skapa en trygg stämning där alla vågar prata. Kameran hade här riskerat att 
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bli ett stressmoment. Under arbetets gång har jag inte behövt förvara några 

personuppgifter på informanterna. 

4.6. Analys	  

Analysen av det empiriska materialet har gjorts i flera steg och är inspirerad av 

hermeneutisk tolkning. Steg ett i analysprocessen var att direkt efter varje intervju göra 

en kort reflektion om vad som hade sagts. Steg två var att lyssna på de inspelade 

intervjuerna samtidigt som jag förde anteckningar, i form av en upplevelsedagbok. Efter 

att ha gjort det kunde olika teman urskiljas. Dessa teman delade jag sedan in i kategorier. 

Steg tre var att ordagrant transkribera intervjuerna. I gruppintervjuerna var det dock inte 

möjligt att skriva ned allt som sades eftersom eleverna stundtals pratade i mun på 

varandra. Under tiden jag arbetade med transkriberingen förde jag även anteckningar som 

syftade till att komplettera mina tidigare anteckningar. Syftet med detta arbetssätt var att 

flytta fokus från delar till helhet för att öka förståelsen för det empiriska materialet. Efter 

detta kunde de teman som jag fann förtydligas ytterligare. Till att börja med delade jag in 

lärarnas röster och elevernas röster i kategorier som presenterades var för sig. Utifrån 

dessa kategorier kunde jag sedan urskilja mer övergripande kategorier som blandade 

lärarnas och elevernas röster. Dessa kategorier har omarbetats i flera omgångar och gjorts 

tydligare för varje omgång. 

4.7. Metoddiskussion	  

För att förstå hur könsnormerna påverkar spelmomentet har jag använt mig av 

diskursanalys. Tjejerna i min studie befinner sig på många sett utanför ett sammanhang, 

som jag väljer att kalla diskurs, eftersom att spela i band har en maskulin könskodning. 

Detta visar sig genom att det mest är killar som spelar i band och i synnerhet instrument 

som elgitarr, bas och trummor (Bergman, 2009). Min utgångspunkt för studien är att detta 

är en rådande diskurs. I utformandet av mina intervjufrågor har jag använt mig av denna 

diskurs, främst genom att fråga hur det kommer sig att de bara är tjejer i bandet samt 

tankar kring ett framtida musicerande. Genom att ställa dessa frågor fick jag en inblick i 

tjejernas upplevelser av att vara tjej och spela i band samt deras inställning till att 

fortsätta med musicerandet. Diskursanalys har alltså varit användbart för att förstå vilka 
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strategier tjejerna använder för att hantera och bemöta den rådande diskursen. När jag 

utformade intervjufrågorna var jag även intresserad av att undersöka hur lärarna förhåller 

sig till diskursen. Detta gjorde jag genom att fråga om likheter mellan tjejer och killar 

rörande motivation, gruppdynamik samt att starta band. Enligt Börjesson och Palmblad 

(2007) är gruppintervjuer en bra metod för att fånga innehållet i en diskurs. Jag tyckte att 

det var ett bra val att genomföra gruppintervjuer med tjejerna istället för individuella 

intervjuer eftersom jag var intresserad av gruppdynamiken. Under min förstudie hade jag 

till en början intervjuat eleverna två och två. Det visade sig vara svårt att få dem att prata 

fritt och svaren blev ofta väldigt korta. Genom gruppintervju kunde de lättare stötta 

varandra i sina svar. Detta är dock både en fördel och nackdel eftersom eleverna även 

påverkar varandras åsikter. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv är vad som är giltigt att 

säga alltid begränsat i en grupp. Deltagarna i en grupp har inte alltid möjlighet att säga 

vad de vill inom gruppen, men detta faktum lyfter det fram gruppdynamikens påverkan 

(Börjesson och Palmblad, 2007). Eftersom jag var intresserad av just gruppdynamiken 

anser jag att gruppens åsikter var tillförlitliga. Användandet av strukturerade 

gruppintervjuer jämfört med ostrukturerade var ett sätt att få en rättvisare bild av 

gruppernas åsikter och tankar. Risken med ostrukturerade gruppintervjuer är att vissa 

deltagare får svårt att komma till tals (Wibeck, 2010). Genom att vara mer engagerad i 

gruppen och dessutom ha på förhand bestämda frågor fick alla deltagare chans att göra 

sin röst hörd. Kvalitativ forskningsintervju var ett bra val eftersom jag var intresserad av 

intervjupersonernas egna tankar och åsikter. En kvantitativ studie i form av en 

enkätundersökning var inte relevant för mig eftersom jag inte var intresserad av att mäta 

mitt resultat (Kvale, 1997). Att spela in ljudet var absolut nödvändigt för att få med allt 

intervjupersonerna sa. Om jag istället skulle ha antecknat fanns risken att ha missat 

viktiga uttalanden och åsikter. Enligt Wibeck (2010) bör inte en ljudupptagare orsaka 

stress. Wibeck menar att användandet av en videokamera kan vara bra för att se vilka 

som pratar, vilket kan vara särkskilt användbart då det är en enkönad grupp. Jag tror att 

analysprocessen kan ha gått lättare om jag fått filma tjejernas intervjuer. Ibland var det 

svårt att förstå vad som sades när alla pratade samtidigt. Eftersom tjejerna tyckte att 

kameran stressade dem valde jag dock att inte filma.  Här lät jag det etiska perspektivet 

vinna över det praktiska. Kvale (1997) menar att det är intervjuarens ansvar att skapa en 
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god stämning där intervjupersonen eller personerna känner sig trygga nog att fritt kunna 

prata om sina tankar och känslor. Om jag använt mig av en kamera hade eleverna inte 

känt sig tillräckligt trygga och för stort fokus hade hamnat på det faktum att de blev 

filmade. Upplevelsedagboken hjälpte mig att hitta kategorier samt att få en förståelse för 

innehållet. Det underlättade även för mig när jag strukturerade upp resultatkapitlet. 

Genom att använda mig av Mars (2012) analysrundor fick jag en förståelse för helheten 

samt att det hjälpte mig att hitta mer övergripande kategorier. Enligt Patel och Davidson 

(2011) är validiteten hög i en undersökning om det som undersöks stämmer överens med 

det forskaren säger sig undersöka. Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i forskarens 

sätt att genomföra detta. Ett sätt att göra detta på i forskningsintervjuer är att lagra 

materialet i form av en inspelning eller film. På det viset är det möjligt att gå igenom 

material så många gånger att vi försäkrat oss om att allt är korrekt uppfattat. Jag spelade 

in samtliga intervjuer och har lyssnat igenom dem ett flertal gånger så jag anser att min 

undersökning har en god reliabilitet. I gruppintervjuerna var det dock svårt att höra allt 

som sades då de stundtals pratade i mun på varandra. Validitet handlar enligt Kvale 

(1997) om att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera sin undersökning. Med kontroll 

menar Kvale att valideringen inte är någon slutgiltig verifiering utan att den är del av hela 

forskningsprocessen. Forskaren ska genom hela processen kontrollera resultatets 

trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. Jag anser att jag har gjort detta genom det 

flertal analysrundor som jag har genomfört. Genom detta fick jag en ökad förståelse för 

materialet. Kvale menar att en vanlig kritik mot forskningsintervjuer är att det 

intervjupersonerna säger är falskt. Detta går att motverka genom att ställa öppna frågor 

och att tydliggöra att det är intervjupersonens livsvärld och åskådningar som är det 

viktiga för undersökningen. Mina intervjupersoner var stundtals osäkra på sina uttalanden 

eftersom de menade att de saknade vetenskapliga belägg för det. Jag gjorde då tydligt att 

jag bara var intresserad av deras egna upplevelser och inte av fakta. Efter det upplevde 

jag att intervjupersonerna kunde tala friare. 
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5. Resultat	  	  

I detta kapitel redovisas lärarnas och elevernas röster. Resultatet har delats upp i fem 

rubriker; Det sociala sammanhanget, könsroller i ensemblespel, gruppsammansättning 

och kön, tjejers bortprioritering av musicerandet samt mål och motivation. 

5.1. Det	  sociala	  sammanhanget	  	  

När lärare och elever talar om att spela och utvecklas i ensemblespel framhålls den 

sociala faktorn som en stor faktor.  

Allan menar att läraren har ett ansvar för att ingen blir lämnad utanför. 
Men	  det	  viktiga	  är	  ändå	  att	  det	  fungerar	  socialt	  och	  att	  de	  trivs	  tillsammans	  än	  att	  jag	  sätter	  

ihop	   grupper	   utifrån	   att	   det	   ska	   vara	   en	   bas,	   en	   trummis	   och	   så	   vidare.	   Det	   är	   så	  mycket	  

enklare	  om	  de	  kan	  sköta	  det	  där	  själv	  tycker	  jag.	  Samtidigt	  som	  det	  är	  viktigt	  att	   ingen	  blir	  

lämnad	  utanför	  så	  att	  de	  inte	  får,	  för	  det	  är	  vi	  noga	  med	  att	  alla	  som	  vill	  ska	  få	  vara	  med	  i	  ett	  

sammanhang	  så…	  Och	  det	  brukar	  de	  också	  förstå	  att	  de	  ska	  vara	  med,	  alla.	  (Allan)	  

 

Båda elevgrupperna upplever musicerandet som ett roligt sätt att umgås med sina vänner. 
Man	  brukar	   ju	  annars	   inte	  vara	  alla	   i	  grupp.	  Man	  är	   inte	  tillsammans	  allihop,	  det	  är	  nästan	  

alltid	  två	  och	  två	  men	  nu	  om	  man	  är	  i	  bandet	  så	  hänger	  ju	  alla	  ihop.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

Det	   är	   som	   ett	   sätt	   att	   umgås	   på.	   Då	   har	  man	   en	   anledning	   att	   vara	  med	   varandra.	   (elev	  

årskurs	  sex)	  

Det	  bästa	  med	  att	  spela	  i	  band	  är	  gemenskapen.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

 

Även Chloe framhåller den sociala aspekten och menar att musicerandet är att bra sätt att 

hitta nya vänner.  
Jag	  tror	  det	  handlar	  om,	  det	  är	  ju	  en	  social	  aktivitet.	  Det	  är	  som	  att	  göra	  egentligen	  vad	  som	  

helst,	   att	  man	   spelar	   fotboll	   ihop	   eller…	   att	  man	   rider	   eller	   liksom	   att	  man	   gör	   någonting	  

ihop.	  Likheten	  man	  kan	  se	  alltså,	  till	  exempel	  på	  Playsister	  camp,	  det	  är	  ju	  några	  som	  faktiskt	  

har	  fortsatt	  att	  umgås	  för	  att	  de	  hittade	  varandra	  i	  musiken.	  (Chloe)	  

5.2. Könsroller	  i	  ensemblespel	  

Allan beskriver att förhållningssättet till hur man spelar ett instrument ofta är kopplat till 

könsroller. Tjejer spelar försiktigt medan killar tar för sig mer. 
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Ja,	  det	  är	  något	  könsrollstänkande	  i	  hur	  man	  spelar	  instrument	  också.	  Även	  om	  båda	  väljer	  

gitarr	   så	   är	   killarna	   mer	   en	   hårdrocksdistad	   gitarr,	   medan	   tjejerna	   är	   mera	  

singer/songwriter	  kompande	  akustisk	  gitarr.	  //	  Och	  sen	  över	  huvud	  taget	  spelar	  tjejer	  ofta,	  

väldigt	  generaliserande,	  men	  de	  har	  en	   lite	   försiktigare	  attityd	   i	   spelet.	  En	  kille	  som	  spelar	  

trummor	  och	  en	  tjej	  som	  spelar	  trummor	  låter	  ofta	  väldigt	  olika.	  En	  tjej	  spelar	  försiktigt	  och	  

ofta	  musikaliskt	  och…	  ja	  försiktigt,	  medan	  killarna	  vill	  ta	  i	  på	  ett	  annat	  sätt.	  (Allan)	  

 

Tjejerna å sin sida framhåller andra aspekter vad gäller ensembler med endast tjejer.  

 De menar att de blir stressade av att killar är närvarande. 
Man	  vågar	  göra	  mer	  grejer	  när	  man	  bara	  är	  tjejer	  (elev	  årskurs	  sex)	  

Killarna	  brukar	  bara	  kritisera.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

Man	  får	  så	  mycket	  kritik	  om	  man	  är	  tjej.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

 

Tjejerna i gruppen umgås helst med andra tjejer. 
	  Dem	  (killarna)	  kommenterar	  ganska	  ofta	  det	  man	  gör	  och	  man	  vill	  ju	  våga…	  Jag	  menar	  inte	  

att	  döma	  killarna,	  men	  man	  vågar	  göra	  mer	  och	   litar	  mer	  på	  sina	  kompisar,	  på	  tjejer.	  (elev	  

årskurs	  sex)	  

 

Allan beskriver hur identitet och förebilder påverkar hur killar respektive tjejer väljer 

instrument. Det leder till att tjejer helst sjunger medan killar föredrar trummor och 

elgitarrer. Han tycker dock att ämnet är komplext eftersom killar också sjunger och att 

tjejer även spelar trummor och elgitarr, men att de har olika förhållningssätt till 

instrumenten. 
Alltså	   det	   har	   naturligtvis	  mycket	   att	   göra	  med	   identitet	   och	   förebilder	   att	   göra,	   det	   är	   ju	  

tveklöst	   så.	   Vilket	   gör	   att	   till	   exempel	   tjejer	   har	   lättare	   att	   hamna	   i	   sångsituationer	   vid	  

mikrofonen.	  Dem	  kan	  tänka	  sig	  att	  sjunga….	  Vilket	  inte	  killarna	  gör	  så	  ofta	  även	  om	  jag	  har	  

några	  som	  gör	  det…	  så	  något	  är	  det	  där	  alltså	  som	  gör	  att	  tjejerna	  sjunger	  och	  det	  är	  ju	  inget	  

konstigt	  där	  har	  vi	  ju	  upplevt	  många	  år	  att	  det	  är	  så.	  Men	  det	  är	  egentligen	  lite	  konstigt	  för	  

det	  är	   ju	   lika	  många	  killar	  som	  sjunger	   i	  band	  och	  så	  där.	  Och	  som	  är	  rockstjärnor	  och	  allt	  

möjligt	   så	   jag	  har	   inget	   riktigt	   svar	  på	  varför	  det	  blir	   så	  men…	   I	   övrigt	   är	   väl	   killarna	  mer	  

benägna	  att	  ta	  till	  sig	  trummorna	  och	  elgitarrerna	  tror	  jag.	  För	  där	  finns	  det	  någon	  identitet	  

eller	  förebildstänk	  som	  gör	  att	  dem	  hamnar	  där.	  Det	  är	  lite	  svårt	  att	  säga	  vad	  det	  är	  för	  jag	  är	  

inte	   alldeles	   övertygad	   om	   att	   det	   är	   så	   heller	  men	   (skratt)….	   För	   tjejerna	   de	   tar	   ju	   också	  

trummorna	  och	  elgitarrer,	  fast	  de	  tänker	  lite	  annorlunda	  på	  något	  vis.	  Killarna	  är	  lite	  mer	  för	  
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”häftiga”	   elgitarr”,	   häftighet	   på	   nåt	   vis	   medan	   tjejer	   tänker….	   Ja,	   lite	   annorlunda,	   tror	   jag.	  

(Allan)	  

	  

Eleverna i båda grupperna nämner huvudsakligen kommersiella popartister som sina 

favoriter. Några av de artister och band som nämns är Miley Cyrus, Yohio, One 

Direction, Justin Bieber, Kelly Clarkson, Lady Gaga, Ulrik Munther och Kate Perry. 

Eleverna blir inspirerade av dessa artister för att de är duktiga sångare samt att de har 

lyckade musikkarriärer. 
De	  sjunger	  bra.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

De	  har	  kämpat,	  inte	  gett	  upp.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

Alla	  har	  ju	  lyckats	  på	  olika	  sätt	  och	  det	  är	  inspirerande.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

	  

Beatrice har upplevt att det ofta finns en större säkerhet i killgrupperna, medan 

tjejgrupperna är mer tveksamma. Ofta behöver tjejer mer uppmuntran än killar för hålla 

motivationen uppe. Tjejer bryr sig också mer om vad andra förväntar sig av dem.  
Men	  sen	  så	  kan	  det	  nog	  te	  sig	  lite	  annorlunda	  vägen	  dit	  och	  att	  det	  kanske	  kan	  behöva	  mer	  

uppmuntran	  till	  de	  tjejer	  som	  spelar	  –	  att	  det	  kommer	  gå	  bra,	  att	  det	  inte	  finns	  något	  att	  vara	  

nervös	   för.	   Särskilt	   när	   det	   är	   yngre	   tonåren,	   att	   det	   finnas	   kanske	   inte	   samma	   känsla	   av	  

att…..	  ”ja	  vi	  tutar	  och	  kör”	  utan	  det	  är	  mer	  ”	  kommer	  det	  här	  att	  funka?	  Låter	  det	  här	  bra?”	  

och	  där	  behövs	  det	  en	  tydligare	  uppmuntran	  liksom	  för	  att	  motivera	  dem	  att	  köra	  på	  och	  tro	  

på	  det	   som	  de	   själva	  gör.	  Bland	  många	  killar	  kan	  det	  vara	   så	  att	  man	   istället	  motiveras	  av	  

tron	   på	   sig	   själv	   liksom.	   Att	   det	   jag	   gör	   är	   bra	   och	   om	   folk	   inte	   tycker	   det	   är	   det	   deras	  

problem	  –	  det	  är	  dem	  som	  har	   fel.	  Medan	  hos	   tjejer	  är	  det	  mer	  att	  man	  vill	  passa	   in	   i	   vad	  

andra	  vill	  och	  förväntar	  sig	  och	  därför	  kanske	  tappar	  lite	  motivation	  om	  man	  inte	  tror	  att	  det	  

kommer	  hålla	  liksom.	  (Beatrice)	  

	  

Tjejerna tycker det känns jobbigt när de blir kritiserade och det hindrar dem från att våga 

spela upp inför andra. 
Det	   känns	   som	  man	  då	   inte	   skulle	   vilja	   visa	  upp.	  Om	  de	  kanske	   säger	   ”nä	   alltså	  du	  kan	   ju	  

inte!”	  och	  sen	  ska	  man	  typ	  nästa	  dag	  visa	  upp	  så	  vågar	  man	  inte	  göra	  det.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

Man	   trycks	   ju	   ner	   väldigt	   mycket	   och	   man	   vågar	   inte	   vara	   sig	   själv	   och	   göra	   det	   man	  

egentligen	  vill.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

De	  menar	   ju	   inget	   illa…	  eller	   ibland	  så	  menar	  de	   inget	   illa	  men	  de	  vet	   inte	  hur	  man	  tar	  det	  

eller	  hur	  man	  reagerar	  på	  det	  själv.	  Hur	  man	  ser	  det	  i	  sitt	  eget	  huvud.	  (elev	  årskurs	  sex)	  
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När tjejerna pratar om vilka killar som kritiserar dem syftar de på killarna i sin klass. 
Ja	   typ	   alla	   killar	   i	   klassen	   kritiserar	   någonting	   någon	   gång.	   Alltså	   någon	   varje	   dag.	   (elev	  

årskurs	  sex)	  

	  

Chloe upplever det är en försiktigare stämning i tjejgrupperna, medan killarna tar för sig 

mer och vågar göra fel. 
Man	  vågar	  ju	  köra	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  i	  grupper	  med	  bara	  killar.	  Det	  är	  väldigt	  försiktigare	  i	  

grupperna	  med	  tjejerna.	  Det	  gick	  fortare	  fram	  för	  att	  man	  vågade	  spela	  fel,	  men	  vågade	  köra.	  

I	  gruppen	  med	  tjejerna,	  det	  är	  lite	  mer	  att	  man	  inte	  vågar	  på	  samma	  sätt.	  (Chloe)	  

	  

Eleverna i årskurs sex talar om att tjejerna förstår varandra och stöttar varandra i sitt 

musicerande så att de ska våga mer. 
De	  (tjejerna)	  vet	  hur	  det	  är	  och	  de	  har	  varit	  med	  i	  samma	  situation.	  Det	  är	  dem	  som	  förstår	  

mest	  och	  som	  finns	  där.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

Alla	  i	  bandet	  stöttar	  varandra.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

5.3. Gruppsammansättning	  och	  kön	  

De tjejer som spelar gör det också tillsammans med sina kompisar, men eftersom tjejerna 

som spelar är färre blir det alltså inte lika många band. Chloe upplever att de flesta som 

spelar i band under högstadiet är killar och att de väljer att spela tillsammans med sina 

kompisar. 
Men	   likheten	  är	  att	  man	  hittar	  kompisar	   som	  man	  spelar	  med	  och	  det	  ofta	  därför	   som	   jag	  

tror	   det	   är	   oftast	   nästan	  bara	   är	   killar	   i	   den	   åldern	   (som	   spelar),	   i	   högstadieåldern	   för	   att	  

man	   spelar	   med	   sina	   polare	   och	  man	   är	   oftast	   polare	   med	   killar	   eller	   tjejer	   i	   den	   åldern	  

vanligtvis	  skulle	  jag	  tro,	  eller	  jag	  vet	  inte	  men	  det	  är	  väl	  det	  jag	  ser.	  Så	  likheten	  mellan	  killar	  

jag	  tjejer	  är	  att	  man	  väljer	  oftast	  att	  spela	  med	  sina	  kompisar,	  så	  kan	  man	  säga.	  Och	  oftast	  så	  

är	  det	  ju	  tjejer	  som	  umgås	  med	  tjejer	  och	  killar	  som	  umgås	  med	  killar	  i	  den	  åldern.	  (Chloe)	  

	  

Eleverna ville inte ha med killar i sitt band och inga killar ville heller vara med. 
Ingen	  kille	  ville	  vara	  med	  i	  vårt	  band.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

Och	  vi	  ville	  vara	  bara	  tjejer.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

Ja,	  alltså	  så	  det	  inte	  blir	  för	  pinsamt.	  (elev	  årskurs	  sex)	  
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Beatrice beskriver att det är viktigt att elever får chansen att prova på att spela i band, 

eftersom alla inte har kompisar som vill spela eller att man själv helt enkelt är nyfiken på 

att testa. Det gäller så väl tjejer som killar. Beatrice menar dock att det är fler killar än 

tjejer som spelar och att det i vissa fall kan vara nödvändigt med en riktad aktivitet som 

musiklägret Playsister camp. 
Och	  sen	  så	  har	  vi	  ju	  också	  Playsister	  camp.	  Och	  där	  är	  det	  ju	  folk	  som	  inte	  har	  band,	  ofta	  som	  

kommer	   då…	   och	   kan	   spela	   tillsammans	   och	   förhoppningsvis	   kan	   starta	   ett	   band	   efter	  

Playsister	  camp.	  Men	  det	  är	  ju	  liksom	  en	  väldigt	  riktad	  aktivitet	  för	  att	  få	  tjejer	  att	  börja	  spela	  

i	  band	  och	  inse	  charmen	  med	  det.	  (Beatrice)	  

	  

Allan beskriver att det är mer konflikter i tjejgrupperna och att killar har lättare att lösa 

problem. 
Tror	  inte	  det	  är	  så	  stora	  skillnader.	  Vad	  jag	  möjligtvis	  kan	  tycka	  mig	  märka	  det	  är	  att	  det	  är	  

mer	  konflikter	  i	  rena	  tjejband.	  De	  har	  mer	  konflikter	  och	  blir	  osams	  och	  går	  ut	  för	  att	  de	  blir	  

sura	  och	  sådana	  där	  saker	  medan	  killarna	  de	  på	  något	  vis	  löser	  det	  på	  något	  annat	  sätt	  eller	  

så	  bryr	  de	   sig	   inte	  på	   samma	  sätt.	  Det	  är	   svårare	  att	  ha	   tjejband	   just	  vad	  gäller	  konflikter,	  

dem	   kan	   sätta	   sig	   och	   gnälla	   på	   varandra.	   Medans	   killar	   de	   är	  mer	   burdust	   handfasta	   på	  

något	  vis,	  men	  det	  blir	  inte	  lika	  viktigt	  och	  det	  tar	  inte	  så	  stor	  plats,	  utan	  de	  spelar	  och	  löser	  

det	  på	  något	  vis.	  (Allan)	  

	  

Eleverna i årskurs sju upplever dock att de blivit bättre på att samarbeta under tiden de 

har spelat i band. 
Mycket,	  mycket	  bättre,	  kan	  samarbeta	  mer.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

	  Kan	  hålla	  sams	  lite	  bättre	  kanske.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

 

Beatrice tycker att könsfördelningen inte nödvändigtvis behöver påverka stämningen i 

bandet. 
Det	  kan	  ju	  vara	  väldigt	  bra	  stämning	  oavsett	  konstellation,	  så	  det	  måste	  inte	  hänga	  ihop	  med	  

könsuppsättningen	  i	  bandet.	  Jag	  spelar	  själv	  i	  ett	  band	  där	  vi	  är	  både	  tjejer	  och	  killar	  och	  där	  

blir	  det	  en	  väldigt	  bra	  balans	  mellan	  oss.	  (Beatrice)	  	  

	  

Tjejerna i årskurs sju föredrar också att vara bara tjejer i bandet eftersom de upplever att 

killarna är omogna och svåra att samarbeta med. 
De	  är	  jobbiga	  och	  går	  inte	  att	  samarbete	  med.	  (elev	  årskurs	  sju)	  
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De	  är	  så	  omogna.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

De	  flesta	  är	  jobbiga	  att	  samarbeta	  med.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

 

En av tjejerna menar dock att det finns killar som går att samarbeta med. 
Men	  det	  finns	  ju	  några	  som	  är	  snälla	  och	  man	  kan	  samarbeta	  med.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

 

En annan fyller snabbt i med att dessa killar särbehandlar tjejer. 
Ja	  men	  vissa	  är	  snälla	  mot	  bara	  vissa	  men	  elaka	  mot	  andra.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

 

Detta leder till en diskussion mellan tjejerna i årskurs sju där de pratar om hur det skulle 

vara att ha med snälla killar i sin grupp. De kommer fram till att de själva också kan bete 

sig omoget ibland. 
Anna:	  Jag	  ser	  ingen	  skillnad	  mellan	  tjejer	  och	  killar,	  det	  beror	  på	  hur	  man	  är.	  

Bianca:	  Det	  beror	  på	  hur	  tramsiga	  killarna	  är	  tillsammans.	  

Cecilia:	  Om	  du	  tänker	  efter	  är	  jag	  också	  tramsig….	  

Bianca:	  Ja!!!	  

Diana:	  Det	  är	  nog	  mycket	  trams	  som	  det	  är	  i	  bandet	  och	  skulle	  det	  bli	  ännu	  mer	  det	  skulle	  det	  

bara	  vara	  jobbigt.	  

Erika:	  Nej	  så	  tramsigt	  är	  det	  väl	  inte?	  

Anna:	  Nej	  jag	  tycker	  inte	  det.	  

Erika:	  Okej,	  ganska.	  

5.4. Tjejers	  bortprioritering	  av	  musicerandet	  

Enligt Beatrice prioriterar tjejer oftare bort musiken än vad killar gör. Beatrice menar att 

många tjejer slutar med musik om de inte får tillräckligt med uppmuntran. 
Och	  sen	  tror	  jag	  det	  handlar	  mycket	  om,	  särskilt	  då	  för	  tjejer,	  framför	  allt	  det	  jag	  haft	  kontakt	  

med	  genom	  Playsister	  camp,	  handlar	  det	  om	  att	  uppmuntra	  dem	  att	  spela	  musik	  över	  huvud	  

taget.	  Där	  har	  jag	  märkt	  av	  när	  jag	  var	  yngre	  och	  tycker	  mig	  se	  hos	  andra	  också	  att	  det	  är	  fler	  

tjejer	   som	   slutar	   liksom,	   när	   de	   är	   i	   tonåren	   ungefär,	   just	   därför	   att	  man	   kanske	   inte	   fått	  

uppmuntran	  till	  att	  satsa	  vidare	  och	  jag	  tror	  att	  där	  kan	  vi	  också	  spela	  en	  viktig	  roll.	  Att	  vi	  är	  

med	  och	  uppmuntrar	  i	  den	  fasen	  där	  eleverna	  tycker	  det	  är	  kul	  att	  spela	  musik,	  men	  de	  vet	  

inte	  om	  de	  ska	  ta	  det	  till	  nästa	  nivå	  eller	  om	  de	  istället	  ska	  satsa	  på	  en	  idrott	  eller	  satsa	  på	  

skolan	  eller	  vad	  det	  nu	  kan	  tänkas	  vara,	  och	  att	  man	  är	  med	  där	  och	  säger	  att	  ”Jo	  det	  är	  klart	  

att	  du	  ska	  spela	  musik.	  Du	  kan	  också	  söka	  till	  en	  folkhögskola	  eller	  spela	  i	  ett	  band	  och	  vara	  

med	   i	  en	  studiecirkel	  och	  sätta	  upp	  spelningar”,	  eller	  vad	  som	  helst.	  Så	   jag	   tror	  att	  där	  ska	  
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man	  vara	  med	  och	  motivera	   för	   att	   jag	   tror	  det	   är	  där	  ofta	   som	   framförallt	   då	   tjejer	   faller	  

bort.	  (Beatrice)	  

 

Tjejerna i årskurs sju ser bandet som ett skolprojekt och tror inte det är något de kommer 

fortsätta med efter högstadiet. 
Bandet	  kommer	  väl	  upphöra	  i	  nian	  känns	  det	  som.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

Sen	  kommer	  vi	  gå	  och	  läsa	  på	  lite	  olika	  ställen	  och	  sen	  har	  inte	  alla	  instrumenten	  heller.	  (elev	  

årskurs	  sju)	  

	  

Beatrice förklarar att det är viktigt att elever som vill spela i band har en plats där de kan 

spela eftersom inte alla har möjlighet att spela på sin skola. Här förklarar hon hur de 

arbetar med att nå ut till ungdomar som vill spela. 
Vi	  jobbar	  ju	  en	  hel	  del	  med	  att	  få	  ut	  informationen,	  alltså	  om	  att	  vi	  finns,	  antingen	  genom	  att	  

vi	  åker	  runt	  och	  sätter	  upp	  affischer	  om	  dels	  vår	  verksamhet	  men	  också	  om	  evenemang	  som	  

sker	  på	  Ungdomens	  hus.	  För	  att	  det	  kan	  komma	  in	  ungdomar	  på	  olika	  sätt	  i	  vår	  verksamhet.	  

Vi	   jobbar	   mycket	   med	   affischer,	   med	   marknadsföring	   i	   sociala	   medier….	   Också	   att	   man	  

jobbar	  med	  att	  sprida	  ordet	   liksom.	  Och	   får	   folk	  att	  sprida	  ordet	  om	  att	  vi	   finns.	  Om	  några	  

ungdomar	  har	  fått	  hjälp	  av	  oss	  då	  försöker	  vi	  säga	  till	  dem	  att	  ”ni	  får	  jättegärna	  tala	  om	  för	  

era	  vänner	  också	  att	  dom	  kan	  få	  hjälp	  här”.	  Och	  sen	  åker	  vi	  också	  ut	  och	  gör	  workshops	  på	  

skolor,	  vilket	  gör	  att	  många	  elever	  får	  upp	  ögonen	  för	  att	  vi	  finns	  och	  vi	  kan	  hjälpa	  dem.	  Och	  

då	  kan	  de	  sen	  söka	  sig	  till	  oss,	  efteråt.	  (Beatrice)	  

	  

Chloe beskriver dock att det ofta är svårare att nå ut till tjejer, i synnerhet de i 

högstadieåldern. Här jämför hon även med gymnasiekillar som hon anser är den lättaste 

gruppen att nå ut till när det gäller att spela i band. 
På	  Playsister	  camp	  så	  gäller	  det	  att,	  där	  är	  det	  klurigare	  (att	  nå	  ut	  till	  dem),	  ja	  i	  och	  för	  sig	  det	  

här	   var	   ju	   gymnasiekillar,	   men	   de	   är	   lite	   lättare	   att	   hitta.	   Högstadietjejer,	   då	   måste	   man	  

verkligen	  få	  ut	  infon,	  dels	  med	  affischer,	  facebook,	  höra	  av	  sig	  till	  alla	  fritidsgårdar,	  försöka	  få	  

upp	  intresset	  då	  och	  framförallt	  så	  de	  vet	  att	  lägret	  finns.	  Jag	  tror	  vi	  satsade	  ganska	  mycket	  

dels	  på	  marknadsföring	   i	   tidningar	  och	   försöka	   få	   tidningar	  att	  skriva	  om	  att	  det	  är	  en	  bra	  

grej.	  Även	  där	  får	  man	  rikta	  sig	  till	  föräldrar	  som	  kan	  tänkas	  ”min	  dotter	  skulle	  passa	  perfekt	  

till	  Playsister	  camp.”	  (Chloe)	  
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Eleverna är positiva till att fortsätta med musik på fritiden men de har inte reflekterat 

över i vilken form de vill hålla på med musik. De säger att de kommer spela instrument 

hemma på fritiden, men inte om de kommer att spela själv eller tillsammans med andra. 
Jag	  kommer	  då	  fortsätta	  med	  musik	  på	  fritiden	  i	  alla	  fall.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

Jag	  kommer	  väl	  försöka	  spela	  instrument	  hemma.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

 

Eleverna i årskurs sex vill även de hålla på med musik på fritiden, men förklarar inte 

heller i vilken form. 
Jag	  kommer	  fortsätta	  med	  musik	  på	  fritiden	  tror	  jag.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

Ja	  men	  alltså	  det	  kommer	  alltid	  komma	  musik	  i	  vägen	  i	  hela	  sitt	  liv.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

Sjunga,	   eller	   om	  man	   har	   trummor,	   eller	   gitarr.	   Man	   kanske	   spelar	   hemma	   och	   hittar	   på	  

något.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

Jag	  tror	  att	  jag	  kommer	  spela	  piano.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

	  

En elev upplever det som en svår och jobbig fråga att svara på. 
Ja	  men	  man	  har	  inte	  tänkt	  på	  framtiden	  just	  nu.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

	  

Beatrice beskriver att bland de band hon jobbat med finns det en högre grad av ambition i 

killgrupperna. 
Det	  kan	  nog	  finnas	  en	  stämning	  av	  att	  det	  är	   lite	  mer	  självklart	  att	  satsa	  och	  att	  det	  ska	  gå	  

bra,	  om	  det	  bara	  är	  killar	  i	  bandet.	  Att	  det	  är	  mer	  att	  man	  tar	  det	  för	  givet.	  Inte	  att	  man	  för	  

den	  sakens	  skull	  nödvändigtvis	  vara	  otroligt	  icke-‐ödmjuk	  men…	  att	  det	  är	  mer	  liksom	  att	  ”vi	  

gör	   vår	   grej	   och	   vi	   ska	   ha	   spelningar	   och	   vi	   ska	   synas”.	   Sen	   kanske	   inte	   alla	   har	  

målsättningen	  att	  vi	  ska	  bli	  världsetta	   liksom	  men	  det	  är	  ändå	   lite	  mer	  den	  känslan	   liksom	  

som	  jag	  känner	  av.	  Jämfört	  med	  om	  det	  är	  fler	  tjejer	  i	  bandet	  så	  är	  det	  väl	  lite	  mer	  ”det	  är	  kul	  

att	  hålla	  på	  och	  vi	  har	  kul	  tillsammans”	  men	  det	  är	  inte	  nödvändigtvis	  samma….jag	  vill	   inte	  

säga	  hunger,	  men	  det	  är	  inte	  nödvändigtvis	  samma…	  känsla	  av	  självklarhet	  kring	  att	  ”vi	  ska	  

ta	  många	  spelningar!	  Vi	  ska	  bli	  stora!	  Vi	  ska	  sälja	  skivor!”.	  (Beatrice)	  

	  

Både Chloe och Beatrice anser också att det är väldigt viktigt att satsa extra mycket på 

tjejer som spelar musik. Beatrice lyfter fram musiklägret Playsister camp, som hon själv 

är ansvarig för, som ett bra exempel för att motivera fler tjejer att både börja och att 

fortsätta spela. Hon anser att det är extra viktigt att tjejer får stöd i sitt musicerande 

eftersom de är i minoritet. 
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Jag	  tror	  det	  är	  viktigt	  som	  satsningar	  som	  Playsister	  camp.	  Att	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  ett	  

forum	  för	  tjejer	  för	  att	  ta	  sig	  vidare	  just	  från	  det	  här	  att	  man	  börjar	  spela	  och	  tycker	  det	  är	  

kul	   men	   vet	   inte	   hur	   man	   ska	   ta	   sig	   vidare.	   Det	   är	   inte	   självklart	   ”var	   hittar	   jag	  

bandmedlemmar?	  Var	  hittar	  jag	  hjälp	  och	  stöttning	  längs	  vägen?”	  Något	  som	  många	  killar	  tar	  

lite	  mer	  för	  givet	  att	  ”det	  kommer	  jag	  att	  hitta.	  Det	  ska	  finnas.	  Jag	  är	  duktig,	  jag	  kör	  på.	  Vi	  kör	  

med	  våra	  polare	   för	  det	  är	   inte	  så	  konstigt	  att	  vi	  är	  ett	  gäng	  grabbar	  som	   lirar	   lite	  musik”.	  

Och	  att	  man	  är	  där	  från	  början	  och	  motiverar	  tjejer	  då	  att	  fortsätta.	  Och	  sen	  måste	  det	  ju	  inte	  

vara	  så	  att	  det	  ska	  finnas	  band	  som	  bara	  består	  av	  tjejer	  eller	  bara	  består	  av	  killar	  utan	  jag	  

tycker	   det	   är	   skitbra	   att	   det	   inte	   ska	   spela	   någon	   roll	   liksom.	   Man	   ska	   hitta	   ett	   gäng	  

människor	  som	  man	  trivs	  att	  spela	  musik	  med	  och	  som	  man	  hur	  kul	  tillsammans	  med.	  Sen	  så	  

spelar	  det	  inte	  så	  stor	  roll	  då	  hur	  den	  könsuppdelningen	  ser	  ut	  men	  jag	  tror	  att	  det	  framför	  

allt	  är	  tjejer	  som	  behöver	  den	  uppmuntran	  från	  början	  att	  ta	  steget	  vidare	  och	  fortsätta.	  Så	  

jag	  tror	  det	  är	  viktigt	  och	  bra	  med	  en	  sådan	  satsning	  som	  Playsister	  camp.	  (Beatrice)	  

	  

Chloe instämmer med Beatrice om att det är viktigt satsa på tjejer som vill spela musik. 

Hon nämner även hur viktigt det är att projekten följs upp ordentligt och att de inte 

avbryts.  
Jag	   tycker	   det	   är	   jättebra	   att	   det	   här	   ämnet	   lyfts	   fram	   hela	   tiden.	   Och	   jag	   tror	   att	   det	  

fortfarande	  är	  skitviktigt	  med	  de	  här	  satsningarna	  för	  det	  händer	  inte	  så	  mycket.	  Det	  gör	  inte	  

det.	  Det	   är	  det	   som	  är	   så	  himla	   tråkigt.	   Pratade	  med	  min	  pappa	  här	  om	  dagen	  och	  han	   är	  

musiklärare	   på	   gymnasiet.	   Han	   sa	   att	   det	   kommer	   ju	   sådana	   här	   projekt	   i	   vågor	   och	   det	  

händer	  någonting,	  men	  sen	  så	  rinner	  det	  bara	  ut	  i	  sanden.	  Och	  så	  är	  det	  bara	  killar	  som	  söker	  

musiklinjen	  här.	  Gång	  på	  gång	  på	  gång,	  så	  det	  är	  viktigt	  att	  fortsätta	  verkligen	  och	  ta	  upp	  den	  

här	  frågan.	  (Chloe)	  

5.5. Mål	  och	  motivation	  

Allan menar att musicerandet i ensembleform bidrar till att skapa en gemenskap inom 

gruppen där eleverna får möjlighet att utvecklas tillsammans. 
Det	  någon	  slags	  gemenskap	  när	  man	  spelar	  i	  en	  grupp.	  Man	  interagerar	  och	  man	  måste	  rätta	  

sig	  efter	  varandra.	  Man	  känner	  att	  man	  är	  en	  del	  av	  ett	  fungerande	  flöde.	  Man	  lär	  sig	  att	  spela	  

i	  takt,	  man	  märker	  att	  det	  är	  mycket	  roligare	  att	  spela	  i	  takt	  än	  otakt	  och	  känner	  att	  nu	  är	  jag	  

i	  takt,	  vi	  är	  tillsammans	  i	  takt	  och	  vi	  spelar	  rätt	  ackord	  tillsammans	  vilket	  låter	  bra.	  	  (Allan)	  

 

Elever i båda grupperna pratar om att de har märkt en utveckling under tiden de hållit på 

med bandet. 
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Man	  har	  ju	  utvecklats	  alltså,	  väldigt	  mycket.	  (Elev	  årskurs	  sex)	  

Man	  får	  utveckla	  sig	  själv.	  (Elev	  årskurs	  sju)	  

	  

En elev i årskurs sex jämför hur det var när hon började spela med hur det ser ut idag. 

Hon upplever att det är roligare att spela när hon känner sig säkrare på instrumentet och 

har lättare att komma ihåg vad hon ska spela. 
Man	  har	  blivit	  mycket	  bättre	  på	  det	  instrument	  man	  har	  spelat.	  Alltså	  man	  kan	  höra	  skillnad,	  

annars	  kanske	  man	  glömmer	  bort	  men	  nu	  kommer	  man	  ihåg	  allt	  och	  då	  tycker	  man	  det	  är	  

roligare.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

 

Allan förklarar vikten av att ha ett mål och att få lyckas. Han menar att jag-kan-känslan är 

viktig för att hålla sig motiverad att fortsätta spela. 
Det	  har	  upplevt	  att	  det	  här	  är	  roligt,	  de	  får	  ut	  någonting	  av	  det	  som	  väl	  handlar	  om…	  ja	  det	  

går	   ju	   alltid	   ut	   på	   att	   visa	   upp	   till	   slut.	   De	   får	   visa	   upp	   åtminstone	   för	   klassen.	  Och	   det	   ju	  

någon	  slags	  stolthet	  att	   få	  visa	  att	  man	  kan	  göra	  något	  som	  upplevs	  som	  bra	  av	  de	  andra	  –	  

”jag	  kan	  någonting,	   jag	  står	  för	  någonting,	   jag	  törs	  stå	  här	  och	  ta	  plats”.	  Och	  det	  är	  ju	  något	  

som	  alla	  människor	  borde	  få	  känna,	  och	  mår	  bra	  av	  att	  känna	  tror	  jag.	  Att	  få	  lyckas	  –	  och	  det	  

gör	  de	  ju,	  även	  om	  man	  spelar	  fel	  ibland	  så	  har	  man	  gjort	  en	  grej	  och	  visat	  upp	  och	  lyckats.	  

Och	  det	  tror	  jag	  bara	  det	  i	  sig	  ger	  en	  positiv	  känsla	  som	  man	  vill	  återuppleva	  och	  det	  behöver	  

inte	  vara	  musik,	  det	  kan	  gälla	  inom	  idrott	  eller	  vad	  som	  helst	  där	  man	  får	  stå	  och	  ta	  plats	  och	  

visa	  upp	  sig	  och	  lyckas.	  (Allan)	  

	  

Alla elever i årskurs sju är väldigt positiva till att fortsätta med bandet den närmsta tiden. 

De ser fram emot att få spela inför publik igen. Genom att spela upp för publik oftare ska 

de bli mer säkra på scenen. 
Träna	  att	  vara	  mer	  säker	  på	  scen	  kanske.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

Och	  försöka	  spela	  upp	  mer.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

Och	  inte	  vara	  så	  osäkra.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

	  

Även Beatrice tycker att ett mål är motiverande. 
På	   ett	   sätt	   så	   är	   det	   nog	   många	   liknande	   saker	   som	   motiverar	   både	   tjejer	   och	   killar	   att	  

fortsätta	  spela,	  om	  det	  kan	  vara	  en	  stor	  spelning	  eller	  liknande	  saker	  som	  att	  ”okej,	  nu	  har	  vi	  

något	  att	  jobba	  mot”	  (Beatrice)	  
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Chloe tycker också det är viktigt att ha ett mål, men att bandmedlemmarna bör har 

någorlunda liknande mål och ambitioner med sitt musicerande. Annars finns risken för att 

bandet inte kommer att fungera på sikt. 
Jag	  tror	  det	  är	  ganska	  viktigt	  att	  man	  har	  hyfsat	  samma	  ambitionsnivå.	  För	  är	  det	  så	  att	  det	  är	  

två	   i	   ett	   band	   som	   satsar	   järnet	   och	   övar	   som	   fasen	   och	   verkligen	   vet	   vad	  de	   vill	  med	   sin	  

musik,	  om	  man	  ska	  dra	  det	  åt	  det	  extrema	  hållet,	  och	  så	  är	  det	  två	  som	  tycker	  det	  är	  lite	  kul	  

bara	  men	  det	  är	  ingen	  big	  deal.	  Det	  tror	  jag	  drar	  ner	  motivationen	  jättemycket.	  Jag	  tror	  det	  är	  

väldigt	   viktigt	   att	  man	  har	   samma	  ambitionsnivå,	   antingen	   så	   att	   alla	   tycker	   att	   det	   är	   kul	  

men	   inte	   så	   mycket	   mer	   eller	   att	   alla	   tycker	   det	   är	   skitkul	   och	   vill	   satsa.	   Jag	   tror	   det	   är	  

jättesvårt	  när	  man	  hamnar	  med	  en	  massa	  av	  de	  olika	  nivåerna.	  Det	  tror	  jag	  är	  omotiverade	  

för	   bandet,	   så	   har	   det	   i	   alla	   fall	   alltid	   varit	   för	  mig,	   och	   jag	   tror	   ändå	   att	   jag	   kan	   se	   det	   i	  

banden	  också.	  Skillnaden	  där	  mellan	  killar	  och	  tjejer,	  ja	  det	  vet	  jag	  tusan	  faktiskt	  om	  jag	  har	  

tänkt	  på.	  Jag	  tror	  det	  är	  lite	  samma	  faktiskt	  samma	  liksom.	  Man	  behöver	  vara	  på	  samma	  nivå	  

så	  man	  inte	  är	  ljusår	  ifrån	  vad	  man	  vill	  med	  bandet	  och	  vad	  man	  vill	  ha	  ut	  av	  det.	  Och	  att	  man	  

har	  lite	  samma	  mål,	  även	  om	  de	  inte	  är	  skyhöga	  men	  att	  man	  har	  lite	  samma	  tankar	  om	  vad	  

man	  vill	  med	  den	  här	  gruppen,	  tror	  jag.	  (Chloe)	  
 

Allan anser att mycket av motivationen kommer inifrån och att det är elevernas eget 

intresse som ska få styra.  
Man	  behövde	  inte	  motivera	  dem	  -‐	  de	  kom	  av	  sig	  själva	  och	  lärde	  sig	  saker	  utan	  att	  jag	  tjatade	  

och	   gav	   dem	   läxor.	   Då	   insåg	   man	   att	   det	   är	   deras	   motivation	   som	   ska	   driva	   det	   här	  

egentligen,	  de	  ska	  få	  göra	  det	  som	  de	  känner	  för	  och	  så	  få	  hjälp	  av	  mig	  med	  det	  de	  behöver	  

och	  inte	  förstår.	  (Allan)	  
 

Eleverna finner glädje genom musicerandet och ser det som ett sätt att uttrycka sig själv. 
Det	   bästa	   med	   att	   spela	   i	   band	   är	   att	   få	   hålla	   på	   med	  musik	   –	   det	   man	   tycker	   om.	   (elev	  

årskurs	  sex)	  

Man	  blir	  glad	  utav	  det.	  (elev	  årskurs	  sex)	  

Det	  är	  kul	  att	  spela	  musik.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

Man	  får	  uttrycka	  sig	  själv.	  (elev	  årskurs	  sju)	  

 

Allan menar att om eleverna själva får bestämma mycket blir de mer motiverade till att 

fortsätta spela. 
Ja	  det	  är	  ju	  dels	  att	  de	  får	  bestämma	  väldigt	  mycket	  själva.	  De	  får	  göra	  vad	  de	  vill,	  inom	  vissa	  

ramar	  förstås.	  De	  får	  välja	  instrument	  som	  de	  vill	  spela,	  de	  får	  välja	  låt.	  Och	  sen	  försöker	  jag	  
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inte	   gå	   in	   och	   styra	  mer	   än	   vad	   som	   behövs	   för	   att	   föra	   processen	   framåt,	   för	   jag	   har	   ju	  

mycket	  mer	  kunskaper	  än	  dem	  förstås,	   jag	  måste	   ju	   ta	  vissa	  steg	  och	  säga	  ”nä	  men	  nu,	  det	  

här	   blir	   ju	   inte	   bra,	   vi	   måste	   göra	   så	   här	   istället.	   Vi	   måste	   åtminstone	   ta	   samma	   ackord	  

samtidigt”	  och	  sådana	  saker.	  Men	  har	  de	  en	   idé	  om	  att	  nu	   lägger	  vi	   till	  något	  eller	   tar	  bort	  

något	  då	  gör	  vi	  det.	  De	  ska	  känna	  att	  det	  är	  dem	  som	  på	  något	  vis	  driver	  det	  här,	  att	  det	  är	  

dem	  som	  har	  valt	  att	  göra	  det.	  Så	  det	  tror	  jag	  är	  motiverande.	  (Allan)	  

 

Beatrice och Chloe arbetar med att motivera sina elever genom att vara positiva och 

samtidigt lyfta fram vad eleverna behöver ändra för att utvecklas. Att eleverna får känna 

att de utvecklas och blir bättre på att spela är viktigt för att de ska hålla sig motiverade. 

Beatrice tycker det är viktigt att vara positiv för att hålla motivationen uppe, men att 

samtidigt komma med konstruktiva tips och idéer på hur bandet ska bli ännu bättre.  
Jag	  brukar	  försöka	  vara	  väldigt	  positiv	  men	  också	  väldigt	  konstruktiv.	  Jag	  tror	  det	  är	  väldigt	  

viktigt	   att	   vara,	   eller	   för	   jag	   själv	   är	   väldigt	   peppande	   liksom	   och	   försöker	   ha	   en	   väldigt	  

positiv	   stämning	  hela	   tiden	  och	  samtidigt	   försöka	  komma	  med	  många	  konstruktiva	   tips	   så	  

att	  det	  inte	  bara	  blir	  ”gud,	  var	  du	  är	  bra!	  Kom	  igen”,	  utan	  att	  ge	  konkreta	  tips	  på	  att	  ”det	  här	  

gör	  du	  bra	  men	  det	  här	  skulle	  du	  kunna	  tänka	  om.	  Tänk	  om	  vi	  gör	  så	  här	  eller	  lägger	  upp	  det	  

på	   det	   här	   sättet	   istället”	   samtidigt	   som	   man	   fortfarande	   är	   väldigt	   positiv	   och	   har	  

inställningen	   ”kom	   igen	   nu	   ska	   vi	   visa	   dem	   vad	   vi	   kan”.	   Jag	   tror	   att	   det	   är	   nog	   min	  

huvudstrategi.	  (Beatrice)	  

	  

Eleverna i årskurs sex som har uppehåll från sitt musicerande ser fram emot att börja 

snart igen. 
Det	  känns	  bra	  och	  så	  man	  får	  komma	  igång	  med	  trummorna	  igen.	  (Elev	  årskurs	  sex)	  

Man	  får	  göra	  det	  man	  tycker	  om	  att	  göra.	  (Elev	  årskurs	  sex)	  

Och	  så	  har	  man	  någonting	  att	  träna	  på.	  (Elev	  årskurs	  sex)	  

	  

Chloe tycker också att det är viktigt att ha en positiv inställning men att även lyfta fram 

de sidor bandet behöver jobba mer på för att utvecklas. Hon anser också att det är viktigt 

att hitta en lagom nivå på svårighetsgraden i det bandet spelar. 
Jag	  tror	  verkligen	  inte	  man	  vinner	  något	  på	  att	  vara	  för	  snäll	  och	  för	  gulligull,	  för	  det	  ger	  inte	  

så	  mycket	   faktiskt.	  Man	  måste	  ha	  en	  piska	   samtidigt	   som	  måste	  verkligen	  kunna	  motivera	  

och	  lyfta	  fram	  ”det	  där	  gjorde	  du	  jättebra,	  men	  vi	  måste	  öva	  på	  det	  här”,	  att	  man	  verkligen	  är	  

jättenoga	  med	  att	  jobba	  med	  båda	  sidorna.	  Det	  tror	  jag	  är	  jätteviktigt.	  Och	  där	  får	  man	  tänka	  

tillbaks	   jättemedvetet	   på	   vilka	   lärare	   man	   själv	   har	   haft,	   vad	   jag	   tyckte	   var	   bra	   med	   den	  
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personen,	   vad	   jag	   tyckte	   var	   dåligt,	   okej	   det	   ska	   jag	   ta	  med	  mig,	   att	  man	   verkligen	   tänker	  

aktivt	  på	  hur	  man	  kan	  uppmuntra	  någon	  att	  göra	  något	  bra.	  Sen	  är	  det	  viktigt	  det	  där	  också,	  

nivån	   måste	   ju	   vara	   något	   att	   kämpa	   lite	   för	   så	   att	   det	   inte	   är	   för	   hög	   nivå	   eller	   för	   låg.	  

(Chloe)	  

5.6. Sammanfattning	  

Både elever och lärare anser att den sociala faktorn är viktig när elever väljer att börja 

spela i band. Det är ett meningsfullt sätt att umgås med sina vänner på och även ett sätt 

att hitta nya vänner.  

Samtliga lärare menar att elevernas spelstilar ofta faller in i stereotypa könsroller. Tjejer 

spelar försiktigare och behöver mer uppmuntran, medan killar är självsäkrare och tar för 

sig mer. Eleverna menar dock att de vågar mer om de bara är tjejer i gruppen. Då kan de 

stötta varandra och slippa bli kritiserade. 

De flesta i högstadieåldern väljer att spela med sina kompisar. Eftersom att spela i band 

anses som en manlig aktivitet blir det mest killar som spelar. Riktade musikverksamheter 

för tjejer lyfts fram som en metod för att uppmuntra fler tjejer att spela i band. Både 

elever och lärare upplever att gruppdynamiken påverkas beroende på könsuppsättningen, 

även om det finns undantag.  

Enligt lärarna prioriterar många tjejer bort musicerandet för att de inte får tillräckligt med 

uppmuntran. Eleverna har inte reflekterat över sina planer för ett framtida musicerande. 

De nämner endast att de vill fortsätta spela instrument, men inte i vilket sammanhang. 

Lärarna menar att det är viktigt att nå ut med information till eleverna för att få in dem i 

musikverksamhet på fritiden. Tjejer i högstadieåldern har visat sig svårare att nå ut till. 

Vidare betonar lärarna hur viktigt det är att de görs satsningar för tjejer med syfte att 

uppmuntra och motivera dem att fortsätta spela musik. 

Att ha ett mål med musicerandet, exempelvis i form av en uppspelning, är något både 

elever och lärare lyfter fram som en viktig faktor för motivation. Lärarna menar att 

mycket av motivationen kommer av att eleverna upplever att de utvecklas och känner att 

de får lyckas. Eleverna upplever att det är roligt att hålla på med musik och känna att de 

utvecklas. Andra faktorer lärarna lyfter fram som främjande för motivationen är att 

elevernas får bestämma mycket själva samt konstruktiv kritik. 
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6. Diskussion	  

I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och studier. 

Kapitlet inleds med att diskutera hur könsnormerna påverkar spelmomentet. Därefter 

följer ett avsnitt som diskuterar huruvida enkönade undervisningssituationer kan stärka 

tjejer och motivera dem till att fortsätta spela musik. Sista avsnittet handlar om 

motivationsfaktorer. När jag hänvisar till lärarna i föreliggande studie kommer det skrivas 

i kursiv stil för att öka tydligheten. 

6.1. Resultatdiskussion	  

Björck menar att det är ett problem att kvinnor är starkt underrepresenterade inom 

studieförbundens rockcirklar eftersom de anses som viktiga för lärandet inom 

populärmusik. Beror detta på att tjejer inte skulle vara intresserade av att spela i band? 

”Intresse, tillträde och deltagande är i stället komplexa företeelser och begrepp som 

griper in i varandra och våra uppfattningar om vad det innebär att vara tjej eller kille.” 

(Björck, 2012, s 124). Björck menar att intresse och deltagande handlar om mer än att 

tjejer skulle vara förtryckta av killarna eller att tjejerna inte skulle vara intresserade av att 

spela i band. Resultat i föreliggande studie visar på ett likande mönster. Lärarna talar om 

att så väl tjejer och killar föredrar att spela med sina kompisar. Eftersom ungdomar i den 

åldern oftast umgås inom sitt eget kön och det är flest killar som spelar instrument som 

gitarr, bas och trummor blir det mest killar som spelar i band. Lärarna upplever även att 

tjejer oftare ägnar sig åt det som förväntas av dem, snarare än vad de vill. De talar även 

om en könsnormalisering till hur eleverna förhåller sig till olika musikinstrument och 

genrer. Allan nämner att tjejerna spelar försiktigt och föredrar mjukare musik medan 

killarna vill spela hårdrock. Det stämmer överens med tjejernas musiksmak då de 

föredrar popmusik. Björck (2012) menar att kön påverkar hur elever väljer instrument 

och musikgenrer i musikundervisningen i skolan. 

Marklunds studie (2010) om gitarrpedagogers syn på genus visar att hennes informanter 

upplever att killar föredrar hårdare musik än vad tjejer gör. Informanterna upplevde även 

att killarna som spelade gitarr tog för sig mer medan tjejerna var lydiga och fogade sig. 

Även Brandemo och Seväs studie (2009) om kvinnliga elevers upplevelser av 



36  

 

ensemblespel visade att killarna i banden tog för sig mer. Lärarna visar på samma 

erfarenheter eftersom många av de tjejer de arbetat med är försiktiga.  

Redan från en tidig ålder anpassas barn till vad som är manligt och kvinnligt. När barnet 

lär sig tala anpassas de till samhällets rådande sociala normer (Davies, 2003). Det innebär 

att sättet att prata på och val av aktiviteter påverkas av könsnormerna. Hirdman (2003) 

menar att göra genus handlar om att hålla isär; ”att göra genus är att göra skillnad, där 

skillnad inte finns” (s 65). Enligt Hirdman (2003) är könsrollerna kulturella 

konstruktioner. I samspelet med andra människor lär sig barnet vad som är 

kännetecknande för flickor respektive pojkar. De oskrivna regler gällande hur vi 

förväntas bete oss beroende av kön kallar Hirdman för genuskontrakt. I skolan skapas 

genus dagligen (Svaleryd, 2003). Som lärare är det viktigt att lära sig upptäcka dessa 

mönster för att kunna bryta dem. Lärarna talar om uppmuntran som ett verktyg för att 

bryta dessa mönster. De menar att många tjejer som spelar i band behöver mycket 

uppmuntran för att vilja fortsätta. Läraren spelar en viktig roll för att uppmuntra och 

motivera tjejer att fortsätta spela musik. Lärarna upplever att många tjejer slutar spela i 

högstadie- och gymnasieåldern. Marklund (2010) beskriver i sin studie att många tjejer 

slutar spela gitarr när de kommit upp i högstadieåldern och att ännu färre tjejer går vidare 

till eftergymnasiala musikstudier inom gitarr.  

Bergman (2009) beskriver på vilket sätt spela i rockband är förenat med en maskulin 

könskodning. Att spela i rockband och ta sig an rollen som rockmusiker är starkt förenad 

med maskulinitet vilket kan leda till att det blir svårt för tjejer att förhålla sig till denna 

aktivitet. Det blir alltså problematiskt för tjejer att spela rockmusik och att samtidigt vara 

normativt feminina.  De tjejer som Bergman studerade tonade oftare ned sin egen 

musikaliska förmåga än vad killarna gjorde. Detta kan jämföras med lärarnas upplevelser 

av att tjejer behöver mer uppmuntran att ta för sig mer och våga satsa på sitt musicerande. 

Trots att tjejerna i föreliggande studie tycker det är väldigt roligt att hålla på med musik 

ger de diffusa svar gällande sitt framtida musicerande. De är även övertygade om att 

deras band kommer att upphöra efter årskurs nio. Ingen av tjejerna nämner något om att 

spela i band i framtiden utan pratar endast om att spela instrument hemma på fritiden. 

Beatrice och Chloe förespråkar musikprojekt för tjejer som en bra metod för att motivera 

fler tjejer till att både börja med och att fortsätta spela musik. Björck (2012) menar att ett 
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vanligt argument till att ha enkönad undervisning är att kompensera för det kön som är i 

minoritet. Därför ordnas till exempel dansgrupper för killar och rockkurser för tjejer. 

Musikprojekt riktade till tjejer är även ett sätt att stärka tjejernas självförtroende och våga 

ta plats. Enligt Björck handlar uttrycket ta plats inte bara om att synas och höras utan 

även om rätten till avskildhet – att få ta plats i det egna rummet och bara kunna fokusera 

på det som ska läras. Svaleryd (2003) menar att könsuppdelad undervisning kan vara 

nödvändigt för att motverka stereotyper. En sådan stereotyp skulle enligt lärarna kunna 

vara att tjejer sjunger medan killar spelar elgitarr och trummor. I en enkönad 

undervisningssituation ändras dessa roller och ger eleverna istället möjlighet att 

uppmärksamma variationer inom det egna könet; för tjejerna skulle detta innebära att de 

får prova de instrument de vill och inte bara det som förväntas av dem. Svaleryd (2003) 

anser dock att pedagogen måste ha ett tydligt mål med undervisningen i en enkönad 

grupp. Jämställdhet kommer inte automatiskt bara för att grupperna delas upp efter kön, 

utan syftet måste vara att bryta stereotypa mönster. Enkönad undervisning får inte heller 

bli ett åtgärdsprogram. Då finns risken att skillnaderna mellan könen istället förstärks. 

Gulbrandsen (1994) förespråkar att det i vissa fall kan vara nödvändigt att dela upp 

klassen i tjej- och killgrupper. Hon menar att om en part av klassen trycks ned måste 

läraren ändra på situationen och ett sätt kan vara att dela upp klassen i mindre grupper. 

Syftet är inte att få ett ”vi och dem”, utan att ”samla styrka till det gemensamma” 

(Gulbrandsen, 1994, s 132). Fokuset får inte hamna på bara en grupp, utan alla måste 

arbeta med attityder och att visa varandra respekt. Tjejerna upplever att de blir stressade 

av att ha killar närvarande eftersom de blir kritiserade av killarna i sin klass. I en mindre 

grupp där alla känner sig trygga har de möjlighet att stötta varandra. Även Björck (2012) 

talar om vikten av att ha ett eget rum, det vill säga en trygg miljö som fungerar som en 

fristad från störande moment. Björck beskriver det egna rummet som en strategi snarare 

än som en ideologi. I det egna rummet upplever eleverna att saker och ting inte måste 

vara på ett visst sätt. Det stämmer överens med tjejernas upplevelser av att de kan stötta 

varandra i gruppen och att de vågar testa mer om de bara är tjejer. Tjejerna utesluter dock 

inte att ha med killar i bandet, så länge tjejerna upplever att killarna är snälla mot dem 

och är samarbetsvilliga: ”Men det finns ju några som är snälla och man kan samarbeta 

med.” (elev årskurs sju). Det är just detta som är målet – att elever lär sig visa varandra 
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respekt och kan samarbeta med varandra (Gulbrandsen, 1994; Svaleryd, 2003). När vi når 

dit kommer det inte behövas enkönade grupper.  

 

Lärarna anser att det är viktigt att eleverna känner att de utvecklas för att de ska hålla sig 

motiverade att vilja lära sig mer. På ett positivt sätt strävar de efter att lyfta fram saker 

eleven bör förbättra. Deras synsätt ligger nära Vygotskijs (enligt Dysthe, 2003) teori om 

att undervisningen bör rikta in sig på det som befinner sig i utveckling. Det är dock 

viktigt att utgångspunkten är elevens potential och inte dens svagheter. Lärarens roll är att 

både utmana och stötta eleven genom lärandeprocessen. Tjejerna märker en stor skillnad 

från när de först började spela jämfört med idag och känner att deras utveckling är 

motiverande och får dem att vilja öva mer. Lärarna lyfter fram jag-kan-känslan som en 

viktig faktor för elevernas utveckling. Jag-kan-känslan innebär enligt Schenck (2000) att 

framgång föder framgång. Schenck menar att få saker är så motiverande som att få 

lyckas, till exempel känslan som infinner sig efter en lyckad spelning. För att eleven ska 

få ut det mesta av musicerandet och vilja lära sig mer är det bra att i hitta en balans i 

undervisningen. Kända låtar ska blandas med nya utmaningar. Läraren måste dock vara 

lyhörd för när de nya utmaningarna ska introduceras så det inte går ut över jag-kan-

känslan (Schenck, 2000). Det viktigaste är att inte glädjen i musicerandet försvinner. 

Eleverna i årskurs sju är mycket positiva till att ha fler spelningar inom en snar framtid. 

Trots att det kan kännas nervöst att stå på en scen strävar de efter att bli bättre på det och 

övervinna osäkerheten. Att ha ett mål med musicerandet och få möjligheten att lyckas är 

något samtliga lärare anser vara en förutsättning för motivationen. 

 Enligt det sociokulturella perspektivet är det viktigt för elevens motivation att denne 

både känner sig uppskattad som någon som kan något och som någon som kan betyda 

något för andra (Dysthe, 2003). Att vara med i en grupp där alla visar varandra 

uppskattning är motiverande för lärandet. Det är avgörande för motivationen att alla i 

gruppen värdesätter lärandet. Enligt Lindwall (2011) kan negativa kommentarer få 

konsekvenser för självkänslan, vilket påverkar motivationen. Därför är det särskilt viktigt 

att sträva efter att stärka det positiva. Tjejerna i grupperna upplever gemenskapen som det 

allra roligaste med att spela i band. Genom att de visar varandra uppskattning och stöd 

blir de uppmuntrade att fortsätta. Allan menar att de genom interaktion och det 
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musikaliska samspelet i gruppen lär sig av varandra. Det överensstämmer med den 

sociokulturella teorin om att människor lär sig i samspel med andra (Dysthe, 2003). Allan 

betonar även hur viktigt det är att de trivs tillsammans i gruppen. Därför låter han de 

själva sätta ihop grupper de trivs i, förutsatt att ingen blir lämnad utanför. Att eleverna får 

välja det mesta själva, oavsett om det handlar om vilka personer eleven vill spela med, 

vilket instrument eleven vill lära sig eller de låtar som ska spelas, är något Allan tycker är 

en förutsättning för motivationen. Chloe menar att det är viktigt att alla medlemmarna i 

en grupp har liknande ambitionsnivå för att det ska fungera. Viljan att lära bygger enligt 

det sociokulturella perspektivet på att eleven känner en mening med det som ska läras. 

Enligt både Vygotskij och Dewey är det viktigt att ha barnens intresse som utgångspunkt 

för sin undervisning och att eleverna måste få vara aktiva i lärandeprocessen (Dysthe, 

2003). Att eleverna har möjlighet att påverka och ha inflytande i undervisningen är även 

ett krav i Läroplanen för grundskolan 2011. 

 

Lärarna pratar om skillnader mellan könen trots att jag endast frågat om likheter. Enligt 

Hirdman (2003) handlar att göra genus om att göra skillnad.  Kan det vara så att 

könsmönstren sitter så djupt i samhället att de är omöjliga att undkomma? Davies (2003) 

menar att det inte går att bortse från könsmönstren som finns i den sociala strukturen men 

att vi däremot kan vara medvetna om att dem existerar. Genom denna medvetenhet kan vi 

lättare uppmärksamma hur den kan begränsa en individ eller en grupp och på så vi lära 

oss motarbeta detta.  

6.2. Slutord	  

Jag har i min studie fått ta del av både lärares och elevers åsikter och tankar angående vad 

som motiverar till att spela i band. Jag har även fått ta del av på vilka sätt de upplever 

könsnormerna kring att spela i band. Deras uttalanden har satts i perspektiv till tidigare 

forskning utifrån både sociokulturella lärandeteorier och genusteorier.  

Under tiden jag arbetat med min studie har jag uppmärksammat att ordet tjejgrupp 

accepteras av ordbehandlaren i Microsoft Word men inte killgrupp. Innebär detta att det 

är en grupp bestående av killar som är normen medan en grupp med tjejer är så pass 

avvikande att det krävs att sätta tjej framför grupp? Det ska inte behöva spela någon roll 
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om ett band består av bara tjejer, bara killar eller blandat – de är fortfarande bara ett band. 

Vi har dock inte nått dit än.  

För att fler tjejer ska känna sig motiverade att börja spela i band krävs ett arbete med att 

förändra diskurser och bryta normer. En tjej som spelar i band sticker automatiskt ut för 

att hon bryter mot normen. I läraryrket måste vi dagligen arbeta för att motverka att 

elever bara ägnar sig åt det som anses normativt för respektive kön. Vi måste även sträva 

efter att upptäcka hur könsstereotyper manifesterar sig i vardagen. Detta är något jag själv 

upplevt mig ha blivit bättre på att uppmärksamma under den tiden jag arbetat med 

studien. Att bryta mot normen är inte helt enkelt. Genom att stötta och uppmuntra tjejer 

som spelar i band ökar chansen att de känner sig motiverade att fortsätta. 

Min studie lyfter fram många positiva aspekter med könsuppdelad undervisning men 

visar även exempel på den kritik som finns samt några av de fällor som ska undvikas. 

Könsuppdelad undervisning ska inte vara en slutgiltig lösning, men eftersom 

musikprojekt riktade till tjejer visar sig vara en fungerande metod för att få fler tjejer att 

börja spela är det ett steg i rätt riktning. Målet ska vara att könsuppdelad undervisning 

inte längre ska behövas. Får att nå dit måste vi aktivt motarbeta normen att det nästan 

bara är killar som spelar i band. 

6.3. Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  

När jag gjorde min förstudie hade jag först hoppats på att få följa en grupp med bara 

tjejer och en grupp med både tjejer och killar. Jag ville undersöka de likheter och 

skillnader som fanns i grupperna beträffande gruppdynamik och motivationsfaktorer. 

Därför skulle jag tycka det var intressant att göra en liknande undersökning men med 

grupper av blandade kön. Här skulle jag dock helst inte se en grupp med könsstereotyp 

instrumentuppsättning, vilket skulle kunna innebära att killarna spelar instrument och 

tjejerna sjunger, utan att instrumenten är någorlunda jämt fördelade mellan könen. Något 

jag lärt mig under arbetets gång med denna studie är att det är viktigt ur ett 

genusperspektiv sett att lyfta fram likheter och inte skillnader. 

En annan problemställning som dykt upp är att många tjejer slutar med musiken. Jag 

skulle därför ge som förslag en studie om vad som motiverat kvinnliga musiker att 

fortsätta spela. Här tänker jag mig unga vuxna som målgrupp och gärna kvinnor som 
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studerar musik vid folkhögskola eller högskola. Jag ser även helst att de inte spelar 

instrument som inte anses normativt feminina. På så vis blir det även här möjligt att 

undersöka hur könsnormerna påverkar spelmomentet. 
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Bilaga	  	  

 

Intervjufrågor 

 
Till båda ensemblegrupperna: 

 

Om ni ser tillbaka från att du först började spela och jämför med idag, vilka skillnader 

märker ni? 

 

Har ni någon möjlighet att få spela utanför lektionstid? I så fall var? 

 

Hur kommer det sig att ni bara är tjejer i bandet? 

 

Hur tänker du kring ditt musicerande i framtiden? 

 

Vem eller vilka har ni som stöttar ert musicerande? 

 

Vad lyssnar ni på för musik? 

Vilka är era favoritartister/grupper? 

 

Vad är det bästa med att spela i band? 

 

Till åk 6 som har uppehåll från sin ensemble: 

 

Hur känns det att ha uppehåll från bandet? 

 

Jag hörde att ni snart ska få börja med ensemblelektioner igen. Hur känner ni inför att 

komma igång med spelandet? 
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Till åk 7 som spelar kontinuerligt. De hade även en spelning inför sin klass i slutet 

av förra terminen. 

 

Hur var responsen från klasskamraterna och lärarna efter spelningen ni gjorde förra 

terminen? 

 

På vilket sätt vill ni fortsätta med ert musicerande under den närmsta tiden? 

 

Till lärare/ledare 

 

Berätta om din arbetsbakgrund! 

 

Hur rekryterar du elever till din verksamhet (ensembleundervisning eller rockläger)? 

Hur görs gruppindelningen? 

 

Hur utvärderas projektet (ensembleundervisningen eller rocklägret)? 

Vad har det lett till? 

 

Vilka faktorer tror du spelar in när dina elever väljer att börja spela i band? Märker du 

några likheter mellan tjejer och killar? 

 

På vilket sätt upplever du att stämningen i gruppen påverkas beroende på 

könsuppdelningen (killar, tjejer, blandat)?  

 

Vad tror du motiverar eleverna att fortsätta spela? Likheter på killar och tjejer? 

 

Hur arbetar du med motivation? 

 


