
EXAMENSARBETE

Tro kan förflytta berg
En studie i hur gitarrpedagoger kan arbeta för att stärka sina elevers tilltro till

den egna förmågan

Magdalena Bergqvist
2013

Lärarexamen, avancerad nivå
Lärarexamen 270/300/330 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



TRO KAN FÖRFLYTTA BERG 
En studie i hur gitarrpedagoger kan arbeta för att stärka sina elevers 

tilltro till den egna förmågan 

MAGDALENA BERGQVIST 

 

Handledare: Anna-Karin Gullberg 

Luleå Tekniska Universitet 

Lärarutbildning 

Allmänt utbildningsområde, avancerad nivå, A7002P 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande   



 

FAITH CAN MOVE MOUNTAINS 

A study of how guitar teachers can work to strengthen their students’ 

confidence in their own ability 

MAGDALENA BERGQVIST 

Mentor: Anna-Karin Gullberg 

Luleå University of Technology 

Teacher Education 

General education area, advanced level, A7002P 

Department of art, communication and learning  



Förord 

Jag vill först och främst tacka alla informanter som har ställt upp i denna studie. Det är tack 

vare er som jag har kunnat skriva denna uppsats! Jag vill även tacka mina vänner för att ni har 

stöttat mig på olika sätt under skrivandets gång. 

Ett stort tack till biblioteket i Piteå. Ni är klippor i vardagen.  

Jag vill tacka Joakim Hellgren som var min första handledare. Tack för att du trodde på mitt 

val av ämne. Jag vill även tacka Anna-Karin Gullberg som blev min handledare efter jul. 

Tack för alla diskussioner och för att du har hjälpt mig att bli mer kreativ i mitt skrivande.   

Piteå den 10 maj 2013 

Magdalena Bergqvist   



Abstrakt 

Denna studie undersöker hur gitarrpedagoger kan arbeta för att stärka sina gitarrelevers tilltro 

till den egna förmågan att kunna spela gitarr. Jag har valt att använda mig av kvalitativa 

intervjuer som metod och jag har intervjuat både lärare och elever för att uppsatsen ska 

innehålla både ett lärar- och elevperspektiv. Jag har använt mig av ett antal begrepp som 

enligt Albert Bandura (1997) påverkar individens tilltro till den egna förmågan. Dessa 

begrepp är: Reflektion, Tidigare framgångar (Mastery Experience), Positiv feedback (Verbal 

Persuasion), Trygghet (Psychological and affective states) och (Bandura, 1997). 

Det framgår utifrån lärarinformanternas intervjuer att elevernas förmåga att reflektera, se att 

de har utvecklats och tryggheten på lektionerna är viktiga faktorer för att stärka elevernas 

tilltro. I praktiken betyder det att pedagogerna ger eleverna en känsla av att de kan spela 

gitarr, möjlighet att se den egna utvecklingen samt en trygghet under gitarrlektionerna. 

Utifrån elevinformanternas svar visar det sig att de har en viss vana att reflektera över sitt 

lärande och sin förmåga. Eleverna berättar även att de upplever att de har en god relation till 

sin lärare vilket antyder att de känner sig trygga. Känslan av att de kan spela gitarr var olika 

beroende på vilken del i gitarrspelet vi pratade om, elevinformanterna visade tendenser till att 

ha en högre tilltro till den egna förmågan till saker som de hade framgångsrika erfarenheter 

av. 

I diskussionen framkommer det att elevernas egna reflektioner kring sina prestationer kan 

vara en öppning för lärarna att identifiera de elever som har en låg tilltro till den egna 

förmågan. Reflektion kan även hjälpa eleverna att se sin egen utveckling vilket i sin tur kan 

öka elevernas tilltro till den egna förmågan. Positiv feedback skulle kunna hjälpa eleverna att 

tro på sin egen förmåga. Tryggheten på lektionerna visar sig vara en viktig del om eleverna 

skall våga utmana sig själva och på så sätt utvecklas i sitt musicerande. Utmaningarna bör 

vara anpassade till elevens förmåga och samtidigt fordra att eleven anstränger sig för att klara 

av uppgiften. Om eleverna har klarat av en uppgift genom en ansträngning kan deras tilltro till 

den egna förmågan att klara av liknande uppgifter öka.  

Nyckelord: Tilltro till den egna förmågan, Reflektion, Tidigare framgångar, Positiv kritik, 

Trygghet.



Abstract 

This study examines how guitar teachers can work to strengthen their students’ confidence in 

their own ability to play the guitar. To find this out, I have done interviews. I chose to 

interview guitar teachers and some of their guitar students so that the study would involve 

both a teacher and a student perspective. In this study I am using concepts that Bandura 

believes are affecting individuals confidence in their own ability. These concepts are: 

Reflection, Past success (Mastery Experience), Positive feedback (Verbal Persuasion), Safety 

(Psychological and affective states) and Reflection (Bandura, 1997).  

Students ability to reflect, to see that they have made progress and the feeling of safety during 

the guitar lessons are some factors that the teachers believe could strengthen the students self-

efficacy. To make this happen, teachers have to help their students to feel that they can play 

the guitar, give them the possibility to see their own development and create a safe 

environment during the lessons. The students ability to look at their own learning, the feeling 

that they can play the guitar and also a sense of security during guitar lessons are things that 

the teachers believe to be key elements to strengthen students' confidence. The students’ 

response revealed that they have a certain habit to reflect on their learning and their abilities. 

They also mention that they have a good relationship with their teachers. The experience of 

success in the students playing was affecting their thoughts about their ability. If they had 

been successful in some part of the guitar playing they showed tendencies to have a high self-

efficacy in that specific area.  

It appears that teachers can identify students with a low self-efficacy by listening to a 

student’s own reflections regarding their capabilities. It is also clear that if students learn to 

see their own development they can be strengthened in their beliefs about their capabilities. 

Positive feedback might also help students to gain a higher self-efficacy. If students feel 

comfortable during the guitar lessons their courage to expose themselves to different 

challenges may increase. Teachers have to give students challenges that they have the ability 

to manage through their own effort; this could increase students’ self-efficacy in similar tasks. 

Keywords: Self-efficacy, Reflection, Mastery Experience, Verbal Persuasion, Physiological 

and Affective states.   
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1. Inledning 

Jag började spela gitarr vid 10 års ålder och 15 år senare spelar jag fortfarande. Det har 

funnits perioder i mitt liv då jag har tvivlat på min förmåga att spela gitarr, de gånger jag har 

misslyckats på en konsert eller när omgivningen inte har tyckt att jag har varit bra nog. De 

dagarna har jag varit extra hård mot mig själv. Jag har, trots allt detta, fortsatt och jag ser nu 

att min drivkraft har varit min tro att jag har förmågan att kunna spela gitarr. Mina 

misslyckanden och ansträngningar har gett mig en stabil grund som gör att jag aldrig kommer 

att ge upp. Detta är någonting som jag tror är viktigt att dagens ungdom får uppleva då jag är 

övertygad om att det skapar en form av kontroll över den egna utvecklingen. Efter mina år på 

musikhögskolan har jag hunnit med att undervisa många gitarrelever och fått glädjas över att 

se deras utveckling. Att stärka mina elevers tilltro till den egna förmågan är någonting som jag 

har kommit att intressera mig för och vill fördjupa mig i för att kunna använda detta i min 

undervisning på ett bra och uppbyggande sätt.  

I Lgr 11 under syftet för ämnet musik står det att eleverna ska utveckla en tilltro till den egna 

förmågan i sitt musicerande (Skolverket, 2011). Utifrån detta menar jag att det finns belägg i 

aktuella styrdokument för att diskutera kring hur lärare kan stärka elevers tilltro till den egna 

förmågan i musikundervisningen.  

I denna studie har jag valt att fokusera på hur gitarrpedagoger arbetar för att stärka sina 

elevers tilltro till den egna förmågan att kunna spela gitarr. Ämnesvalet beror på att jag 

utbildar mig till gitarrpedagog och tycker att det är relevant att fråga redan verksamma 

gitarrpedagoger hur de arbetar med detta. Jag kommer även att intervjua några av 

gitarrpedagogernas elever för att få ett bredare perspektiv på arbetet. Som teoretisk bakgrund i 

denna studie har jag använt mig av Albert Banduras (1997) teori den sociala kognitiva teorin 

och det centrala begreppet self-efficacy som betyder tilltron till den egna förmågan att kunna 

klara av olika uppgifter och situationer med ett önskvärt resultat (Lindwall, 2011). Jag har 

även använt mig av tidigare forskning gällande tilltron till den egna förmågan i 

musiksammanhang.  

Min förhoppning är att denna studie skall ge kommande och redan verksamma pedagoger nya 
infallsvinklar på begreppet tilltron till den egna förmågan samt väcka ett intresse bland 

pedagoger att vilja arbeta aktivt med detta i sin undervisning. Jag önskar även att studien ska 

kunna bidra med konkreta förslag på hur pedagoger kan arbeta för att stärka elevers tilltro till 
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den egna förmågan.   
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur gitarrpedagoger kan arbeta för att stärka 

elevers tilltro till den egna förmågan att kunna spela gitarr.  

Forskningsfrågor 

På vilket sätt menar gitarrpedagogerna i denna studie att de kan arbeta för att stärka sina 

elevers tilltro till den egna förmågan?  

Hur upplever gitarreleverna som deltar i studien relationen till sin lärare? 

Hur ser gitarreleverna på sin egen förmåga att kunna spela gitarr?
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3. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en presentation av centrala begrepp, därefter får läsaren en 

redogörelse av den sociala kognitiva teorin och en mer ingående presentation av begreppet 

tilltron till den egna förmågan. Sedan följer en översikt över tidigare forskning gällande 

tilltron till den egna förmågan kopplat till musikundervisningen. Slutligen presenteras aktuella 

styrdokument kopplat till denna studie.  

3.1 Centrala begrepp  

3.1.1 Tilltron till den egna förmågan (Self-efficacy) 

”Tilltron till den egna förmågan att kunna klara av att utföra en aktivitet i en specifik situation 

som ska leda till ett önskat utfall” (Lindwall, 2011, s. 191) är en svensk översättning av 

begreppet Self-efficacy (Bandura, 1997). Jag har valt att korta ner definitionen i denna uppsats 

och kommer att benämna begreppet med orden Tilltron till den egna förmågan och ibland 

endast Tilltro. Enligt Albert Bandura (1997) som har definierat begreppet self-efficacy 

påverkar individers tilltro till den egna förmågan nästan allting i deras liv. Tilltron påverkar 

huruvida individer tänker optimistiskt eller pessimistiskt, hur väl de motiverar sig och är 

uthålliga när de möter motgångar. Om individer inte tror att de har förmågan att klara av en 

viss uppgift kommer de mest troligt inte att ta sig an uppgiften (Bandura, 1997). 

3.1.2 Reflektion 

Reflektion är enligt Bandura (1986) livsviktigt för att människor ska kunna påverka sin egen 

livssituation. När individer reflekterar kring sina handlingar och beteenden ökar de förståelsen 

för hur de fungerar vilket kan resultera i att individerna får en större kontroll över sitt eget 

beteende. Lindwall (2011) skriver att reflektion enligt Albert Bandura hjälper individer att bli 

medvetna om vad de vill och kan genom att reflektera påverka sitt beteende utifrån vad de vill 

åstadkomma. 

3.1.3 Tidigare framgångar (Mastery Experience)  

Tidigare upplevelser av att ha lyckats med en viss uppgift stärker individers tilltro till den 

egna förmågan (Bandura, 1997). När individer ska engagera sig i någonting är deras tidigare 

erfarenheter av liknande situationer eller uppgifter till stor del avgörande för hur de kommer 

att agera. Har individer upplevt framgång kommer de mest troligt att ha en god tilltro till den 
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egna förmågan att de även kommer att klara av denna uppgift. Om individer har erfarenhet av 

misslyckanden kommer tilltron till den egna förmågan mest troligt att vara lägre (Bandura, 

1997).  

3.1.4 Positiv feedback (Verbal Persuasion) 

Positiv feedback från andra är enligt Bandura (1997) en annan viktig del i stärkandet av 

individens tilltro till den egna förmågan. Individer som får höra av andra att de har förmågan 

att klara av en specifik uppgift kommer att med större sannolikhet lägga ner mer 

ansträngningar och vara uthålligare i uppgiften än de individer som får höra att de inte har vad 

som krävs för att klara av uppgiften. Individers tilltro kan påverkas negativt om omgivningen 

påverkar individen att tro att hen kan klara av en viss uppgift men trots detta misslyckas, 

individens tilltro till sin egen förmåga och förtroendet för omgivningen riskeras då att sänkas 

(Bandura, 1997).  

3.1.5 Trygghet (Psychological and Affective States)  

En effektiv informationskälla för att bedöma individens tilltro till sin förmåga är att se till 

individers känslomässiga reaktioner inför olika uppgifter och situationer (Bandura, 1997). Om 

individer känner sig stressade och oroliga inför en viss uppgift kommer detta att påverka 

individens prestationer och inställning till uppgiften. Människor lär sig saker snabbare om 

deras psykiska och fysiska tillstånd är i harmoni med uppgiften eller situationen som 

individen skall utföra eller befinna sig i (Bandura, 1997).  

3.2 Social inlärningsteori 

Mot slutet av 1800-talet fanns det bland psykologer i USA ett stort intresse för jaget och 

vilken inverkan människans egna tankar om sig själv hade på olika beteenden (Pajares, 2002).  

I början av 1900-talet kom en annan syn på människan att bli dominerande inom vetenskapen 

och psykologin, det var behaviorismen som blommade ut. John B. Watson (1878-1958) var en 

av grundarna till behaviorismen och ansåg att vetenskap endast kunde bli ett seriöst 

forskningsområde om forskare studerade sådant som var mätbart. Det yttre beteendet hos 

människan blev viktigare att studera än de inre processerna, människan börjar uppfattas som 

passiv i sin inlärning och helt styrd av miljön. På 1940-talet utvecklades en social 

inlärningsteori inom behaviorismen som i början fokuserade på individens förmåga att lära sig 

saker genom att observera andra (Pajares, 2002). Forskare inom den sociala inlärningsteorin 
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upptäckte att individer hade tendenser till att inte göra som andra säger utan som de agerar. 

Allt eftersom började forskare inom den sociala inlärningsteorin upptäcka att individer inte är 

passiva i sin inlärning utan har förmåga att på egen hand styra och ta kontroll över sina 

beteenden. Människans förmåga att minnas, tolka och på olika sätt bearbeta olika intryck 

började bli intressant att studera. På 1970-talet präglades mycket av forskningen kring tankar 

gällande motivation, hur individer motiverar sig till att prestera i olika sammanhang samt hur 

individers självbild påverkar deras prestationer. Kognitionen fick ett stort genombrott på 

1980-talet och detta påverkade även den sociala inlärningsteorin vilket ledde till att forskning 

gällande individers förmåga att kunna reflektera och analysera kring sina beteenden ökade 

(Pajares, 2002). 

3.2.1 Social Kognitiv teori 

Albert Bandura (1925-) är för närvarande professor och lärare på Stanford Universitetet i 

USA (Pajares, 2002). Han började sin karriär när behaviorismen fortfarande var stark inom 

beteendevetenskapen i USA. Bandura var under en längre period forskare inom den sociala 

inlärningsteorin där han fascinerades av individers förmåga att lära sig saker genom att 

observera andras beteenden. Bandura påverkades av behaviorismens teorier men blev aldrig 

övertygad om att människan skulle vara passiv i sin inlärning. På 1970-talet började Bandura 

att uppmärksamma människans förmåga att kontrollera sitt eget liv och styra sina beteenden. 

Han började skriva om begreppet self-efficacy och på 1980-talet när kognitionen växte sig 

starkare inom psykologin ändrade Bandura sin teori från den sociala inlärningsteorin till den 

sociala kognitiva teorin (Pajares, 2002). Bandura ville genom detta visa att individers 

kognitiva förmågor var väldigt viktiga att studera för att kunna få en mer enhetlig bild av hur 

individer lär sig saker och hur människan fungerar. Individer har förmåga att kontrollera och 

förändra sitt eget beteende med hjälp av sin tankeverksamhet, omgivningen och det egna 

beteendet. Den sociala kognitiva teorin vill förklara människans förmåga att kontrollera sitt 

beteende genom att se till olika processer såsom självuppfattning, självreflektion och 

självförmåga (Pajares, 2002).  

I den sociala kognitiva teorin är människan inte en passiv person som är helt styrd av yttre 

eller inre påverkan utan individer är organiserade, aktiva och kan utöva kontroll över sitt eget 

beteende (Bandura, 1986). ”Man är med andra ord aktiv en agent i sitt eget liv och inte enbart 

en passiv åskådare” (Lindwall, 2011, s. 190). Individers tankar om sig själv ger individen 

möjlighet att utöva kontroll över sina tankar, känslor och handlingar. Människan har en stor 
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förmåga att själv kunna styra sina handlingar och sitt beteende genom bland annat tanken, 

minnet och olika observationer av omvärlden. En viktig del i den sociala kognitiva teorin är 

att människans beteende formas genom en interaktion mellan individens beteende, 

omgivningen och individens kognitiva förmågor (Pajarers, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Interaktion mellan beteende, individ och omgivning (Pajares, 2002) 

Det pågår ett dynamiskt samspel mellan dessa faktorer enligt SCT och detta samspel påverkar 

individens beteende (Lindwall, 2011). Lindwall (2011) skriver att denna interaktion påverkar 

hur individer bearbetar konsekvenserna av sina beteenden, vilka miljöer de väljer att vara i, 

deras självuppfattning som i sin tur påverkar och kan komma att ändra deras prestationer. 

Enligt Bandura (1986) ger interaktionen mellan beteende, individ och omgivning en möjlighet 

för människor att utöva kontroll över deras livssituation. Den sociala kognitiva teorin ger en 

syn på mänskligt beteende och motivation där människans tankar om sig själv formar grunden 

till att människor kan utöva kontroll över sin livssituation. När individer ser på sin egen 

förmåga får de en ökad självkännedom och kan då få upp ögonen för sådant som är bra och 

sådant som behöver förbättras med deras beteende och prestationer (Bandura, 1986).  

3.3 Tilltron till den egna förmågan 

Många gånger kan det vara lättare att analysera hur människor tror att de kommer prestera 

inom olika områden eller uppgifter istället för att analysera deras faktiska kunskaper 

(Bandura, 1997). Enligt Bandura (1997) handlar det inte om antalet färdigheter människor har 

utan vad folk tror att de kan göra med dem kunskaper som de äger. Lindwall (2011) skriver 

att individens tilltro påverkar vilka mål och förväntningar hen har inför olika uppgifter och 

situationer. På grund av att tilltron till den egna förmågan påverkar vilken inställning 

individer har kan en person med en god tilltro inför en viss uppgift prestera bättre än någon 
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som går in med en lägre tilltro fastän de båda ligger på en liknande kunskapsnivå i förhållande 

till uppgiften.  Enligt Bandura (1997) kommer personer som har samma förutsättningar för att 

klara av en viss uppgift men går in med olika inställningar mest troligt att prestera olika 

resultat. Medvetenheten om att tilltron till den egna förmågan är en viktig del gällande 

individers prestationer kan göra att omgivningen ökar sin förståelse inför det faktum att 

individer ibland presterar bättre eller sämre än deras egentliga kapacitet (Bandura, 1997).  

Tilltron till den egna förmågan handlar om en form av kontroll (Bandura, 1997). Om 

individen tror att hen har kapacitet att förändra eller klara av en viss uppgift kommer 

individen att uppleva ett större inflytande över sin livssituation och därigenom en större 

kontroll. En oförmåga att påverka sin livssituation kan bland annat skapa oro och förtvivlan 

hos individer vilket kan leda till att tilltron sänks. Personer som har en god tilltro till den egna 

förmågan går in med större engagemang i olika uppgifter eller situationer, är mer uthålliga 

och ger inte upp lika lätt som personer med en låg tilltro till den egna förmågan. Människor 

med en god tilltro till sin egen förmåga fokuserar inte på sig själv utan på 

utmaningen/uppgiften. Om dessa människor misslyckas ökar de sina ansträngningar inför 

nästa utmaning och bygger på så sätt upp tilltron igen (Bandura, 1997). Lindwall (2012) 

skriver att personer som inte tror på sin egen förmåga inför olika uppgifter har tendenser att 

uppfatta eventuella misslyckanden som någonting personligt och undviker därför uppgifter 

som de har en låg tilltro till. 

3.4 Faktorer som påverkar individers tilltro till den egna förmågan  

3.4.1 Reflektion 

Enligt den sociala kognitiva teorin (Bandura, 1986) är reflektion en av människans mest 

naturliga kompetenser. När individer reflekterar kring sina handlingar och beteenden ökas 

förståelsen för hur de fungerar vilket kan resultera i att individerna får en större kontroll över 

sitt eget beteende. Om individer är missnöjda med den egna prestationen inom ett visst 

område kan de med hjälp av sin egen reflektion korrigera eventuella brister för att kunna 

prestera ett bättre resultat. Individer får en ökad självkännedom genom att reflektera över sina 

egna beteenden. För att individer ska kunna stärkas i sin tilltro till den egna förmågan är det 

viktigt att de reflekterar över sina beteenden och prestationer för att på så sätt kunna se sina 

förmågor och även saker som behöver förbättras (Bandura, 1986).  
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3.4.2 Tidigare framgångar  

Lindwall (2011) skriver att erfarenheter av tidigare framgångar är speciellt viktiga eftersom 

att dessa berör individens egna erfarenheter av att lyckas. När individer upprepade gånger 

lyckas bygger detta upp en känsla av att kunna behärska uppgiften/situationen, vilket i sin tur 

kan leda till en ökad tilltro att klara av liknande uppgifter i framtiden (Lindwall, 2011). Om 

individen inte behöver kämpa för att uppnå framgångar kommer hen enligt Bandura (1997) 

till slut att endast söka snabba resultat och blir lättare besviken vid misslyckanden. När 

människor blir övertygade om att de har förmågan att lyckas med en viss uppgift kommer de 

att anstränga sig fastän uppgiften är svår och även återhämta sig snabbare efter ett eventuellt 

misslyckande. Att stärka tilltron genom tidigare framgångar är bland annat beroende av hur 

mycket individen anstränger sig, under vilka omständigheter som individen presterar och på 

vilket sätt individen kognitivt bearbetar framgången. Individer behöver kontinuerligt få nya 

erfarenheter av att de har klarat av någonting. Kunskap om att individen har förmågan att 

klara av olika saker har inte särskilt stor påverkan om inte detta prövas med jämna mellanrum. 

Individer behöver veta om deras förmåga att lyckas fortfarande gäller genom att utsätta sig för 

olika uppgifter och situationer där det krävs en ansträngning för att nå goda resultat, detta gör 

att individer får se och upptäcka att de har utvecklats (Bandura, 1997).  

3.4.3 Positiv feedback 

Som tidigare nämnts påverkas individers tilltro till den egna förmågan av omgivningens 

uppmuntran (Bandura, 1997). Individer som blir uppmuntrade att de har förmågan att klara av 

en viss uppgift kommer att gå in med en större tilltro till den egna förmågan än personer som 

får höra av sin omgivning att de saknar förmågan för att klara av uppgiften. Positiv feedback 

från omgivningen spelar en stor roll i formandet av individens tilltro till den egna förmågan. 

Detta bör inte misstolkas som tomt prat utan goda förebilder övertygar individer att de har 

förmågan att klara av en viss uppgift och är även medvetna om att individen kommer att klara 

av uppgiften. Individer påverkas negativt av orealistiska uppmuntringar. Om en elev får höra 

av sin lärare att hen har förmågan att klara av en viss uppgift men misslyckas med uppgiften 

kommer elevens tilltro till sin egen förmåga att sänkas och förtroendet för läraren kommer 

även att minska. Individer kan bli skeptiska till omgivningens erkännande om de sällan klarar 

av det som omgivningen uppmuntrar. Individers självuppfattning är till viss del grundad i 

andra människors åsikter om deras förmågor (Bandura, 1997). 
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3.4.4 Trygghet 

Individers känsla av trygghet inför olika uppgifter eller situationer påverkar deras inställning 

till deras förmåga att kunna prestera ett bra resultat.  Individers känslomässiga reaktioner 

påverkar minnet av situationer och uppgifter, genom att minska och lära sig att hantera stress 

och oro inför olika uppgifter kan individer stärka tilltron till den egna förmågan. Ett sätt att 

stärka tilltron till den egna förmågan är att öka individernas trygghet i olika uppgifter och 

situationer (Bandura, 1997).  

3.5 Tidigare forskning 

Jag har funnit ett antal studier som har sökt att ta reda på vad som påverkar och hur lärare kan 

stärka elevers tilltro till den egna förmågan i musikundervisningen. Genom dessa studier har 

forskare funnit olika arbetssätt som lärare kan ta till sig för att kunna stärka deras elevers 

tilltro till den egna förmågan. Här följer en presentation av den tidigare forskningens resultat.  

3.5.1 Tilltron till den egna förmågan i musikundervisningen  

Att reflektera över sina förmågor är någonting som visar sig vara viktigt för att elever ska öka 

sin tilltro. McPherson (2012) kommer fram till att musikaliska prestationer och 

lärandesituationer kräver att eleverna tränar sina kognitiva förmågor för att kunna prestera 

framgångsrika resultat. När eleverna reflekterar över sitt agerande, sina framgångar och 

misslyckanden lär de sig att ta kontroll över sin egen utveckling. McCormick & McPherson 

(2006) menar att lärare måste söka ta reda på hur eleverna ser på sin egen förmåga. Lärare har 

en viktig uppgift i att uppmärksamma de elever som har en låg tro på sin egen förmåga inom 

ett visst område för att kunna stärka dessa elever. Lärare bör finna bättre sätt att identifiera 

elever som har en låg tilltro till den egna förmågan för att kunna stärka dessa elevers tilltro 

inom de områden som de upplever som svåra eller kanske till och med omöjliga att klara av. 

(ibid., 2006). Hellgren (2011) anser att man bör belysa elevens självbild i alla slags 

lärandesituationer, ”Kanhända är barnets syn på sin egen förmåga inom ett visst ämnesområde 

en nyckel till lärande” (Hellgren, 2011, s. 113). Lärare bör enligt McPherson, Nielsen & 

Renwick (2012) hjälpa sina elever att identifiera vad de behöver förbättra inom deras 

musicerande genom att ge eleverna tid till reflektion. Att uppmuntra eleverna till att reflektera 

över sina prestationer kan bidra till att de hittar olika lösningar som kan förbättra deras 

musikaliska framgångar.  
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McCormick & McPherson, (2006) & Hellgren (2011) kommer fram till att tilltron till den 

egna förmågan inte ensam kan påverka elevers prestationer utan eleverna behöver kunskap 

inom musikämnet för att kunna tro på att de kommer att klara av en viss uppgift. När eleverna 

gör små förbättringar på sitt instrument kan de öka tilltron till den egna förmågan att prestera 

bra på sitt instrument. Det kan handla om att eleven har blivit lite bättre på att öva på sin läxa 

eller att eleven märker att han/hon har blivit bättre på att spela ackord. Lärare har ett ansvar 

att stärka tilltron inom alla dessa områden för att ge eleverna möjlighet att uppleva att de har 

förmågan att kunna lära sig att spela ett instrument och även prestera bra i olika situationer. 

Ritchie och Williamon (2010) kommer fram till att elevers tilltro till sin egen förmåga oftast 

är kopplat till ett visst moment eller en specifik situation. Fastän elever upplever att de har en 

god förmåga till att lära sig att spela ett instrument kan dessa elever samtidigt ha en låg tilltro 

till sin förmåga att prestera på en konsert. En anledning till detta är att dessa elever har för lite 

erfarenhet av tidigare framgångar gällande att prestera på konserter. Dessa elever behöver fler 

erfarenheter av att uppträda på konsert för att öka sin tilltro till att de kan prestera bra. Tilltron 

till den egna förmågan kan vara olika beroende på uppgift och situation vilket betyder att 

elever med en god tilltro inom ett visst område kan ha en låg tilltro inom ett annat. Detta bör 

lärare vara medvetna om (Ritchie och Williamon, 2010).  

Lärare kan enligt McCormick & McPherson (2006) stärka sina elevers tilltro till den egna 

förmågan genom att ge eleverna utmanande uppgifter att klara av och samtidigt stötta 

eleverna under processens gång. För att kunna stärka tilltron är det viktigt att lärare ger sina 

elever en bra grund att stå på för att våga utsätta sig för utmaningar. Författarna skriver att 

lärare kan göra detta genom att låta eleverna först känna en trygghet på sin egen nivå innan de 

går vidare till låtar/stycken som ligger lite över deras egentliga förmåga. Om lärare börjar 

med att introducera för svåra låtar kommer eleven bli avskräckta att våga pröva utmanande 

uppgifter i framtiden. Det måste finnas en trygghet hos eleverna när de musicerar för att de 

ska kunna utveckla sin fulla potential. När eleverna arbetar med dessa utmaningar behöver de 

även få positiv feedback från sina lärare för att bli stärkta i tilltron till att de kommer att klara 

av utmaningen (McCormick & McPherson, 2006).  

3.6 Förankring i styrdokument  

I Lgr 11 framgår det att eleverna ska utveckla en tilltro till den egna förmågan. Under 

rubriken kunskaper i Lgr 11 står det att skolan skall ansvara för att eleverna efter 

genomgången grundskola: 
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”Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 

känna tillit till sin egen förmåga”(Skolverket, 2011, s. 13). 

Vidare i riktlinjerna står det att läraren ska:   

”Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” 

(Skolverket, 2011, s. 14). 

Denna studie inritar sig på hur gitarrpedagoger kan stärka sina elevers tilltro till den egna 

förmågan och därför är det intressant att se hur Lgr 11 ser på detta begrepp i förhållande till 

musikundervisningen i skolan. Jag har funnit att tilltron till den egna förmågan nämns i ämnet 

musik som en del av syftet med undervisningen. I syftet står det att ”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, s. 100).  

I Lgr 11 nämns olika arbetssätt som kan hjälpa individer att stärka sin tilltro till den egna 

förmågan i enlighet med Banduras (1997) teori gällande tilltron.  

För att få en god tilltro till den egna förmågan är det viktigt att individer får uppleva att de har 

utvecklats och på så sätt får erfarenheter av tidigare framgångar som de kan relatera till när de 

ska engagera sig i olika uppgifter och situationer (Bandura, 1997). I Lgr 11 står det att ”Varje 

elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2011, 

s. 10).  

I Lgr 11 framgår det att eleverna ska lära sig att reflektera över sina prestationer. Ett av 

skolans mål är att eleverna ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen 

och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” 

(Skolverket, 2011, s. 18). Enligt Bandura (1997) är reflektion en viktig del för att individer 

ska kunna utveckla en tilltro till den egna förmågan. 

Tryggheten är en viktig del i stärkandet av tilltron (Bandura, 1997). Enligt Lgr 11 ska skolan 

vara en plats där eleverna kan känna sig trygga och välkomna. ”Skolan ska sträva efter att 

vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Skolverket, 

2011, s. 10).   
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4. Metod 

Under denna rubrik presenteras vilken metod jag har använt mig av för att inhämta material 

från mina informanter samt vilka tillvägagångsätt jag har använt mig av för att framställa, 

genomföra och bearbeta dessa kvalitativa intervjuer.  

4.1 Intervju 

För att besvara mitt syfte och mina frågeställningar har jag gjort kvalitativa intervjuer 

eftersom jag ansåg att det var en bra metod för min studie. I enlighet med Kvale (1997) anser 

jag att samtal är ett bra sätt för att få en förståelse för andras uppfattning av verkligheten.  

Inom den kvantitativa forskningen finns det standardregler för hur olika metoder ska utföras 

och struktureras. I kvalitativ forskning ser det annorlunda ut eftersom det inte finns någon 

gemensam mall för hur en kvalitativ forskningsintervju ska se ut och analyseras (Kvale, 

1997). Jag har både använt mig av öppna frågor, informanterna har fått svara fritt på frågorna 

vilket enligt Trost (2010) betyder att intervjuerna är ostrukturerade men jag har också haft 

frågor med fasta svarsalternativ. Informanterna har fått möjlighet att svara jakande eller 

nekande på de frågor som haft fasta svarsalternativ. För att undvika att få för kortfattade svar 

har jag kompletterat dessa frågor med följdfrågor och på så vis fått ut längre och mer 

informativa svar. Jag har anpassat mig efter de intervjuades språkbruk och även format mina 

följdfrågor utefter vad de intervjuade har svarat (Trost, 2010).  

4.2 Urval 

Jag utbildar mig till gitarrpedagog och ansåg därför att det var relevant att göra intervjuer med 

redan verksamma gitarrpedagoger och några av deras elever. Jag ville få en inblick i hur 

gitarrpedagoger tänker kring tilltron till den egna förmågan kopplat till deras undervisning. 

Till denna studie tillfrågades tre gitarrpedagoger och sex gitarrelever. Jag valde att intervjua 

både gitarrpedagoger och gitarrelever för att kunna jämföra gitarrpedagogernas svar med 

elevernas svar. Jag ansåg att det inte räckte med att endast fråga gitarrpedagoger hur de ser på 

att stärka tilltron hos deras elever utan det var viktigt för mig att höra elevernas åsikter.  

Anledningen till att jag gjorde en liten studie var på grund av att jag ville undvika att studien 

skulle bli för omfattande i förhållande till kursens poäng. Trost (2010) menar att i kvalitativa 

intervjuer väljer forskare antalet på sina informanter bland annat utifrån studiens tidsomfång. 
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Gitarrpedagogerna arbetar på samma kulturskola i norra Sverige och det var två män och en 

kvinna som intervjuades. Jag valde även att intervjua några av lärarinformanternas 

gitarrelever eftersom jag ville ta del av elevernas uppfattning av gitarrlektionerna och öka 

förståelsen för hur de såg på sin tilltro till den egna förmågan att kunna spela gitarr. 

Elevinformanterna var både tjejer och killar i åldrarna 14-20 år. 

Jag har valt att använda fiktiva namn på mina informanter. Lärarinformanterna kommer att 

benämnas som: Alva, Allan och Albert och elevinformanterna: Erik, Egon, Emil, Eskil, Erika 

och Elin.  

4.3 Intervjufrågor 

På grund av att jag skulle intervjua både lärare och elever gjorde jag två intervjuguider. 

Elevernas intervjuguide är inspirerad av Joakim Hellgrens självärderingsformulär som han 

använder sig av i sin licentiatuppsats I min familj är vi omusikaliska (2011). Hellgren använde 

självärderingformuläret för att se en utveckling från projektets början till dess avslut. Eleverna 

fick fylla i ett självärderingsformulär i början av projektet där de besvarade olika frågor med 

att kryssa i ett av fyra påståenden. I slutet av projektet blev eleverna intervjuade och då hade 

Hellgren elevernas svar från självärderingsformuläret som grund. Jag skulle endast träffa 

informanterna under ett tillfälle därför valde jag att inte använda mig av påståendena men 

dock hämta inspiration från de självvärderande frågorna. Jag tyckte att det var bättre att 

elevinformanterna fick svara fritt utifrån frågorna eftersom att jag ville ha utförliga svar.  

Lärarinformanternas intervjufrågor är utformade utifrån olika aspekter kring tilltron till den 

egna förmågan som jag bland annat har hämtat från Banduras teori (1997) gällande tilltron till 

den egna förmågan och mina egna erfarenheter av tilltron kopplat till min egen utveckling och 

erfarenhet av att undervisa.   

4.4 Genomförande 

Jag tog kontakt med gitarrlärarna direkt via telefon och samtliga svarade att de gärna ställde 

upp på en intervju. Intervjuerna ägde rum under en vecka och varje intervju tog mellan 30-50 

minuter att genomföra. Vi tog beslutet att utföra intervjuerna på lärarnas arbetsplats.    

Med tanke på att lärarinformanterna har en kontinuerlig kontakt med sina elever beslöt jag att 

fråga om lärarna kunde fråga några av sina elever om de ville ställe upp på en intervju i denna 
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studie vilket lärarna gick med på. Samtliga tillfrågade gitarrelever tackade ja och intervjuerna 

skedde i samband med elevernas gitarrlektioner. Eleverna hade aldrig träffat mig och därför 

kändes det bra att vi kunde träffas på en plats där eleverna kände sig trygga. Intervjuerna med 

elevinformanterna tog ca 10-15 minuter.  

Jag använde mig av en diktafon samt min mobiltelefon för att registrera mina intervjuer. Trost 

(2010) skriver att användning av en ljudupptagare har fördelen att intervjuaren kan fokusera 

på samtalet i intervjun utan att behöva tänka på att skriva ner allting som informanterna säger. 

Kvale (1997) menar att det vanligaste sättet att spela in intervjuer idag är via bandspelare.” 

Intervjuaren kan då koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun” (Kvale, 1997, s. 

147).  

4.5 Databearbetning 

Jag började med att transkribera samtliga intervjuer från diktafonen och min mobiltelefon när 

intervjuerna var gjorda. Kvale (1997) skriver att i denna process är det viktigt att forskaren är 

medveten om att det nedskrivna materialet blir en tolkning av vad som sades under intervjun. 

Jag är medveten om detta och därför ville jag för att få en liknande bild av intervjuerna i mitt 

nedskrivna material transkribera intervjuerna ordagrant. Kvale menar att antingen kan 

forskaren välja att skriva ner ordagrant eller göra en mer litterär text för att underlätta för 

läsaren. Jag valde att skriva ner ordagrant eftersom att jag ville transkribera exakt vad mina 

informanter sade för att minska risken för att lägga ner för mycket av min egen tolkning 

(Kvale, 1997). En annan anledning till att jag transkriberade materialet ordagrant var på grund 

av att jag ville få med allt som mina informanter sade för att jag sedan skulle ha ett rikt 

material att analysera. Trost (2010) menar att: ”Även sådant som man menar vara ganska 

betydelselöst kan komma till användning vid en ordentlig analys av materialet; det kan 

underlätta förståelsen av betydelsefullare delar” (Trost, 2010 s. 114).  

När allt material var transkriberat läste jag igenom varje intervju för att få en 

helhetsuppfattning utav intervjuerna sedan började jag gå in mer detaljerat i intervjuerna med 

forskningsfrågorna och syftet som utgångspunkt. Jag använde mig av fyra av de centrala 

begrepp som jag nämner i början av kapitel 3 (s. 4-5) som utgångspunkt i analysen av 

intervjuerna. Dessa begrepp är: Reflektion, Tidigare framgångar, Positiv kritik och Trygghet. 

Jag sökte finna samband med lärarinformanternas intervjuer och de olika begreppen. 

Elevinformanternas intervjuer analyserades utifrån forskningsfrågorna:  
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• Hur upplever gitarreleverna som deltar i studien relationen till sin lärare?  

• Hur ser gitarreleverna på sin egen förmåga att kunna spela gitarr? 

4.6 Etik 

Enligt vetenskapsrådet (1990) bör forskare ta hänsyn till sina informanters berättigade krav av 

skydd på otillbörlig insyn i deras livsförhållanden. Informanterna har dessutom rätt till skydd 

från kränkning, psykisk eller fysisk skada och förödmjukelse. Individskyddskravet är indelat i 

fyra huvudkrav och dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.  

Informationskravet betyder att forskare har skyldighet att informera sina informanter om 

forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 1990). Innan jag intervjuade lärarinformanterna 

berättade jag vad min studie handlade om samt vad syftet var med studien. Elevinformanterna 

blev informerade om studiens syfte i samband med intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att 

informanterna frivilligt måste tacka ja till att medverka i studien (Vetenskapsrådet, 1990) Tre 

av mina elev-informanter var minderåriga vilket gjorde att jag behövde deras föräldrars 

samtycke. Föräldrarna fick en lapp hem som de skulle fylla i för att godkänna att deras barn 

medverkade i studien. Samtliga föräldrar godkände att deras barn medverkade. Samtliga 

informanter gav sitt samtycke att delta i denna studie. Konfidentialitetskravet är det tredje 

kravet och betyder att informanterna skall vara anonyma i studien och att forskaren/forskarna 

har tystnadsplikt gällande sina informanter (Vetenskapsrådet, 1990). Jag har använt mig av 

fiktiva namn i studien för att skydda mina informanters identitet och även varit noga med att 

inte berätta om mina informanter för utomstående. Det fjärde och sista kravet är 

nyttjandekravet som skall garantera att informanternas uppgifter endast används för 

forskningsstudiens ändamål (Vetenskapsrådet, 1990). Det insamlade materialet har använts 

endast till denna studie. De inspelade intervjuerna har jag raderat från diktafonen och 

mobiltelefonen men det transkriberade materialet kommer jag radera först när arbetet är 

färdigt.   
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5. Resultat  

Här redovisas min analys av intervjuerna. Först redogör jag för hur lärarinformanterna har 

svarat utifrån min forskningsfråga:  

• På vilket sätt menar gitarrpedagogerna i denna studie att de kan arbeta för att stärka 

sina elevers tilltro till den egna förmågan?  

Jag har valt att dela in lärarinformanternas resultat under de centrala begrepp som jag använde 

under analysen av deras intervjuer (se kapitel 4, s. 17).  

Sedan följer en redogörelse för elevinformanternas svar. Dessa svar redovisas utifrån 

forskningsfrågorna:  

• Hur upplever gitarrelever relationen till sin lärare?  

• Hur ser gitarrelever på sin egen förmåga att kunna spela gitarr? 

5.1 Lärarinformanterna 

Lärarinformanternas svar redovisas utifrån de centrala begreppen Reflektion, Tidigare 

framgångar, Positiv kritik och Trygghet.  

5.1.1 Reflektion 

Ett sätt att stärka elevernas tilltro som framgick utifrån intervjuerna med lärarinformanterna är 

elevernas förmåga att reflektera över sina prestationer och förmågor.  

Lärarinformanterna menar att elevens förmåga att kunna se på sin egen utveckling är en viktig 

del i att stärka elevens tilltro till den egna förmågan.  

Allan: Det handlar på något sätt för mig att jag får eleven att veta var den är i 

utvecklingen.  

Albert menar att eleverna kan stärkas i sin tilltro genom att bli medvetna om sina förmågor.  

Albert: Man kan ju inte säga å jag är bäst på att spela gitarr i hela Piteå om man 

inte är det. Det kan ju gå åt det hållet att det är någon som inte kan särskilt mycket 

men som tror att de är väldigt bra. Jag tror att det är viktigt att eleverna bli 
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medvetna om vad de kan.  

Alva anser att en viktig del i att stärka tilltron är att hjälpa eleverna att sätta ord på vad de 

tyckte var bra och mindre bra med deras gitarrspel. Eleverna kan genom detta lära sig att 

reflektera över sina egna prestationer vilket i sin tur hjälper eleverna att på egen hand 

utvecklas i sitt gitarrspel.  

Alva: För mig är det viktigt att eleverna vet vad de gör. Och hur de gör när de 

spelar. Och då är det både musikaliskt och tekniskt. Och jag hjälper till att 

synliggöra, nu har du spelat det här, hur gick det? Vad tycker du? Och att man 

hjälper eleven då att själv sätta ord på vad som är bra och vad som är dåligt. Där 

tror jag att de kan växa. Om de inte får träna på det när de har en lärare som kan 

guida då kan de ju inte göra det själva sen heller. Målet med undervisningen är ju 

på nått sätt att de ska klara av att spela gitarr själv. Det är ju liksom, sparka ut de ur 

boet och säga lycka till nu har du alla verktyg. 

Sammanfattning: Att reflektera över sina förmågor kan enligt lärarinformanterna ge eleverna 

en större tilltro till den egna förmågan.  

5.1.2 Positiv feedback 

Lärarinformanterna menar att de kan hjälpa sina elever att bli medvetna om sina förmågor 

genom att ge positiv feedback.  

Eleverna är många gånger omedvetna om sina förmågor enligt Albert och därför tycker han 

att det är viktigt att påminna eleverna om deras förmågor.  

Albert: Oftast är eleverna inte medvetna om vad de kan och inte kan. Oftast när 

eleverna har lärt sig någonting så är det självklart för eleverna att de kan det. De 

kanske inte tänker på att det finns andra som inte kan det. Om man har en elev som 

har någonting som de är väldigt bra på, t.ex. om jag har en elev som har jätte bra 

gehör kan det vara bra att poängtera det för eleven att man ja men du är bra på det 

där. Så att eleven vet om att han/hon är bra på just den grejen. 

Alva anser att hon många gånger har fokuserat för mycket på allting som eleven behöver 

förbättra istället för att säga allting som eleven gjorde bra. Att alltid börja med det som var 

positivt med elevens gitarrspel tycker Alva är jätte viktigt.  
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Alva: Sedan så tycker jag att det är viktigt att lyfta fram det positiva. Om vi pratar 

om kritik. Att säga det som är bra. Det är ju nyttigt för mig som pedagog att 

försöka hitta det som är bra också. Ibland är man ju nästan lite inställd som en 

felsökningsapparat. Vi har 20 min, det ska vara så effektivt som möjligt det vill 

säga vi måste rätta till alla fel så fort som möjligt så att du har någonting att jobba 

vidare med hemma. Och i den där fasen då är det så lätt att man dyker ner i allting 

som eleverna behöver förbättra. Också är man där och rättar kanske ibland utan att 

de ens var medveten om at det behövdes rättas till. Och då sänker man ju istället. 

Men att istället då börja med att säga det som är bra först. Och alltid hitta något 

som är bra, ”jag tycker att du har en jätte fin ton” ”jag tycker att du har en bra 

känsla i det här”. 

Allan tycker att lärare alltid bör inleda med att säga allting som var bra med elevens 

prestationer.  

Allan ”Man ska alltid börja med det som är bra, en negativ kritik behöver vägas 

upp av 10 komplimanger”. 

Sammanfattning: Det är viktigt att påminna eleverna om vad som är bra med deras gitarrspel 

och ett effektivt sätt enligt lärarinformanterna är att ge positiv feedback.  

5.1.3 Tidigare framgångar  

Det är viktigt enligt lärarinformanterna att eleverna får uppleva att de har utvecklats i deras 

gitarrspel och detta kan lärarna göra genom att påminna eleverna om deras tidigare 

framgångar.  

Albert anser att det kan kännas väldigt jobbigt för elever att ta sig an uppgifter som de tror att 

de inte klarar av. Därför menar Albert att det är viktigt att påminna eleverna om allting som de 

kan, Att relatera svåra uppgifter till tidigare framgångar.   

Albert: Ibland när någon elev säger att de inte förstår försöker jag knyta an det 

eleven inte förstår till någonting som eleven redan kan. Och då blir det oftast lättare 

för eleven att förstå det här nya som eleven tyckte var krångligt. 

Alva menar att eleverna ibland slutar se vad de har lärt sig. När detta händer brukar Alva 

backa tillbaka en termin med eleverna och samtala kring vad de gjorde då för att på så vis 

kunna göra eleverna medvetna om sin utveckling.  
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Alva: Någonstans där också så slutar de att se vad de egentligen lär sig. Och då är 

det jätte viktigt tycker jag att backa en halvtermin och ”tänk på vad ni spelade, tänk 

att den här låten den spelade vi i oktober och nu är det februari och nu kan ni ju 

spela det här och det här”. Då kanske eleven blir medveten om någonting som 

han/hon inte har tänkt på. 

Allan brukar påminna sina elever att de har utvecklats genom att titta tillbaka på vad eleven 

kunde för ett tag sedan och vad eleven kan nu. Detta är ett sätt att se på sin egen utveckling 

enligt Allan och det kan i sin tur stärka tilltron till den egna förmågan. 

Allan: Nu kan du det här och vad vill du jobba vidare med inför den här terminen. 

Det här gjorde vi förra terminen, vi kan titta tillbaka på mina anteckningar, kommer 

du ihåg vi höll på med den här och den här kämpade du ganska mycket med men 

nu kan du ju den jätte bra. 

Sammanfattning: Att hjälpa eleverna att upptäcka sin egen utveckling genom att se tillbaka på 

tidigare framgångar är viktigt för att stärka tilltron enligt lärarinformanterna.  

5.1.4 Trygghet  

Lärarinformanterna menar att tryggheten är viktig för att läraren och eleven ska kunna bygga 

en relation till varandra. Om det finns en trygghet under lektionerna kan lärarinformanterna ge 

eleverna utmaningar som i sin tur leder enligt lärarinformanterna till att eleverna kan stärka 

tilltron till den egna förmågan att kunna spela gitarr. För att eleverna ska kunna ta till sig det 

lärarna vill lära ut måste det finnas ett samspel mellan läraren och eleven.  

För att eleverna ska kunna se vart de ligger i sin utveckling och på så sätt öka deras tilltro till 

sin egen förmåga menar Allan att han behöver bygga upp en bra relation med sina elever.  

Allan: Det är väl som i alla relationer det är ju en relation vi har jag och eleven och 

den är ju jätte viktig att den känns bra. Det är det fundament som jag känner att jag 

måste bygga på, det är inte bara att jag kliver in och levererar ett stycke eller en låt, 

en teknik utan vi måste ju finna varandra. Och det är ju min tydligaste bild av det 

är att om det är någon som kastar en boll mot mig, stoppar jag bara upp handen så 

studsar den. Men om jag följer med rörelsen så kan jag ta emot den. Och ge 

tillbaka och eleven kan fånga min boll på samma sätt och jag lär eleven det här och 

vi lär oss samspelet.  
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Alva menar att eleverna inte ska vara stressade över att de inte har hunnit öva på läxan. Alva 

tycker att det är viktigt att eleverna förstår att de inte övar för Alvas skull utan för deras egen 

utvecklings skull.  

Alva: Alla ska känna sig trygg, man ska känna sig välkommen. Man ska inte 

behöva ha ont i magen för att man inte har tränat på läxan. Det är viktigt att de 

förstår att det gäller deras utveckling, det är inte för att jag ska bli glad för att de 

har tränat på läxan. 

Albert tycker att det är viktigt att eleverna känner sig trygga på gitarrlektionen. Det ska vara 

en avslappnad miljö.  

Albert: Att de känner sig trygga och att vi har det trevligt på lektionerna är ju 

viktigt tycker jag. Det ska vara roligt, vi ska kunna sitta och skratta och skämta 

också.  

För att eleverna ska våga och vilja utmanas menar lärarinformanterna att det är viktigt att 

eleverna känner sig trygga på lektionerna och med sin lärare. Utmaningarna bör anpassas till 

individens förmågor, om utmaningen blir för svår måste lärarna kunna se detta i tid för att 

förhindra att eleverna misslyckas och eventuellt sänker sin tilltro till den egna förmågan.  

Enligt Alva ska utmaningarna inte vara för svåra, eleverna måste ha förmågan att klara av 

utmaningarna om de anstränger sig. För att eleverna ska vara redo för en utmaning behöver de 

få känna att de har förmågan att klara av den.  

Alva: Jag tycker att det är viktigt med utmaningar men de kan komma mer 

punktvis. Man måste få vara på den nivå man är också. Och känna att det här 

”klarar jag” och sen kan man få en utmaning. Då måste den utmaningen vara inom 

räckhåll, du ska klara av att ta dig dit men du måste anstränga dig. 

Albert menar att om han märker att hans elever inte hinner med det som Albert har gett i läxa 

eftersom läxan är för utmanande brukar han istället sakta ner tempot för att eleverna ska 

känna sig trygga. 

Albert: Man får känna av eleven lite grann. Om jag märker att eleven har svårt att 

klara av sina läxor får jag dra ner på tempot lite grann så att eleven känner sig 

trygg. 
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Allan menar att det är viktigt med utmaningar men någonting som är ännu viktigare för Allan 

är att lärare kan backa tillbaka om de märker att eleverna inte klarar av utmaningen. Läraren 

måste hinna märka att denna utmaning blev för svår för eleven innan det är för sent. Annars 

kommer läraren att sänka tilltron genom att eleven upplever att han/hon inte klarade av 

utmaningen. Förtroendet mellan läraren och eleven kommer även att sänkas enligt Albert 

eftersom att läraren hade uppmuntrat eleven att ta sig an en utmaning som eleven inte klarade 

av.  

Allan: Så när det är en vecka kvar så märker du att det här blir du mer nervös av att 

sitta bredvid att höra att eleven inte kommer att fixa det här. Hon kommer att vara 

ganska ledsen av att du gav ett förtroende som hon inte kunde uppfylla. 

Sammanfattning: Att ge eleverna en trygghet under gitarrlektionerna är viktigt för att lärarna 

ska kunna nå sina elever och ha möjlighet att ge eleverna utmaningar som bygger upp elevens 

tilltro till den egna förmågan.  

5.2 Elevinformanterna 

Som jag nämnde i början av detta kapitel kommer jag här att redovisa elevernas resultat 

utifrån forskningsfrågorna. 

• Hur upplever gitarrelever relationen till sin lärare?  

• Hur ser gitarrelever på sin egen förmåga att kunna spela gitarr? 

5.2.1 Hur upplever eleverna relationen till sin lärare? 

Samtliga elevinformanter menar att de trivs med sin lärare. Eleverna upplever att de kan föra 

en dialog med sin lärare och eleverna känner att de kan komma med förslag på saker som de 

vill spela på gitarrlektionerna.  

Erik anser att han har en bra relation med sin gitarrlärare. Erik uppskattar att de kan prata om 

allt möjligt under gitarrlektionerna. 

Erik: Ja vi pratar inte bara om själva låten utan vi pratar utan på det, vad den där 

gitarristen har gjort, speciella ljud. Han kan tipsa mig om någon jag kan kolla upp 

på youtube. 
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Egon upplever att hans lärare låter honom vara delaktig i val  av låtar på lektionen. 

Egon: Det stämmer väldigt bra, han frågar ju ofta om man har någonting man vill 

spela. Som man tycker är kul. 

Emil menar att hans lärare gör så att han blir motiverad till att öva på sina läxor. 

Emil: Han undervisa med mycket humor. Han får med allvarligheten men ändå att 

det är roligt. Det är inte extremt så att man måste hem och öva utan det blir så att 

man vill öva istället för måste. 

Erika visste vad hon ville få ut av sina gitarrlektioner när hon började spela och detta tycker 

hon att hennes lärare har bemött på ett bra sätt. 

Erika: Och sen så tar hon emot förslag, jag kom ju i början och sa ”jag vill spela 

ackord”, jag vill lära mig att kompa mig själv. Det accepterade hon direkt. Och 

liksom gjorde det jätte bra så jag har lärt mig jätte fort på kort tid.  

Eskil har haft en lärare tidigare som han inte hade någon bra relation till. Den nuvarande 

läraren tycker Eskil att det fungerar bättre med, lektionerna blir mer humoristiska och 

avslappnade.  

Eskil: Jo det tycker jag. Man känner liksom kontakten på något sätt. Om man 

jämför med läraren jag hade tidigare så känns det ju mycket bättre, man kan prata 

mer och skojas och så. 

Intervjuaren: Är det en annan stämning på lektionerna? 

Eskil: ja det var lite mera ”gör så och så och så, hejdå”. Det var liksom inte att man typ 

stannade 2 min efter och snackade om någonting. 

Elin berättar att hon har en bra kontakt med sin lärare. 

Elin: Det blir som ett personligt band. 

5.2.2 Hur ser eleverna på sin egen förmåga att kunna spela gitarr? 

Samtliga elevinformanter kunde berätta någonting som de tyckte att de var bra på. När 

eleverna pratade om sina förmågor fick jag även veta saker som de tyckte att de var mindre 

bra på.  
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Erik menar att han kan lära sig nästan allt bara han övar.  

Erik. Jo, jag kan lära mig allt jag vill lära mig om jag lägger ner tid i det. 

Erik menar dock att han är mindre bra på att spela tillsammans med andra. Erik menar att 

detta beror på att han inte alls är van att spela i något band.  

Erik: Men jag är inte så säker på att spela tillsammans med andra, jag är inte van 

att spela i något band, alls! 

Egon säger att han är bra på att improvisera och har ett bra gehör. Notläsning på gitarr tycker 

Egon att han är mindre bra på. 

Egon: Jag är bra på att Improvisera, jag kanske inte är jätte bra på att improvisera 

över ackord men jag hör ofta hur det ska vara. Noter är jag helt värdelös på. Jag 

spelar trombon och vi har börjat med alt och tenor klav vilket gör det jobbigt att 

även lära sig g-klav.   

Emil upplever en stor skillnad mellan vad han kan nu och det han kunde när han började. 

Emil: När jag började var jag en som kunde spela House of the Rising Sun och 

sådana låtar, typ simpla gitarrgrejer. Nu vet jag vad en skala är till att börja med. 

Det hade jag ingen koll på då. 

Emil berättar att han är duktig på att komma på riff, kompa och hitta på melodier. Emil hade 

inga problem med att berätta vad han var bra på, han kom direkt på många saker som han var 

bra på. 

Emil: Jag tycker att jag är ganska bra på att komma på riff. 

Intervjuaren: Som du hittar på själv? 

Emil: ja, jag får en miljard olika riff som jag har men så blir det inget av det 

istället. Och sen är jag bra på att komma på olika melodier, alltså om man spelar en 

låt också ska man göra en egen melodi. 

Intervjuaren: Så du kommer på egna saker. 

Emil: Ja. Sen är jag ganska bra på att kompa. 

Att spela solo tycker Emil inte är lika kul eftersom att han upplever att publikens fokus riktas 

mot honom.  
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Emil: Jag upplever det också som att allas öron riktas åt mitt håll när jag spelar 

solo. Om jag spelar komp i ett band så hörs det inte lika mycket om jag spelar fel. 

Erika tycker att hon kan grundläggande saker på gitarr. Erika menar att hon har nytta av det 

som hon har lärt sig. 

Erika: Ja typ, såhär lite grundläggande. Så att jag kan kompa mig själv och ta de 

flesta ackorden. Det blir ju inget komplicerat spel. Men det är fortfarande så att jag 

kan liksom leva med det. Och jag kan använda det och ha nytta av det, när jag ser 

ett papper med ackord kan jag spela utifrån det. 

Att spela gitarr inför och tillsammans med andra tycker Erika är jobbigt. Hon tror att 

omgivningen skall döma henne för hennes gitarrspel. 

Erika: Ja när jag är hemma kan jag ta upp vilken låt som helst och spela den helt 

perfekt. Även fastän det tar en timme att lära sig den tycker jag att jag spelar den 

perfekt hela tiden. Fast när jag väl kommer inför andra då tänker jag ” nej jag kan 

inte spela gitarr” för jag tror att jag är så rädd för att bli dömd av andra. Att 

egentligen så tror jag inte att någon skulle döma en om jag var dålig för alla vet ju 

att jag har spelat jätte kort. Men jag tror att jag dömer mig själv ganska mycket för 

att jag är rädd att någon ska tänka att jag är dålig. För jag ser de där blickarna som 

säger att ”om hon ska spela med oss kommer våran låt att bli mycket sämre”. 

Jag frågar Eskil om han tycker att han är bra på att spela gitarr. Eskil upplever att han har 

blivit bättre på att spela men att det hela tiden handlar om en utveckling. Han menar även att 

när någon är bra på att spela är de professionella, Eskil har inte kommit dit ännu.  

Eskil: Jag är ju bättre än när jag började såklart, men om man är bra då är man 

professionell å. Typ min lärare eller någon artist. Man har som inte kommit dit, 

man utvecklas. Min lärare utvecklas ju också men det är på ett annat plan. 

Elin tycker att hon lär sig låtar väldigt snabbt. Men hon upplever att hon skulle tycka att hon 

var bättre på att spela gitarr om övade mer. 

Intervjuaren: Tycker du att du är bra på att spela gitarr? 

Elin: Nej eller det är väl sällan men ibland. 

Intervjuaren: Varför är det bara ibland? 

Elin: Jag spelar inte gitarr så ofta. (skratt) 
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Intervjuaren: Jaha, så du tror att om du hade spelat mer hade du kanske känt oftare att du var 

bra på det liksom? 

Elin: Ja.   
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6. Diskussion 

Nedan diskuteras de metoder som jag har använt samt det resultat som har framkommit. Jag 

inleder med en metoddiskussion där jag diskuterar mina tillvägagångsätt ur olika synvinklar 

samt argumenterar kring tillförlitligheten i min studie. Sedan kommer resultatdiskussionen 

där resultatet knyts samman med bakgrunden och den tidigare forskningen. Slutligen redogör 

jag för vad detta kan ha för inverkan på min syn på mitt kommande uppdrag som gitarrlärare 

samt delger några tankar kring fortsatt forskning inom området.   

6.1 Metoddiskussion 

6.1.2 Intervju 

Valet av kvalitativa intervjuer som metod har varit relevant för denna studie eftersom att jag 

ville öka förståelsen för hur gitarrpedagoger arbetar för att stärka sina elevers tilltro till den 

egna förmågan. Kvale (1997) menar att ett bra sätt för att ta reda på hur andra personer tänker 

är att prata med dem vilket jag tycker stämmer mycket bra, samtalet ger informanterna 

möjlighet att sätta egna ord på vad de tänker och tycker. Chanserna ökar för mig som forskare 

att få utförliga svar som grundar sig i den intervjuades erfarenhetsvärld. Tyvärr upplever jag 

att jag inte riktigt fick tränga in i mina elevinformanters erfarenhetsvärld. Jag tror att detta kan 

bero på att jag inte tog kontakt med mina elevinformanter själv utan jag lät lärarinformanterna 

göra detta. Jag tog detta beslut på grund av att jag tyckte att det var smidigare men 

konsekvensen av detta har varit att eleverna aldrig träffade mig innan intervjuerna. Första 

gången vi träffades skulle eleverna berätta för mig hur de ser på sin egen förmåga och deras 

relation till sin gitarrlärare. Jag tror att jag hade fått mer utförliga och genomtänka svar om jag 

hade kontaktat eleverna från första början. Eleverna hade nog fått en djupare relation till mig 

och mitt arbete samt upplevt en större trygghet med mig. Jag konstaterar att om jag skall göra 

någon liknande studie i framtiden kommer jag att kontakta samtliga informanter personligen. 

Jag är nöjd över att jag spelade in intervjuerna eftersom jag i lugn och ro kunde sitta ner och 

lyssna ordentligt på vad som hade sagts. Om jag hade valt att endast skriva ned 

informanternas svar skulle jag mest troligt missat mycket av det som sades eftersom att fokus 

då skulle ha varit på att försöka hinna skriva ner samtalet. Nu kunde jag helt och hållet rikta 

min uppmärksamhet på intervjuns frågor och svar. Trost (1997) menar att spela in intervjuer 

gör att intervjuaren slipper fokusera på att anteckna utan kan koncentrera sig på det samtal 
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som uppstår under intervjun.  

6.1.3 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten i denna studie är enligt mig tveksam eftersom att mina intervjufrågor i 

många fall inte fokuserade helt på syftet och mina forskningsfrågor utan tog andra riktningar. 

Jag gjorde aldrig några pilotintervjuer för att ta reda på om dessa frågor var relevanta för 

studiens syfte, vilket jag i efterhand ser som en brist. ”Vid både enkäter och intervjuer bör vi 

genomföra pilotstudier på en representativ grupp” (Patel & Davidson, 2003, s. 83). Enligt 

Patel & Davidson (2003) får forskaren då chans att ändra på frågornas innehåll om forskaren 

upplever att de inte uppfyller sitt syfte. Min dåvarande handledare (jag kom att byta 

handledare efter jul) godkände mina intervjufrågor utan att vi hade fört en diskussion om 

huruvida frågorna syftade till det som studien ämnade ta reda på. 

Jag har upptäckt nu i efterhand att det krävs noggranna förberedelser av forskaren innan hen 

kan börja intervjua. Frågorna måste vara relevanta, de skall syfta helt och hållet till att ge 

material för att besvara syftet och frågeställningarna. Jag har tyvärr fått väldigt tunna svar på 

grund av att många av intervjufrågorna inte riktade sig mot syftet och frågeställningarna. 

Under hela mitt arbete med studien har resultatet varit ett problem eftersom att jag har fått 

vrida och vända på mitt material för att kunna få ut någonting relevant utifrån svaren. Detta 

har ingenting att göra med mina informanters svar utan det ligger helt och hållet på mig som 

intervjuare. Hade jag fokuserat mina intervjufrågor mer mot syftet skulle mina informanter 

fått bättre förutsättningar att samtala kring studiens ämne. 

6.4 Resultatdiskussion 

Detta kapitel är indelat i de fyra begrepp som användes för att presentera lärarinformanternas 

resultat. Nedan diskuteras lärarnas och elevernas resultat utifrån den teoretiska bakgrunden 

och tidigare forskning samt utifrån styrdokumenten. 

6.4.1 Reflektion 

Att reflektera verkar vara en viktig del i stärkandet av tilltron. Det framgår av den teoretiska 

bakgrunden att reflektion är den mest naturliga kompetensen hos människan (Bandura, 1997) 

och Hellgren (2011) menar att elevernas syn på sina förmågor inom ett visst ämnesområde 

skulle kunna vara en nyckel till lärande. Att vara medveten om och se sina förmågor är 
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någonting som lärarinformanterna tycker är viktigt för att eleverna ska kunna stärkas i sin 

tilltro till den egna förmågan. Enligt Lgr 11 är det skolans uppdrag att lära eleverna att kunna 

bedöma sina egna prestationer (Skolverket, 2011). Detta visar att elevernas egen förmåga att 

reflektera bör vara en viktig del av undervisningen så att eleverna kan upptäcka sina 

förmågor. Jag menar att när eleverna med egna ord får uttrycka vad som var bra och mindre 

bra med deras prestationer kan elevernas medvetenhet om sina förmågor öka. Det är först när 

eleverna ser vad de måste förbättra som de kan göra någonting åt det. Eleverna utvecklar en 

självständighet i sitt musicerande genom att lära sig utvärdera sitt eget lärande.  

Samtliga elevinformanter kan prata kring sin egen förmåga att kunna spela gitarr. Vissa hittar 

många saker som de är bra på medan andra har lite svårare att komma på vad de är bra på. 

Alla kan föra ett samtal kring deras förmågor oavsett om de tycker att de är bra eller mindre 

bra på att spela gitarr. Detta visar att eleverna har en viss vana att reflektera över sina 

förmågor. Att låta eleverna i sin egen takt tänka kring sina prestationer och det egna lärandet 

tror jag är väldigt viktigt i all undervisning. Många gånger har jag varit för snabb med mina 

elever vilket har resulterat i att de inte hunnit reflektera över sina förmågor. Under processen i 

detta arbete har jag fått upp ögonen för hur väsentligt det är att lyssna ordentligt på mina 

elevers tankar och åsikter. Ge eleverna tid till att reflektera. Om elever får möjlighet att 

reflektera över hur de lär sig och vilka förmågor de har menar McPherson, Nielsen & 

Renwick (2012) att eleverna utvecklas i sina musikaliska prestationer.  

Med tanke på att reflektion enligt både Bandura (1997) och lärarinformanterna hjälper 

individer att se på sin egen förmåga borde detta kunna vara ett stöd för att identifiera elever 

som har en låg tilltro till den egna förmågan. Alva menar att hon kan stärka sina elevers tilltro 

genom att lyssna på hur de uppfattar sina egna prestationer. Om någon elev har svårt att se 

vad som var bra med den egna prestationen försöker Alva att lyfta fram allt det som var bra 

för att eleven skall stärkas i sin tilltro. Reflektion skulle kunna vara ett bra verktyg för att 

upptäcka hur elever uppfattar sin egen förmåga. Om lärarna är medvetna om hur eleverna 

upplever sig själva ökar chanserna att hitta olika sätt att stärka en eventuellt låg tilltro till den 

egna förmågan hos deras elever. Genom att eleverna får hjälp av lärarna att reflektera över 

sina förmågor menar lärarinformanterna att elevernas tilltro till den egna förmågan ökar, de 

blir mer medvetna om vad de faktiskt kan. Samtliga elevinformanterna berättar att det finns 

saker som de tycker att de är mindre bra på i deras gitarrspel. Eleverna har vissa moment som 

de tycker är jobbiga att utsätta sig för eftersom att de antingen har dåliga erfarenheter av detta 
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eller sällan övar på dessa moment. Utifrån detta menar jag att lärarna skulle kunna bli mer 

lyhörda för hur eleverna uppfattar sina förmågor och ta del av hur eleverna ser på sina egna 

förmågor i olika sammanhang och uppgifter. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad 

eleverna tycker är svårt under gitarrlektionerna och aktivt arbeta för att stärka elevernas tilltro 

till den egna förmågan i de moment som eleverna upplever som svåra.  

Reflektion verkar vara ett bra redskap för att synliggöra hur eleverna uppfattar sin egen 

förmåga. Genom att eleverna reflekterar över sina prestationer kan deras medvetenhet om den 

egna förmågan öka vilket i sin tur hjälper eleverna att på egen hand utveckla sitt musicerande. 

Reflektion kan även vara ett bra verktyg för lärarna att identifiera elever med en låg tilltro till 

den egna förmågan. Lärarna kan aktivt arbeta för att stärka elevernas tilltro till den egna 

förmågan genom att bli medvetna om elevernas uppfattningar om sina prestationer. 

6.4.2 Positiv feedback 

När personer kämpar med någonting kan det vara skönt att få höra från någon annan att de 

tror på personens förmåga att klara av uppgiften. Lärarna nämner att de kan använda sig av 

positiv feedback för att stärka elevernas tilltro till den egna förmågan. Alva säger att hennes 

elever behöver höra att de är bra på att spela gitarr. När eleverna har spelat upp en läxa på 

lektionen är det lätt att Alva fokuserar på det som behöver förbättras vilket gör att eleverna 

inte får höra vad som var bra med läxan. Jag menar utifrån lärarnas tankar om positiv 

feedback att det är viktigt att pedagoger är medvetna om att deras elever påverkas av 

omgivningens åsikter. Bandura (1997) menar att individer är känsliga inför andras åsikter och 

uppmuntran. Positiv feedback som är innehållslös och falsk tjänar inte till att bygga upp 

någon tilltro hos individen. För att positiv feedback skall vara stärkande måste personer i 

individens omgivning vara medvetna om individens förmågor och att det som uppmuntras är 

realistiskt (Bandura, 1997). Positiv feedback i sig är alltså meningslös om den inte har 

förankring i ett intresse för elevens utveckling och förmågor. Jag menar att det är viktigt att 

pedagoger är medvetna om detta, denna medvetenhet skulle kunna hjälpa lärarna att stärka 

elevernas tilltro till den egna förmågan. 

6.4.3 Tidigare framgångar  

Individers tidigare framgångar är den mest avgörande delen i stärkandet av tilltron till den 

egna förmågan enligt Bandura (1997). Om individer får uppleva att de har klarat av en viss 
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uppgift genom en ansträngning kommer deras tilltro till den egna förmågan att öka (Bandura, 

1997). Ett sett att uppmärksamma en elevs utveckling är enligt lärarinformanterna att 

tillsammans med eleven titta tillbaka på uppgifter som varit utmanande men som hen har 

klarat av. Detta är en form av tidigare framgång som enligt lärarna kan stärka elevernas tilltro 

till att de har gått framåt i sitt gitarrspel. Elevers tilltro till den egna förmågan kan enligt 

McCormick & McPherson (2006) stärkas genom att eleverna får uppleva att de har utvecklats 

i deras gitarrspel. Detta är enligt mig en väldigt viktig del för hela undervisningen, pedagoger 

bör arbeta för att ge eleverna möjlighet att upptäcka sin egen utveckling. Ett effektivt sätt 

verkar vara att eleverna får uppleva att de har lyckats, att de har klarat av saker som de från 

början tyckte var svåra. Genom att eleverna har positiva upplevelser av sina tidigare 

prestationer inom ett visst område kan de bli motiverade till att vilja engagera sig i fler 

uppgifter eller situationer som kräver en ansträngning för att lyckas.    

McCormick & McPherson (2006) anser att eleverna behöver en viss kunskap i ämnet för att 

de ska kunna lita på sin egen förmåga. Hellgren (2011) säger att om eleven känner sig 

kompetent i ett ämne borde detta underlätta lärandet för eleven. Samtliga elevinformanter 

tycker att de har blivit bättre på att spela gitarr vilket indikerar till att eleverna upplever en 

viss kunskap inom gitarrspelet. Eleverna har dock olika tilltro beroende på vilket moment 

eller vilken situation det gäller i deras gitarrspelande. Erika vet att hon kan kompa sig själv 

när hon sjunger eftersom att hon har fokuserat på detta med sin lärare under gitarrlektionerna. 

Erika upplever dock att det är jobbigt att spela inför andra, hon är rädd att omgivningen ska 

tycka att hon är dålig på att spela gitarr. Emil har upptäckt att han har lätt för att kompa andra 

när han spelar gitarr. Detta har han märkt på gitarrlektionerna och när han har spelat i olika 

ensembler. Emil menar dock att han upplever det stressande att spela solo, han tycker att allas 

ögon riktas mot honom. Erik har erfarenhet av att han kan lära sig nästan vad som helst bara 

han övar men att spela tillsammans med andra har Erik väldigt liten erfarenhet av vilket gör 

att han känner sig osäker i ensemblesituationer. Ritchie & Williamon (2010) upptäckte att 

fastän vissa elever hade högre tilltro till sin förmåga att kunna lära sig ett instrument än andra 

hade de ingen större tilltro till sin förmåga när det gällde att prestera på konsert. Tilltron till 

den egna förmågan är specifik för olika uppgifter vilket gör att eleverna behöver jobba med 

att öka tilltron inom olika områden i ett ämne. Bara för att en elev är duktig på att spela 

ackord betyder det inte att hen vågar spela tillsammans med andra. Utifrån detta menar jag att 

dessa elever behöver fler tidigare framgångar inom de moment och situationer som de känner 

en osäkerhet inför. Att pedagoger är medvetna om detta tror jag är ytterst viktigt för att de ska 
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kunna stärka sina elevers tilltro till den egna förmågan.  

Elevinformanterna visar tendenser till att behöva fler tidigare framgångar inom vissa områden 

gällande deras gitarrspel och jag menar att utmaningar som eleverna måste klara av genom att 

anstränga sig skulle kunna stärka deras tilltro till den egna förmågan. Eleverna får då uppleva 

att de på egen hand har klarat av att prestera ett lyckat resultat. Att bygga upp elevers känsla 

av att de kan spela gitarr kanske sträcker sig djupare än att endast påminna eleverna om att de 

har klarat av olika uppgifter. Eleverna måste få känna att de med egen kraft har klarat av att 

prestera ett framgångsrikt resultat. I Lgr 11 står det att skolan ska utbilda eleverna till 

initiativrika individer genom att ge dem möjlighet till inflytande samt ge eleverna 

tillfredställelsen av att lyckas och klara av svårigheter (Skolverket, 2011). I praktiken skulle 

detta kunna innebära att eleverna får chans att jobba med egna projekt i skolan som de med 

sin egen kraftansträngning färdigställer. Eleverna får då uppleva att deras initiativ gav resultat 

vilket jag tror kan stärka deras tilltro till den egna förmågan. När vi människor har fått kämpa 

brukar vi känna en extra stor tacksamhet och stolthet över att vi tog oss igenom svårigheten. 

Elever måste få uppleva att de har klarat av saker som de har fått lägga ner lite tid och 

ansträngning på för att få tidigare framgångar som de kan hämta styrka ifrån inför kommande 

situationer och uppgifter i livet. 

6.4.4 Trygghet  

Någonting som påverkar individers tilltro till den egna förmågan är deras känslomässiga 

tillstånd såsom stress och oro. För att stärka tilltron till den egna förmågan kan individer 

arbeta med att minska stress och oro inför olika uppgifter och situationer (Bandura, 1997). 

Lärarinformanterna anser att det är viktigt att eleverna känner sig trygga på lektionerna 

eftersom tryggheten öppnar upp för lärarna att komma in och påverka elevernas musikaliska 

värld. Allan pratar om att relationen mellan honom och hans elever är ett fundament som han 

kan bygga sina lektioner utifrån. Om inte relationen fungerar bra är det svårt att nå fram till 

eleverna. Enligt Lgr 11 har skolan som uppdrag att vara en trygg miljö där alla elever känner 

sig välkomna. Varje elev ska få möjlighet att bygga en personlig trygghet och självkänsla. Jag 

anser utifrån detta att Trygghet är någonting som individer behöver för att kunna utvecklas. 

Om elever hela tiden är oroliga inför vad läraren ska tycka eller är för stressade för att kunna 

spela sin läxa kommer de att få dåliga erfarenheter av sitt gitarrspelande som i sin tur kan 

sänka tilltron. 
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Lärarna menar att om deras elever upplever trygghet på lektionerna kan de ge eleverna fler 

utmaningar. Allan och Albert menar att det är viktigt att kunna backa tillbaka om eleverna 

upplever att utmaningen blev för svår. Bandura (1997) anser att lärare kan stärka elever med 

en låg tilltro till den egna förmågan genom att ge eleverna utmaningar som de kommer att 

klara av med en rimlig ansträngning. En viktig form av uppmuntran enligt skolverket (2012) 

är att elever får arbeta med ett innehåll som ligger på en lämplig nivå: ett innehåll som 

utmanar eleven och samtidigt ger en känsla av att de har kontroll över uppgiften. Alva menar 

att de utmaningar som eleverna får måste vara rimliga, eleverna skall anstränga sig men det 

måste finnas en god chans att de klarar av utmaningen. Utifrån detta kan jag konstatera att 

trygghet är viktigt för att eleverna skall våga utmanas, om lärare ger eleverna utmaningar som 

de inte klarar av äventyras elevens trygghet. Tryggheten innebär att eleverna skall kunna lita 

på ett de utmaningar som eleverna får av lärarna är genomtänkta och rimliga. Eleverna bör 

även känna att de har förmågan att klara av utmaningen och detta kan de göra genom att 

relatera till tidigare framgångar. Jag menar att detta skulle kunna bygga upp en trygghet hos 

eleven som i sin tur resulterar i att eleven är mottaglig och redo för olika utmaningar.  

Samtliga elevinformanter upplever en trygghet med sina gitarrlärare eftersom de känner en 

avslappnad relation till sina lärare och vågar komma med förslag på egna låtar och idéer till 

gitarrlektionerna. Erika menar att hennes lärare lyssnar på var hon har att säga. Erland 

upplever att hans lärare gör läxorna roliga, han känner aldrig ångest inför någon läxa. Jag 

menar att denna trygghet som eleverna känner skulle kunna hjälpa eleverna att våga pröva på 

olika utmaningar. Enligt Bandura (1997) är tidigare framgångar den största 

informationskällan till individers tilltro till den egna förmågan och för att uppnå dessa 

framgångar behöver individer utsätta sig för olika utmaningar. Utmaningar som är 

kontrollerade, pedagogen måste stödja eleven i utmaningen och se till att eleven kommer att 

klara av uppgiften om hen anstränger sig. Tryggheten tror jag handlar om att eleverna litar på 

lärarens kompetens. Eleverna behöver uppleva att lärarna formar sin undervisning efter 

elevernas förmågor och behov. Jag tror att elever ganska fort upptäcker om läraren bryr sig 

om elevens utveckling eller inte. Detta påverkar om huruvida eleven ska våga utmanas av sin 

lärare. Med detta som grund menar jag att tryggheten som lärarinformanterna talar om kanske 

är en grundförutsättning för att eleverna skall utvecklas och våga utmanas och i sin tur stärkas 

i sin tilltro till den egna förmågan. 
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6.5 Pedagogiska implikationer 

Under arbetet med denna studie har jag verkligen börjat fundera kring min roll som pedagog. 

Vad är det egentligen som är kärnan i min undervisning? Jag har börjat ana att elevernas 

kontroll över sin egen utveckling är väldigt viktig för att de skall utvecklas till självständiga 

människor. Enligt Lgr 11 skall skolan fostra eleverna att bli självständiga och jag tror att 

tilltron till den egna förmågan är en avgörande del om eleverna ska kunna utöva inflytande 

över sitt eget liv. Känslan av att kunna är nog som Hellgren (2011) uttrycker det ”en nyckel 

till lärande” (Hellgren, 2011, s. 113). Utifrån denna studie menar jag att lärare borde bli mer 

medvetna om att utmaningar är någonting som på ett effektivt sätt kan ge eleverna mer 

kunskap och på så sätt stärka tilltron. Utmaningarna måste vara rimliga, eleven skall kunna 

klara av utmaningen om hen anstränger sig. Jag tror att detta är väldigt väsentligt i dagens 

skola. Att ge eleverna erfarenheter av att de med egen kraftansträngning har klarat av olika 

uppgifter. Som gitarrpedagog skulle jag kunna göra detta genom att våga arbeta under en 

längre period med en låt eller ett moment för att eleven skall kunna fördjupa sin kunskap, 

detta tror jag i sin tur leder till en ökad tilltro till den egna förmågan. Denna uppgift bör enligt 

mig vara utmanande för att eleven ska få uppleva att hen har uppnått framgång genom att 

behöva anstränga sig. 

Reflektion har fått en ny innebörd för mig i och med denna studie. Att reflektera var förut för 

mig att eleverna berättade på en ytlig nivå om de tyckte att de presterade bra eller dåligt. Vad 

jag har fått kunskap om nu är att genom reflektion kan eleverna lära sig att utvärdera sitt eget 

lärande och finna strategier för att utveckla det som de inte är nöjda med. Detta kommer i sin 

tur att ge eleverna en större kontroll över sitt musicerande. Utifrån deras reflektioner så 

kommer jag vara mer medveten om signaler som visar om någon har låg tilltro till sin egen 

förmåga. I och med denna studie har jag märkt att det är viktigt att jag som pedagog är 

medveten om att mina elever påverkas av sin omgivning. Eleven påverkas av lärarens åsikter 

och av olika musikaliska situationer tillsammans med andra. Detta tycker jag att jag måste 

vara lyhörd inför. Jag måste veta att det jag säger många gånger påverkar eleverna vilket gör 

att jag måste tänka igenom vad jag väljer att säga. Jag har kommit till insikt att trygghet för 

eleverna någonstans handlar om att jag engagerar mig i mina elever. Om jag är tydlig med 

min vilja att utveckla mina elever tror jag att eleverna upplever en trygghet med mig. 

Eftersom att gitarrlektioner många gånger är individuella har jag som pedagog ett guldläge att 

ge eleverna denna trygghet. Att bygga en god relation som eleven kan hämta styrka ifrån när 
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hen möter sin omgivning. 

Jag tror att Banduras tankar om att individers uppfattning om sig själva påverkar vad de väljer 

att engagera sig i innehåller mycket sanning. Om individer inte tror att de kommer att klara av 

att spela gitarr finns det stor risk att de inte lägger ner särskilt mycket energi på att öva. Detta 

gör det väldigt viktigt att vi som pedagoger aktivt söker att stärka elevernas tilltro till den 

förmågan för att de skall utvecklas på sitt instrument men också bli självständiga och 

initiativrika samhällsmedborgare. 

6.6 Fortsatt forskning 

Jag fokuserade i denna studie på hur gitarrpedagoger arbetar för att stärka elevernas tilltro till 

den egna förmågan, det skulle vara intressant att se en studie med eleverna i fokus där 

forskare fördjupar sig ytterligare i hur eleverna ser på sin egen förmåga i olika situationer 

gällande sitt gitarrspel. Elevernas tankar om sina förmågor skulle kunna kopplas till konkreta 

situationer för att på så sätt upptäcka hur eleverna presterar när de tror på sin egen förmåga 

och även hur de agerar när de tvivlar på sin förmåga. Detta skulle kräva att forskaren både 

intervjuar eleverna och observerar olika situationer då eleverna presterar. Ett sätt skulle kunna 

vara att observera deras gitarrlektioner samt något konsertsammanhang. 

Någonting som skulle komplettera denna studie är att göra en liknande studie i grundskolan. 

Jag gjorde min studie på en kulturskola där gitarrlärarna för det mesta har enskilda lektioner 

eller mindre grupper därför skulle det vara intressant att se hur klasslärare arbetar med tilltron 

till den egna förmågan i sin undervisning. Det skulle även vara intressant med en studie som 

fördjupade sig i hur elever som endast har klassundervisning upplever tilltron till den egna 

förmågan.    
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Bilagor 

Bilaga 1: Gitarrelevernas intervjufrågor  

1. Min gitarrlärare gör gitarrlektionerna intressanta. 

2. Min gitarrlärare respekterar mina idéer och förslag. 

3. Min gitarrlärare får mig att känna att hon/han verkligen bryr sig om mig. 

4. Jag har blivit bättre på att spela gitarr sedan jag började.  

5. Jag är bra på att spela gitarr. 

6. Jag vet några saker i mitt gitarrspelande som jag är väldigt bra på. 

7. Jag vet varför jag ska öva på läxan. 

8. Jag har ett bra självförtroende.   
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Bilaga 2: Gitarrlärarnas intervjufrågor  

1. Är elevens tilltro till sin egen förmåga viktigt i gitarrundervisningen? 

2. Vad anser du om att en god tilltro kan hjälpa elevens utveckling? 

3. Är det sociala klimatet på lektionen viktigt? 

4. Att spela igenom gamla låtar som eleven kan och tycker om, är det någonting som du 

brukar göra? 

5. Hur tänker du kring att ge eleverna utmaningar? 

6. Tror du att din egen tilltro till elevens förmåga kan påverka elevens tilltro till sin egen 

förmåga? 

7. Tycker du det är viktigt att eleven är medveten om hur han/hon ska öva för att lära sig en 

låt.? 

8. Vad anser du om att göra eleven medveten om sina styrkor och saker som de kan förbättra?  
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Bilaga 3: Blankett till vårdnadshavare för godkännande av intervju 

Hej! 

Mitt namn är Magdalena Bergqvist och jag studerar på musikhögskolan i Piteå. Jag går mitt 

sista år på musiklärarutbildningen och ska skriva min C-uppsats. Till min uppsats behöver jag 

göra en intervju med några gitarrelever.   

Min uppsats handlar om tilltron(tron på) sin egen förmåga att spela gitarr och hur man arbetar 

med detta i gitarrundervisningen.  

Jag skulle vilja intervjua ert barn men för att få gör det behöver jag ert godkännande. Jag 

garanterar alla medverkandes anonymitet. Jag vore väldigt tacksam för ert godkännande! 

Med vänlig hälsning 

 

Magdalena Bergqvist 

…………………………………………………………………………………………………. 

Jag godkänner att mitt barn medverkar i studien Tro kan förflytta berg.  

Barnets namn:______________________________________________ 

Förälders namn:_____________________________________________ 

 

 

_______________________________________  ________________ 

Förälders signatur   Datum 


