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Abstrakt
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka faktorer som gör att elever fortsätter att
spela musikinstrument under en längre period. Syftet är i förlängningen att undersöka hur
dessa faktorer skulle kunna påverka instrumentalundervisning vid kulturskolor för att
möjliggöra för fler elever att fortsätta en längre tid med sitt musicerande.
Sex kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra nuvarande gymnasieelever samt två före
detta gymnasieelever.
Som teoretisk bakgrund har använts Self Determination Theory som hävdar att känslan av
kompetens, samhörighet och autonomi är tre grundläggande psykologiska behov. Resultatet
visar att de intervjuade eleverna har en stark inre motivation som drivkraft samt att det är av
stor betydelse att finnas med i ett musikaliskt sammanhang.
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1. Inledning och bakgrund
Den musik-, numera kulturskola där jag är verksam, firade 50-årsjubileum 2012. Själv
började jag spela blockflöjt 1973 i samma musikskola. Blockflöjtsfröken kom till vår klass i
årskurs två och tre för att lära oss spela blockflöjt och för att undervisa oss i musik. Efter två
år fick vi göra ett prov som avgjorde vilka som fick möjlighet att fortsätta i musikskolan och
välja andra instrument än blockflöjt. Då var musikskolan med andra ord ännu ganska ung.
Ibland är det lätt att tänka att musikskolan alltid funnits, ”hur skulle barn annars ha kunnat
lära sig spela instrument?”
Torgil Persson (2001) beskriver i sin avhandling Den kommunala Musikskolans framväxt och
turbulenta 90-tal hur musikskolorna växte fram som en del i den lokala musiktraditionen som
kunde se olika ut på olika platser. Musikkårer, körer, kammarorkestrar, folkrörelser och
kyrkan är exempel på olika sammanhang där det erbjudits möjlighet att lära sig spela och
sjunga. Persson hävdar att musikskolorna inrättades för att tillgodose musiklivets och
folkrörelsernas behov av musikanter men även för att skapa en meningsfull
fritidssysselsättning för barn och ungdomar. Att musikskolorna uttryckligen skulle vara till för
alla är dock tveksamt med tanke på de prov som användes för att avgöra om eleverna var
lämpliga
för
vidare
instrumentalundervisning
efter
den
obligatoriska
blockflöjtsundervisningen. Från 40-talet och framåt startade fler och fler kommunala
musikskolor för att i början av 80-talet finnas i 99 % av Sveriges kommuner.
1988, efter avslutad instrumental- och ensemblelärarutbildning inledde jag så min
musiklärarbana vid samma musikskola där jag en gång själv börjat spela. Jag hade de första
åren nästan uteslutande flöjtelever i min heltidstjänst. Många elever spelade ett flertal år och
nådde en hög nivå på sitt spelande. På flera skolor ledde jag flöjtensembler, och det var inga
problem att rekrytera nya elever.
När jag 2007 återvände till min gamla arbetsplats efter att under sju år ha bott på annan ort
tycktes dock någonting ha hänt, ja förmodligen hade det redan börjat innan jag flyttade men
då jag kom tillbaka blev det påtagligt. Det fanns inte längre lika många flöjtelever och av de
som spelade slutade relativt många efter några få år, oavsett hur långt de kommit i sin
musikaliska utveckling. Detsamma tycktes även gälla elever på många andra instrument.
Rekrytering av nya elever var och är fortfarande ett ständigt närvarande diskussionsämne i
kollegiet. Vad beror detta på? En del vill hävda att det beror på de ekonomiska besparingar
som gjorts, vilka lett till att kollegiet minskat i antal. Men kan minskat antal elever som söker
sig till kulturskolan, och det faktum att många slutar efter bara några år, härledas till
ekonomi?
Ofta frågar musikläraren sig varför elever slutar och det finns säkert många olika orsaker till
detta. Jag bestämde mig dock för att vända på frågan och istället fundera på varför elever
väljer att fortsätta spela. Finns det några avgörande faktorer som stimulerar långvarigt
spelande som vi musiklärare kan lära oss något av att känna till, och som kanske kan hjälpa
musiklärare i musik- och kulturskolor när de planerar sin verksamhet?
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Min förhoppning är att resultatet av föreliggande undersökning ska bidra till nya insikter som
kan hjälpa musiklärare att bedriva sin undervisning på ett sådant sätt att fler elever väljer att
fortsätta att spela instrument.
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2. Syfte och frågeställning
Syftet med föreliggande studie är att belysa vilka faktorer som bidrar till att elever fortsätter
att spela sitt instrument under en längre tid.

Frågeställning:
 Vilka faktorer upplever elever har bidragit till att de har fortsatt att spela i
kulturskolans regi under en lång tid?
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3. Musik- och kulturskolornas bakgrund
För att ge en bakgrund till dagens kulturskola presenteras i detta avsnitt forskning om hur
musikundervisningen utvecklades under 1900-talet samt hur de kommunala musikskolorna
växte fram.

3.1 Musikpedagogikens utveckling under 1900-talet
I sin avhandling Så ska det låta beskriver Gustafsson (2000) det musikpedagogiska fältets
framväxt under 1900-talet fram till 1965. Många olika röster med skiftande åsikter om
musikpedagogikens innehåll gör sig hörda. Liknade åsikter kan uttryckas ända in i vår tid.
Hjalmar Torell och Anna Bergström stod för betonandet av vikten av en genomtänkt metodik
i musikundervisningen som till största delen bestod av sång. Som en tydlig motpol till dessa
två fanns Knut Brodin som ansåg att musikundervisningen skulle utgå från barnens intresse
och inte utifrån någon särskild metod. Till andra musiklärares fasa använde han sig av
schlager- och jazzmusik i sitt arbete på Olofsskolan i Stockholm. Ett annat ämne där olika
åsikter förelåg var frågan om syftet med musikundervisningen. Är musiken ett bildningsämne
där det handlar om att tillgodogöra sig den goda musiken eller handlar det om att få möjlighet
att uttrycka sig genom musik oavsett genre?
De kommunala musikskolorna började bildas under efterkrigstiden och under 60-och 70-talen
kom de att finnas i princip i alla Sveriges kommuner. Musikskolornas framväxt som skedde
samtidigt med enhetsskolans införande innebar inte att något helt nytt växte fram utan att
verksamheter som redan fanns i kommunerna blev organiserade inom kommunens ram. De
kommunala musikskolorna som utgör något unikt för Sverige verkade i nära samarbete med
den vanliga skolan. De delade ofta lokaler och bedrev undervisning på dagtid vilket innebar
att eleverna gick ifrån den ordinarie undervisningen för att ha sina instrumentallektioner.
Denna modell finns fortfarande kvar i ett fåtal kommuner (Gustafsson, 2000).
De tidigare musikdirektörerna vid läroverken räknades ofta som lokala storheter då de var
verksamma i skolans, i kyrkans och i det borgerliga samhällets musikliv. Lärarna i den
kommunala musikskolan fick inte samma betydelse som lokala storheter utan snarare som
lokala förmågor. Det är intressant att Gustafsson (2000) skriver:
Det förefaller som att musikskolornas stora utbyggnad ibland skedde på bekostnad
av deras anknytning till en kulturell sfär. Spel på instrument blev en färdighet i
sig, men inte en del i ett större sammanhang. Kring lärarnas arbete stod sällan den
konstens aura som vi kunnat ana under tidigare perioder. Kanske ser vi här en av
orsakerna till de problem som musikskolorna fått på senare tid (s. 299).
Kempe och West (1998) beskriver hur två musikpedagogiska traditioner föregick den
kommunala musikskolan. Med en generalisering blir det möjligt att kalla dessa borgerlig och
4

folklig tradition eller kultur. Exempel på dessa två olika kulturer kan vara pianoundervisning
för unga flickor inom borgerligheten och blåsorkester som exempel på den folkliga kulturen.
Olika syn på innehåll och form gav olikheter i praxis och påverkade de framväxande
musikskolornas organisatoriska form. Konflikten mellan dessa traditioner är fortfarande
möjliga att se spår av. Inom den borgerliga traditionen betonas ämnet samt innehållet, och
enskild undervisning är vanlig. I den folkliga traditionen är användning och form det som
betonas och undervisningen sker ofta i grupp. I slutet av 1980-talet började fler och fler
musikskolor att bredda sin verksamhet till att även omfatta annan estetisk verksamhet. Denna
utveckling pågår fortfarande. 2015 fanns kultur- eller musikskolor i 283 av landets 290
kommuner. Totalt står musiken för 75 % av elevplatserna i kulturskolorna (2015).
I den kommun där jag genomfört min undersökning har skolan målet att “alla barn ska bli sitt
bästa jag”. FN:s barnkonvention är också något som hänvisas till. Heimonen (2004) ställer
den intressanta frågan om det är möjligt att på den korta lektionstiden (18 minuter vid Örebro
kulturskola vilken forskaren hänvisar till i sin artikel) ge eleverna den undervisning de har rätt
till. Får eleverna möjlighet att bli ”sitt bästa jag” i den instrumentalundervisning som bedrivs?
På nybörjarstadiet när de grundläggande färdigheterna ska befästas kan den korta
lektionstiden motverka kulturskolans syfte att se till barnens intresse och barnens bästa. Här
föreligger en konflikt mellan de ekonomiska ramarna och barnperspektivet som kulturskolan
förväntas ha.
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4. Teori och tidigare forskning
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för föreliggande studie. Först
kommer en redogörelse för forskning om varför en del elever väljer att fortsätta och en del
väljer att sluta spela instrument. Nära förknippat med detta är forskning om på vilka olika sätt
elever möter uppgifter i skolan. Därefter redogörs för forskning avseende musikalisk identitet
eftersom musik för många av dagens unga kan vara ett sätt att uttrycka sin identitet på. En
avhandling berör vikten av att ha kompisar för att må bra och lyckas i skolan och slutligen
kommer ett avsnitt om Self Determination Theory som kan sägas utgöra den grundläggande
teorin för denna studie.

4.1 Motivation
För att bli duktig på att spela ett instrument krävs det övning. Vad är det som gör att en del
elever har motivation till eget övande medan andra snabbt ger upp? Evans och McPherson
(2015) redogör för ett australiensiskt forskningsprojekt där de undersökt vad som påverkar
elever att fortsätta spela instrument. Forskningsupplägget är en longitudinell undersökning
som sträcker sig över 10 år där elevernas musicerande utgör en del av undersökningen. Cirka
150 barn intervjuades innan de började spela i 8-10-årsåldern. Därefter följde forskarna upp
elevernas utveckling genom intervjuer med eleverna och deras föräldrar. Innan eleverna
började sin undervisning fick de frågan om hur länge de trodde att de skulle fortsätta att spela.
Ett slående resultat är att de elever som svarade att de skulle fortsätta att spela länge övade
mer, blev duktigare och fortsatte under en längre tid. De elever som angav att de troligen inte
skulle spela så länge övade betydligt mindre redan under det första året. Hur barnen i unga år
ser på sin egen identitet som framtida musikant tycks alltså ha stor betydelse. Eleverna i
undersökningen tillhörde skolor där musikens och skolorkesterns roll och status varierade. På
de skolor där orkestern var synlig och regelbundet deltog vid olika skolevenemang uttryckte
de blivande instrumentalisterna i högre grad en långtidsidentitet. I de skolor där musiken och
orkestern inte prioriterades eller upplevdes som oviktig var det således vanligare med en
uttryckt korttidsidentitet när det gällde att spela instrument. Tidigare musikalisk erfarenhet av
att tillexempel ha spelat något annat instrument var också mer frekvent bland de med
långtidsidentitet.
I Evans, McPherson och Davidson (2012) beskrivs hur eleverna i ovanstående undersökning
såg på att de slutat spela. En utgångspunkt för artikeln är Self Determination Theory1. Enligt
denna teori påverkas motivationen av tre olika faktorer:
1. känsla av kompetens
2. samhörighet
1

Self Determination Theory behandlas mer utförligt i avsnitt 4.4.
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3. autonomi
Författarna anser att denna teori är användbar för att förstå både vad som får elever att
fortsätta och vad som får dem att sluta spela. Som musiklärare är det av avgörande betydelse
att förstå vad som motiverar elever att delta i musikaliska aktiviteter. Läraren bör se till att
eleverna får de enligt Self Determination Theory tre grundläggande psykologiska behoven
tillfredställda. Det handlar inte om att göra musiken enkel och rolig utan om att ge lagom
svåra utmaningar som utvecklar nya färdigheter och en känsla av kompetens hos eleven.
Enligt undersökningen är den sociala miljön mycket viktig, vilket läraren behöver ta i
beaktning. Vilka sociala konsekvenser får deltagande i vissa aktiviteter för eleverna? Får
eleven möjlighet att skapa nya relationer och en känsla av samhörighet?
Den tredje avgörande faktorn i Self Determination Theory är autonomi, det vill säga
självständighet och frihet. Att ta hänsyn till den faktorn kan handla om att låta eleven få
inflytande på repertoar och lektionsinnehåll. Evans, McPherson och Davidson (2012)
framhåller även vikten av att eleverna får dessa tre behov bemötta i hemmet av sina föräldrar i
samband med det egna övandet på sitt instrument.
Om dessa tre behov inte blir mötta kan musikundervisningen enligt forskarna ha en negativ
inverkan på eleverna. Musikaliska aktiviteter är med andra ord i sig inte automatiskt något
positivt utan resultatet är beroende av om elevernas behov blir mötta.
Perhaps the biggest implication of this research for music educators and parents is
to challenge and rethink the assumption that any kind of music participation is
necessarily good for the child. The results of this study suggest that for some
participants, their music activities had the effect of thwarting their satisfaction of
basic psychological needs. With this finding, we do not wish to suggest that music
itself could be a cause for thwarting needs; rather, that music activities are
diverse, and participation in a given activity may not necessarily contribute to
fulfilling basic needs (s. 15).
Enligt Evans, McPherson och Davidson (2012) är det således viktigt hur
musikundervisningen genomförs och huruvida elevens behov blir bemötta. Musikaktiviteter
kan ske på många olika sätt och alla elever är olika. Olika är också de sätt på vilka eleverna
möter utmaningar och svårigheter.

4.2 Två sätt att möta utmaningar
Dweck (2000) har undersökt hur elever i olika åldrar möter uppgifter i skolan och hävdar i sin
forskning att det finns två olika sätt att betrakta intelligens och kunskap, vilket påverkar hur
någon möter till exempel en svår uppgift. Det första sättet är att se intelligens som något en
människa har en viss oföränderlig mängd av. Det andra sättet är att betrakta intelligens som
7

något flexibelt som kan utvecklas. Elever som tror att de kan bli smartare ser en svår uppgift
som en utmaning att lära sig mer medan den andra gruppen gärna vill ha uppgifter som de vet
säkert att de kan klara av. För dessa handlar en uppgift om att visa att man är duktig, för den
andra gruppen handlar samma uppgift om att lära sig mer och att utvecklas. Eleverna kan
sägas antingen ha prestationsmål eller lärandemål. Att enbart ha prestationsmål kan bli ett
hinder för lärande eftersom dessa elever undviker svårare utmaningar på grund av risken att
misslyckas. Eftersom de ser sin förmåga som något oföränderligt innebär ett misslyckande att
de ser sig själva som misslyckade. Att som lärare alltför mycket betona resultat istället
process kan göra att prestationsmålen förstärks. I sin forskning hävdar Dweck (2000) att
beröm av elevers prestationer kan göra dem så sårbara för misslyckanden att de till och med
bli benägna att ljuga om sina prestationer för att framstå som intelligenta och duktiga. Att i
stället berömma elevernas ansträngning gjorde eleverna villiga att ta sig an nya svåra
utmaningar även om de skulle riskera att misslyckas. Beröm av prestation tycks förstärka tron
på att intelligens och kunskap är något varje person har en viss given mängd av.

4.3 Identitet
Hargreaves, Miell and MacDonald (2002) beskriver tre olika funktioner hos musik nämligen
kognitiv, emotionell och social. Forskarna utgår ifrån att musik är en social aktivitet, att
människor musicerar tillsammans med och för andra. Människor använder musik för att
utveckla och förhandla relationer samt för att reglera känslor och stämningar. Enligt
Hargreaves et al. (2002) är dock en av musikens viktigaste sociala funktioner att etablera och
utveckla en individuell känsla av identitet. Hargreaves et al. (2002) beskriver två former av
musikalisk identitet, identitet i musiken och musik i identiteten. Den förstnämnda handlar om
roller i musiken, så som lärare, elev, musikant, kompositör. Musik i identiteten handlar om
hur människor uttrycker sin identitet genom musik. Det kan handla om till exempel klädstil,
musiksmak, genus, socioekonomisk och nationell tillhörighet.
Även Ruud (1997) konstaterar att musik på många sätt handlar om identitet. En människa
visar vem hon vill vara genom den musik hon väljer. Genom livets skiftningar kan musik
fungera som ett slags ”soundtrack” till en människas livsvandring. Övergångar i livet kan
innebära ny musiksmak. Nya vänner eller nya sammanhang påverkar vilken musik någon
föredrar och var människor placerar sig socialt och kulturellt påverkar vilken musik som
accepteras. Vissa värderingar kopplas till viss musik. Samtidigt har dagens mediasituation
bidragit till en musikalisk normupplösning som gjort att dagens unga är musikaliskt
flerkulturella på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Musik är ständigt närvarande och
alltid tillgänglig via till exempel mobiltelefoner och datorer, vilket också gör det enklare att
upptäcka ny musik (Ruud 2007).
När det gäller att spela instrument konstaterar Ruud att det är nära knutet till upplevelser av
kompetens, bemästrande och handlingsmöjligheter. Musicerande kan dock för många bidra
till en upplevelse av nederlag. Därför är det viktigt att eleven tidigt får uppleva det
meningsfulla med att spela.
8

Utfordringen for musiklæreren ligger ofte i å føre barnet videre fr slike enkle
mestringsopplevelser, til en fase hvor det arbeides konsentrert over lengre tid og
med målsettinger som ligger inn i framtiden. Å utvikle en slik naturlig motivasjon
for å arbeide med prosjekter over lang tid, med andre ord en motivasjon som gjør
at spillingen drives fram av eget initiativ og organisering, vil være av stort vardi
for barn i tiden fram mot puberteten. Evnen til å utvikla kompetanse over tid, til å
utvikle koncentrasjon og utdypingsevne-til å stå löpet ut, som sosiologen Ivar
Frønes skriver- er en sentralside ved å utvikle mestringskompetanse (s .96-97).
Hellgren (2011) har i sin licentiatsuppsats undersökt barns musikaliska identitet i ett
spelprojekt på en mellanstadieskola. Han ställde sig frågor som hur barns musikaliska
identitet visade sig och hur förändrades den genom ett projekt där de fick spela rockband?
I undersökningen framkom tre olika kategorier avseende barnens musikaliska identitet. Den
första kategorin innefattar barn som gärna vill stå i centrum och får sin bekräftelse genom
beröm från andra. Deras musikaliska identitet är beroende av andras bekräftelse. Att delta i
rockbandsprojektet blev i det fallet någonting som förstärkte deras musikaliska identitet.
Den andra kategorin barn hade inför projektet en svag musikalisk identitet, musik hade ingen
status i deras hemmiljö. För dessa barn var skillnaden stor vad gällde hur de såg på sina
musikaliska möjligheter innan och efter projektet. ”Inom denna kategori av barn finns en dold
potential” (s. 99).
Den tredje kategorin barn hade en relativt stark musikalisk identitet; de spelade ofta redan
instrument och i många fall spelade flera i deras familj och släkt. Eleverna i denna kategori
visste att det finns mycket att lära vad gäller musik, och lärde sig genom projektet att det finns
alternativ till att bli professionell musiker.
Hellgren (2011) konstaterar att om barnet har en bild av sig själv som ”en som spelar” bidrar
det positivt till lärandet. En metod att nå dit är att arbeta med självvärdering. Om barnen får
syn på sitt eget lärande blir det möjligt för dem att se hur de kan nå sina mål, att de är någon
som kan lära sig musik.
Att ha kompisar kan också sägas ha med identiteteten att göra, att känna att jag är någon för
andra och att jag är någon i en grupp. Ihrskog (2006) betonar vikten av kompisrelationer för
barn och ungdomar. Att ha kompisar är viktigt för barn och ungas livskvalité och deras
identitetsskapande, menar Ihrskog. Kompisrelationen bör därför ha en given plats i den
pedagogiska praktiken eftersom det handlar om identitetsskapande. De professionella vuxna
behöver ta ansvar för att barnen ska få plats i en gemenskap, annars sviker de barnen, betonar
Ihrskog vidare. Forskaren fann i sin avhandling att fritidsaktiviteter inte automatiskt skapar
nya relationer. Barn väljer ofta aktiviteter där de redan har kompisar och under aktiviteterna
finns i många fall inte tid för att skapa relationer.
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4.4 Self Determination Theory
Self Determination Theory kan sägas vara en övergripande metateori som i sig rymmer andra
teorier om motivation. Den tar hänsyn till helheten på ett sätt som gjort att jag funnit denna
teori vara en lämplig teoretisk grund för min studie.
Inom Self Determination Theory, hädanefter SDT, hävdas att människor har tre
grundläggande medfödda psykologiska behov. Dessa tre behov är autonomi, samhörighet och
kompetens vilka behöver mötas för att människor ska känna psykiskt välbefinnande och
känna sig hela. Dessa tre behov är enligt SDT grundläggande för att förstå vad (innehåll) och
varför (process) när det gäller människors strävan mot olika mål (Deci & Ryan 2000). I SDT
är utgångspunkten att människan söker utveckling mer än att bara uppfylla sina behov.
Deci och Ryan (2000) refererar tidigare forskning som visar hur inre motivation hänger ihop
med autonomi. Motivationsstrategier som till exempel hot och belöningar minskar den inre
motivationen och leder till minskad kreativitet och problemlösningsförmåga. En hög känsla
av autonomi däremot ökar de positiva resultaten och känslan av välbefinnande. När det gäller
känslan av kompetens och inre motivation visar forskningen att positiv feedback är viktig för
motivationen men att människor själva behöver känna att de är ansvariga för det de lyckats
med för att det ska ha en positiv effekt. Samhörighet har också en viss påverkan på den inre
motivationen, om än inte lika tydlig som autonomi och kompetens. Forskning har visat att
elever, vars lärare upplevs som varm och omtänksam, uppvisar högre grad av inre motivation
(Deci & Ryan, 2000). Vissa aktiviteter utför människor i ensamhet och då kan tillhörigheten
utgöra en slags bakgrundskänsla av trygghet som förstärker upplevelsen.
Olika elevgrupper kan verka lika motiverade men de som drivs av yttre motivation d.v.s. är
mer kontrollerade lyckas sämre än de som drivs av inre motivation d.v.s. de som är autonoma.
I olika sammanhang tycks autonomi vara avgörande för framsteg och utveckling.
…autonomy support from parents and teachers led students to be more
autonomously motivated and to feel more competent for school work, which in
turn resulted in less dropout (Deci & Ryan, 2000 s. 240).
It seems that when people are more able to satisfy all three of their basic
psychological needs the regulation of their behavior will be characterized by
choice, volition, and autonomy rather than pressure, demand, and control, and the
result will be higher quality behavior and greater psychological well-being (Deci
& Ryan 2000 s. 243).
Forskningsresultat visar att målens innehåll och på vilket sätt människor strävar mot dessa gör
skillnad för livskvalitén det vill säga hur människan mår. Relationen mellan vad som
motiverar ett beteende och tillfredställandet av de grundläggande behoven av autonomi,
samhörighet och kompetens är av betydelse enligt dessa forskningsresultat. Speciellt har
resultaten visat att en social kontext som stödjer de tre grundläggande behoven uppehåller och
förbättrar den inre motivationen och underlättar internalisering av yttre motivation. Detta
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resulterar i en mer självständig inställning när det gäller motivation och vad som styr våra
handlingar (Deci & Ryan, 2000; Renaud-Dubé, Guay, Talbot, Taylor, Koestner 2015).
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5. Metod
I den följande texten redogör jag för studiens metod, urval och genomförande samt hur det
insamlade materialet bearbetats och analyserats. Därefter följer ett avsnitt om studiens
trovärdighet och tillförlitlighet.

5.1 Val av metod
För denna studie har jag valt en hermeneutisk ansats. Hermeneutik handlar om att få
förståelse för människors livsvärldar genom att tolka det som visar sig exempelvis i det som
sägs i en intervju. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som bidragit till att
elever fortsatt att spela under en längre period i kulturskolans regi. För att komma åt denna
kunskap valde jag att göra en kvalitativ undersökning. Enligt Rennstam och Wästerfors
(2015) handlar kvalitativa undersökningar om sådant som inte kan beskrivas med siffror utan
om att förstå processer, betydelser och kvaliteter. I enlighet med den hermeneutiska ansatsen
för studien var min avsikt att tolka det som eleverna berättade i intervjuerna för att förstå
deras livsvärld. Hermeneutisk tolkning består av en växling mellan helhet och delar och det
finns hela tiden möjlighet att göra nya tolkningar. Forskarens förförståelse är en viktig del i
tolkningen (Kvale och Brinkmann 2014). Eftersom upplevelsen är det centrala valde jag
intervju som metod. Jag gjorde halvstrukturerade intervjuer där eleverna fick berätta fritt
utifrån vissa frågeställningar (bilaga 2).
Ett alternativ hade varit att göra en kvantitativ undersökning i form av enkätundersökning
vilket hade gjort det möjligt att fråga ett betydligt större antal elever, kanske även från olika
orter. Att detta alternativ valdes bort föranleddes av att det vid en enkätundersökning är
omöjligt att ställa uppföljande och fördjupande frågor och det finns inte samma möjlighet att
komma åt själva upplevelsen. En enkät kunde ha gett svar på vilka olika faktorer som
påverkat eleverna till att fortsätta spela, men inte en förståelse för på vilket sätt dessa faktorer
utövat påverkan.

5.2 Urval
Intervjuerna genomfördes med elever vid den kulturskola där jag själv är verksam. Detta
motiverades främst av praktiska skäl. Att arbeta heltid och att samtidigt hinna med att ta
kontakt med elever och intervjua dessa skulle ha tagit för mycket tid i anspråk om
undersökningen gjorts vid en annan kulturskola. Via en av eleverna fick jag dock kontakt med
en elev från en annan del av landet som var villig att bli intervjuad.
Avsikten var att få ett så representativt urval av elever som möjligt med avseende på
instrument och kön. Den ursprungliga tanken var även att det skulle vara elever som studerar
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sista året på gymnasiet. Eftersom deltagande är frivilligt visade det sig svårt att uppfylla dessa
kriterier så även elever från andra årskursen på gymnasiet deltog.
Totalt deltog sex elever i studien. Av dessa var tre flickor och tre pojkar. Två av de
intervjuade avslutade sina gymnasiestudier för två respektive tre år sedan, övriga studerade
vid studiens genomförande andra och tredje läsåret på gymnasiet. Av respondenterna spelade
två slagverk, en spelade stråkinstrument, en elev spelade gitarr samt två elever spelade
blåsinstrument. Jag benämner eleverna A, B, C, D, E och F efter ordningen i vilken jag
intervjuade dem.

5.3 Genomförande
För att komma i kontakt med elever skrev jag ett brev (bilaga 1) som innehöll en kort
presentation av vem jag är, undersökningens syfte samt kontaktuppgifter. Dessa brev delades
ut i de tre orkestrar där de äldsta eleverna i kulturskolan deltar. Två orkestrar besökte jag
personligen vid deras repetitioner. Den tredje orkestern hade jag ej möjlighet att besöka men
talade med deras ledare som delade ut breven.
Efter denna första information hörde två elever av sig. När orkesterledarna påmint
orkestermedlemmarna vid nästa repetition hörde ytterligare tre elever av sig. En av dessa
förmedlade kontakt till en elev från en annan kulturskola.
Med de som anmält sitt intresse för att delta i undersökningen genomförde jag sedan
intervjuer som jag spelade in på Ipad för att sedan transkribera till text. Vid intervjuerna
använde jag mig av ett intervjuschema med olika frågeområden (bilaga 2). Intervjuerna
genomfördes i kultturskolans lokaler. Med den elev som kom från en annan kulturskola
genomförde jag intervjun via telefon. Även denna intervju spelade jag in på Ipad.

5.4 Bearbetning och analys
Analysarbete handlar enligt Rennstam och Wästerfors (2015) om att sortera, reducera och
argumentera. För att sortera det transkriberade materialet läste jag igenom intervjuerna ett
antal gånger. Under denna läsning letade jag efter olika teman. En del teman var mer
uppenbara som till exempel varför respondenterna börjat spela. Andra teman kunde vara mer
dolda i texten och framträdde först efter flera genomläsningar. När jag fann ett sådant tema i
en intervju läste jag igenom vad de andra respondenterna sagt för att se om samma tema gick
att finna där. Olika teman i texten fick olika färg för att skapa överblick. Hela tiden under
analysen av texten fanns den teoretiska bakgrunden till min studie med i mina tankar som en
hjälp till tolkning. Gick det att finna stöd för teorierna i intervjusvaren eller var det något som
sades emot?
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Det hermeneutiska förhållningsättet att se till både helhet och delar fanns också hela tiden
med vid läsningen. Helheten kan öka förståelsen för delarna som i sin tur kan öka förståelsen
för helheten, den så kallade hermeneutiska cirkeln (Kvale och Brinkmann 2014). Att läsa en
intervju rakt igenom och då försöka se det övergripande temat eller känslan i den intervjuades
värld är ett sätt att se till helheten. Delarna i form av enskilda uttalanden kan då ses i ljuset av
helheten och de enskilda uttalandena kan fördjupa förståelsen av helheten.
Så småningom utkristalliserade sig de tre huvudteman som används som struktur i
resultatdelen, nämligen Förebilder, Sammanhang och gemenskap, samt Vilja att utvecklas.

5.5 Metoddiskussion
Att genomföra en undersökning på sin egen arbetsplats kan vara känsligt, men eftersom jag
genom min frågeställning söker positiva faktorer ansåg jag det vara möjligt. Om
frågeställningen istället hade varit den motsatta, varför elever slutar, hade jag inte valt att göra
den på min egen arbetsplats eftersom det då skulle kunna komma fram negativa synpunkter på
mina kollegor från eleverna och det skulle kunna vara svårt att förhålla sig neutral.
Vad som avgör om en elev fortsätter att spela skulle kanske främst kunna vara individuellt
och inte beroende av instrument så därför valde jag att frångå min ursprungliga plan avseende
ålder och olika instrument. För min undersökning är den personliga upplevelsen viktigast. Vid
en sådan här liten undersökning är det ändå svårt att få med elever som täcker alla varianter
av instrument, genrer och kön som man skulle kunna tänka sig.
Jag insåg snabbt att det var svårt att undvika att mina kollegor fick kännedom om vilka elever
som deltog i min studie även om jag försökte undvika detta genom att utföra de flesta
intervjuerna på kvällstid. För att elevernas svar inte ska vara möjliga att identifiera har jag valt
att inte redovisa kön och vilken elev som spelar vilket instrument. Jag anser inte att detta har
någon betydelse för resultatet.
Att genomföra intervjuer är ett hantverk och något som en forskare behöver träna på. I
efterhand insåg att jag kunde ha varit bättre förberedd genom att tänka igenom möjliga
följdfrågor. Jag kunde också ha varit ännu mer uppmärksam på vad som sades under
intervjuerna och inte ha nästa fråga i tanken innan den förra frågan var avslutad.

5.6 Tillförlitlighet och giltighet
Inom kvalitativ forskning är det möjligt att tala om en rimlig sannolikhet för de data som
funnits (Denscombe 2016). Min forskningsfråga ”Vilka faktorer har gjort att dessa elever har
fortsatt att spela under en längre tid? har varit vägledande vid intervjuerna och vid
analysarbetet. Jag kunde ha ställt fler frågor, en annan intervjuare kanske skulle ha ställt helt
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andra frågor men resultatet från intervjuerna är så pass tydligt att det kan anses tillförlitligt.
Undersökningens syfte var att ta reda på vad som påverkat dessa elever att fortsätta att spela
och att tidigare forskning stärker studiens resultat ser jag som ett tecken på dess tillförlitlighet.
Som instrumentallärare sedan många år har jag en förförståelse av det eleverna berättar och
den förförståelsen hjälpte mig att formulera följdfrågor och baserad på egen erfarenhet kan
jag som forskare se det utomstående inte ser. Samtidigt är det av betydelse att inte med sin
förförståelse ta saker för givna och läsa in saker som inte sägs. De transkriberade intervjuerna
lästes många gånger för att tillgodose att belägg för resultatet verkligen fanns i elevernas
uttalanden.
När det gäller generaliserbarhet inom kvalitativ forskning har forskaren ofta bara ett mindre
antal fall eller intervjuer att utgå ifrån. De deltagande eleverna representerar i första hand sig
själva men kan även ses som representanter för gruppen instrumentalelever vid en
kulturskola. Istället för generaliserbarhet kan ordet överförbarhet användas och då kan läsaren
av studien ställa sig frågan: I vilken omfattning skulle denna undersöknings resultat kunna
överföras till andra fall, till exempel min egen undervisning? (Denscombe 2016). Läraren kan
känna igen mönster men kan ändå inte se eleverna som kategoriska typer utan behöver vara
lyhörd för vad den enskilde eleven säger och gör. Resultatet från denna undersökning kan
leda till diskussion bland lärare huruvida den som läser känner igen sig eller inte. Kan andra
lära sig något utifrån resultatet genom reflektion över den egna situationen? (Nyberg, 2011). I
avsnitt 8. Pedagogiska implikationer, ges några förslag på hur studiens resultat skulle kunna
omsättas i praktiken.
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6. Resultat
I följande avsnitt redogör jag för de resultat jag funnit genom analys av det insamlade
materialet. I analysen av intervjuerna framkom tre teman som kan sägas svara på studiens
syfte att finna faktorer för elevers fortsatta spelande. Dessa tre teman är förebilder,
sammanhang och gemenskap samt vilja att lära sig.

6.1 Förebilder
I samtliga intervjuer framkommer det att förebilder varit och är viktiga för respondenterna
inte minst vid valet av instrument. Fyra av respondenterna angav som orsak till att de börjat
spela att de kände någon som spelade just det instrument de sedan själva valde. Det handlade
om en granne, en bekant till familjen, en barnvakt samt en kusin.
(…)och då ville jag spela…för jag hade en granne i stugan… som gick här, som spelade… som jag
tyckte var så duktig och sen såg jag en massa andra och så ville jag spela det. (A)
Alltså jag kommer ihåg det som att det fanns en tjej som satt barnvakt till mig som spelade… hon
är fem år äldre. Så jag kommer ihåg det som att jag redan hade bestämt mig att jag skulle spela…
för att hon gjorde det antar jag. (C)

Den person som varit elev vid en annan kulturskola berättade att hen tillsammans med sin
klass spelade fiol i trean vilket då utgjorde deras ordinarie musikundervisning. Efter detta blev
det naturligt att fortsätta att spela instrument och hen valde ett nytt instrument eftersom att det
lät ”annorlunda”. Den sjätte eleven blev inspirerad att börja spela av sin pappa som ofta
trummade på bordet.
Tre av de intervjuade har sedan tidiga barnaår sjungit i barnkör i kyrkans regi. Det tycks alltså
som om de flesta av de intervjuade eleverna har en tidig erfarenhet av musik och av vad det
kan innebära att spela ett instrument. De flesta nämner instrumentprovning och ”Öppet hus”2
på kulturskolan som något positivt men samtidigt är det ingen av dem som anger det som
orsak till vilket instrument de valt. Alla utom en av deltagarna har föräldrar som spelat
instrument i någon form. Förebilder behöver dock inte alltid leda rätt utan kan i vissa fall göra
att en elev följer förebilden istället för sin egna egentliga vilja i den mån eleven hittar den i 89-årsåldern. A är lite självkritisk till sitt ursprungliga instrumentval.
Jag vet egentligen inte om jag kanske valde det för att jag själv ville eller för att jag valde det för
att jag titta på min granne som jag tyckte var så duktig och jag tänker att om inte hon hade funnits
hade jag kanske inte valt det… Jag blev lite för påverkad.

2

Två kvällar på vårterminen då elever i årskurs 2 får komma till kulturskolan och prova de instrument det
erbjuds undervisning på.
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A bytte sedan instrument vid två tillfällen, och berättar att hen varit på samtliga kulturskolans
konserter och hur det motiverat att få se andra spela om än det inneburit att hen behövt byta
instrument för att ha kvar spelglädjen.
Jamen jag har som alltid tyckt att det har varit kul att lyssna på musik och då när man ser andra då
blir man ju som motiverad att själv spela… Jag kanske måste byta till något annat för jag vill ju
fortsätta spela som de gör där. Men jag vill tycka att det är kul. Så att det spelar ju roll att andra
liksom visar att det är kul och så.

Denna elev nämner sin musiklärare på lågstadiet som en tydlig musikalisk förebild. Denna
lärare fick A att börja spela piano hemma då A ville kunna spela på samma sätt som läraren.
…för det var som coolt att se hur man kunde göra.

Flera av de övriga eleverna nämner sina musiklärare i grundskolan som personer vilka
inspirerat till utveckling och nya kunskaper inom musik. Instrumentallärarna nämns inte som
förebilder utan mer som någon de intervjuade fått hjälp av och som hjälpt dem vidare.

6.2 Sammanhang och gemenskap
Att vara del i ett sammanhang och att uppleva gemenskap framträder som något mycket
viktigt för deltagarna i undersökningen. Vid första genomläsningen av intervjuerna var detta
tema det som framträdde allra tydligast hos samtliga deltagare.
jag är ju inte den som är bäst på att öva hemma kanske men tycker det är väldigt kul att spela med
andra så då när jag började i blåset så blev det att man for iväg på lite läger och spelade och då
blev det ju ännu roligare så fick man ju kompisar som spelade instrument på andra ställen…(C)

För B anges en återkommande sommarkurs som mycket viktig och har varit en orsak till
fortsatt spelande i perioder då det känts tungt att öva. Det sociala framträder som en viktig
faktor för den positiva upplevelsen av kursen.
… det som lockar är väl gemenskapen där och träffa nya människor…

E har spelat i flera olika orkestrar och ensembler under sin tid i kulturskolan och betonar hur
viktigt det är med ett sammanhang att delta i för att det ska kännas meningsfullt att spela. Det
blir själva anledningen till musicerandet.
Det har alltid varit kul när man haft något sammanhang att spela med. Man har gått från lite olika
att först var man i blåsorkester och så spela man lite världsmusik och så spela jag en hel del
storband på gymnasiet. Så då har man ju som alltid haft någonting att vara med i och det gör det
jättemycket roligare. Så då har man liksom en anledning till att spela.

När A bytt instrument var det som avgjort valet av nytt instrument om det passade bra för
samspel med andra. Alla deltagare i undersökningen har spelat orkester i kulturskolans regi,
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några började under mellanstadiet och några började under högstadietiden. I resultatet
framkommer det att det främst var i de senare orkestrarna för äldre elever, de lärt känna nya
kompisar vilket då varit en viktig del i att det varit roligt och meningsfullt att spela orkester. F
säger:
Jaa, det är väl mest nu i den äldre orkestern som jag har försökt lära känna eller som jag har lärt
känna.

Jämfört med deltagandet i de tidigare orkestrarna för yngre elever då upplevelsen varit att dit
kommer barnen och övar och sedan åker de hem utan så mycket kontakt med de andra
eleverna säger F:
Ja, det är ju så nu också men nu är det som mer när vi haft spelningar, det är ju som då man pratar
och träffas och äter och sådär.

Det är tydligt att det är i orkestrarna för äldre elever som de lärt känna nya kompisar och
upplevt gemenskap. Att göra resor tillsammans är ett viktigt tillfälle att lära känna fler
kompisar. När det gäller att börja i den äldsta orkestern där hen fortfarande deltar och
omnämner som något mycket positivt, uttrycker B:
Men när jag började i orkestern då träffade jag mycket nya kompisar såhär och sen var vi ju på en
resa som jag tyckte gav väldigt mycket.

Däremot uttrycker B att hen inte trivdes i de tidigare orkestrarna och anger som orsak att det
kändes som ett tvång att delta. Om att träffa kompisar i de tidigare orkestrarna säger B:
…det är ju som på vårat initiativ som man lär känna varann.

Det tycks alltså som att eleverna varit utelämnade till egna initiativ för att lära känna
varandra, det är ingeting som orkesterledarna styrt på något sätt. Om hur sammanhanget varit
viktigt för fortsatt spelande säger D:
Ja, jag tror att det är kanske svårt att tycka det är roligt och fortsätta om man bara har lektioner och
inte spelar något mer än det. Min lillasyster hon spelade ju tvärflöjt men hon var inte sådär
engagerad att hon spelade något annat än sin läxa eller på något annat ställe. Så jag tror som inte
hon hittade det roliga i det. Hon kom som aldrig in i det. Jag spelade alltid mina läxor och så
spelade jag lite med mina kompisar så man spelade annat, förstår vad man kan använda det till typ.

D spelade mer än sina läxor och verkar ha förstått att spelandet var något användbart och
också något som hen kunde lära sig mer av och utvecklas vidare.
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6.3 Vilja att utvecklas
Att utvecklas och lära sig mer är det tredje väsentliga temat jag funnit i elevernas berättelser.
Jag beskriver detta tema under tre rubriker: lärande, repertoar och stolthet.
6.3.1 Lärande

Viljan att lära sig är tydlig hos de intervjuade liksom nyfikenheten att prova olika saker och
stilar. De tycks ha insett att övning är viktigt för att göra framsteg. D beskriver hur det var när
hen började spela:
Ja, jag tyckte det var roligt. Jag hade ju som ingen koll på någonting egentligen tidigare.
… för man behöver inte ha så mycket teknik och sånt där i början. Det är mer bara att få in
koordinationen så det var någonting jag tränade på.

D berättar hur hen ville lära sig allt det som läraren hade att lära ut. D tycks inte ha haft några
särskilda egna önskemål när det gäller repertoar utan mer en vilja att få lära sig allt som var
möjligt att lära sig.
Ja, alltså det var ju lite så där att jag fick hjälp med saker som jag funderade på men det var väl
inte så att jag önskade stilar och sådär. Jag ville ju mer bara lära mig det han hade och, för jag hade
inte så mycket själv som jag tänkte att det här vill jag lära mig.

B beskriver hur hen fortsatt att spela trots att hen långa perioder inte alls känt sig motiverad
till detta. Dock har utmaningen att spela svårare stycken inspirerat. Att spela ett svårare stycke
som ger möjlighet till spelmässig utveckling har varit en motivation.
… om jag vill bli bra så kanske jag måste ta det här och lära mig det här och det kan jag känna
fortfarande att jag, ibland så finns det stycken som jag verkligen kan kräkas över men jag ser att de
är tekniskt svårare och mer krävande så därför blir det en typ av motivation.

B:s inställning tycks vara att hen kan om hen vill och har tid och B är inte rädd för svåra
utmaningar eftersom de ger tillfällen till utveckling.
… jag har ofta den inställningen att det handlar bara om tid. Jag kan den här låten om jag vill. Så
är det med läxor också.(B)

A som bytt instrument flera gånger känner att hen inte riktigt hunnit lika långt som sina
jämnåriga som spelat samma instrument hela tiden men säger:
Nu är ju inte jag lika bra som de, jag har inte riktigt kommit dit än. Men jag kämpar på.

Att delta i orkester kan vara ett sätt att få inspiration och motivation till fortsatt spelande efter
avslutade gymnasiestudier då eleven inte längre kan delta i kulturskolans verksamhet. C som
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beskriver sig själv som en som inte övar berättar hur viktigt det är att hitta en orkester eller
liknande i framtiden för att kunna fortsätta spela:
så jag hoppas att vi kan hitta, även om det inte är någon orkester att man kan spela någon gång i
alla fall, kanske finns, alltså det kanske finns på universitetet, jag har inte riktigt kollat.

Tre av eleverna uttrycker önskemål om att fortsätta studera musik efter gymnasiet, kanske inte
främst för att sedan ha det som yrke, men för att kunna satsa på musiken fullt ut under en tid.
6.3.2 Repertoar

För att lära sig spela krävs det en repertoar och om den framkommer varierande synpunkter.
De som börjat med gitarr, slagverk och blåsinstrument tycks ganska nöjda med den repertoar
de fått spela. Den huvudsakliga åsikten tycks vara att eleverna i början spelar för att lära sig
och läraren använder de låtar som finns i spelboken i de fall eleven har en sådan. C anger att
hen spelat mest klassiskt på lektionerna och annan musik med ”go” i orkester vilket blivit en
bra kombination. C säger också att för hen var det inte särskilt lockande att spela de poplåtar
som spelades på radion. Ju äldre dessa elever blivit desto mer inflytande tycks de ha haft på
repertoaren och lärt sig uppskatta olika genrer.
A, däremot berättar att hon som nybörjare på stråkinstrument gjorde snabba framsteg vilket
gjorde att läraren ville att A skulle spela svårare melodier för att utvecklas vidare. Själv ville
A spela enkla låtar.
Jag hade inte mognat så pass mycket så jag ville spela den här klassiska musiken, jag ville spela de
här du vet, låtarna man kände igen.

Lärarens förhoppningar om framsteg och elevens önskan tycks inte ha stämt överens. Läraren
tar enligt eleven för givet att en duktig elev ska ha viljan att spela svårare stycken för att
utvecklas. Den viljan fanns dock inte hos eleven.
Jag skulle kunna utvecklas och det gör man ju om man spelar svårare musik men jag själv var inte
så sugen på det.(A)

A berättar att hen tyckte mycket om att spela orkester eftersom de där spelade man
tillsammans och repertoaren var mer varierad. A berättar också att hen inte vågade säga till
sin lärare angående musikvalet och bytte så småningom instrument.
Som barn ser eleverna klassisk musik som något gammalt och då ser barnet inte det fina i det
utan det är något som kommer med tiden tror C som också började med stråkinstrument och
fortfarande spelar det.
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I ensembler och orkestrar kan eleverna få möta ny okänd musik. E som har spelat i många
olika orkestrar och ensembler beskriver hur det var att delta i en världsmusikensemble, en helt
ny genre för E:
… väldigt annorlunda stilar och så, så det var jättekul. Och så fick man lära sig något nytt.

Sammanfattningsvis angående repertoar tycks det vara så att det varierar mellan olika lärare
hur mycket de tar hänsyn till och väger in elevernas önskemål. Det varierar också mellan
eleverna hur stor vikt de lagt vid repertoaren, om det är viktigt att få spela sådant eleven själv
uppskattar eller om det är roligt att spela vad än läraren låter eleven få spela för musikstil.

6.3.3 Stolthet

Hos flera av de intervjuade framkommer en stolthet och en glädje över det de kan och att man
fått vara med och spela i olika sammanhang. C nämner flera gånger att hen fått solouppdrag i
kyrkan och att det varit roligt att få visa upp sitt spelande. D beskriver det som en ”fjäder i
hatten” när hens lärare första gången sa att D skulle passa i orkester och berättar senare om
sin mormor och morfar som fortfarande kommer på varje konsert och om grannarna på gatan
som bara tycker det är roligt när de hör D spela. Glädjen i att spela lyser igenom hos alla. F
säger på tal om eventuella framtida musikstudier:
När jag har tänkt efter, vad tycker jag är kul, så är det som alltid, musik!

A får avsluta detta avsnitt:
För det är ju kul. Det är ju jättekul!

Glädjen över att spela framkommer som sagt hos alla och inte minst glädjen att få spela
tillsammans med andra. I nästa avsnitt diskuteras vidare vad som framkommit i intervjuerna
som positiva faktorer för fortsatt spelande.
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7. Diskussion
I diskussionsdelen har jag valt att använda Self Determination Theory som en tolkningsram
och diskuterar resultatet av studien under de tre punkterna kompetens, samhörighet och
autonomi hämtade från SDT. Jag ser SDT som en övergripande teori som även innefattar
andra teorier om motivation och lärande.

7.1 Kompetens
Att känna sig kompetent är att en person känner att den kan något. Det kan också vara att
personen känner att det som den inte kan nu, det kan den lära sig. Att lära sig ett instrument är
något som tar tid och då är långsiktigheten viktig. Det är också viktigt att eleven får känna att
den lär sig något här och nu och att utmaningarna är av lämplig svårighetsgrad (Evans 2016).
I resultatet framkommer det att de intervjuade eleverna har haft och har en vilja att lära sig
mer och att utvecklas. De har inte sett de instrumentala färdigheterna som en redan given
talang vilket enligt Dweck (2000) är ett synsätt som begränsar lärandet. Starkast märks detta
hos B som beskriver hur hen kan tycka illa om vissa musikstycken men ändå ser att dessa
stycken gör att hen utvecklas och lär sig mer. Möjligheten till utveckling blir en motivation att
spela även det som för stunden upplevs jobbigt. Flera av respondenterna uttrycker en glädje
över sin kunskap och hur nya utmaningar, till exempel att få börja i en orkester, sporrat till
fortsatt spelande. A uttrycker en väldigt stor glädje i att spela det instrument hen spelar nu. A
berättar dock, som nämnts tidigare, om sitt första instrument som hen slutade med efter några
år att det inte alls upplevdes på samma sätt. A ville spela enkla melodier men A:s lärare som
såg en elev med stora utvecklingsmöjligheter ville att A skulle spela svårare musik för att
utvecklas vidare. A beskriver hur hens känsla var att hen inte kunde dessa svårare stycken.
Här tycks elevens och lärarens syn på kompetens ha krockat. Läraren såg en duktig elev.
Eleven tyckte bara att det var svårt. Eleven måste alltså själv känna sig kompetent för att det
ska ha effekt för lärandet. Detta stämmer med Deci & Ryan (2000) som hävdar att eleven
måste känna att eleven själv är ansvarig för det man lyckas med. De betonar också liksom
Dweck (2000) att det är viktigt att läraren uppmuntrar processen och inte bara det färdiga
resultatet. Läraren bör hellre säga ”vad bra du har övat” än ”vad duktig du är”. Läraren bör
heller inte jämföra elevens prestationer med andras. Även Ruud (1997) talar om vikten att
eleven lär sig att lära sig och att kunna arbeta med något över en längre tid. Flera av
respondenterna uttrycker en önskan om att fortsätta med vidare musikstudier, inte
nödvändigtvis för att sedan ha musiken som yrke men, för att få satsa på musiken på heltid
under en period. Det framkommer också tydligt att det är betydelsefullt att få finnas med i ett
sammanhang där eleverna får användning av sina instrumentala färdigheter och får
erkännande för sin kunskap.
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7.2 Samhörighet
Att musicera handlar mycket om att spela tillsammans med andra. Alla respondenterna har
spelat orkester och alla utom E gör det fortfarande. I resultatet framkommer det en skillnad på
hur det fungerar i de tidigare respektive de senare orkestrarna när det gäller att få kompisar.
Om de tidigare orkestrarna säger några respondenter att dit åkte de och spelade och sedan åkte
de hem utan att egentligen prata med någon annan. Eleverna tycks ha varit utlämnade till sig
själva för att skaffa nya kompisar. Detta stämmer med Ihrskog (2006) där hon hävdar att barn
och ungdomar inte får nya kompisar genom fritidsaktiviteter om inte de vuxna tar sitt ansvar
för att så sker. Under orkesterrepetitionerna förekommer det ofta en rast. De elever som är
framåt och kanske känner andra i orkestern sedan förut har andra att prata med medan det för
de mer försiktiga eleverna inte är lika enkelt. Orkesterledarna har enligt respondenterna inte
gjort något för att underlätta nya kompisrelationer genom till exempel rastaktiviteter. Detta
kan vara något som orkesterledare bör fundera på om de kan göra annorlunda. Kanske kan
brist på samhörighetskänsla göra att vissa elever inte fortsätter att spela.
För eleverna i undersökningen tycks de senare orkestrarna (i högstadie- och gymnasieåldern)
ha haft och ha en stor betydelse. Dessa orkestrar gör ibland kortare och längre resor som
beskrivs som tillfällen att lära känna nya kompisar. Dessa kompisar beskrivs som viktiga för
de intervjuade eleverna.
Samhörighet kan också handla om relationen till sin lärare. En varm och omtänksam lärare
ger enligt Dweck (2000) en ökad motivation hos elever. För lärarens del kan elevens behov av
samhörighet också innebära att läraren måste inse att ibland är elevens kompisar viktigare än
musicerandet som kan vara ett bland många andra fritidsintressen. (Deci & Ryan 2000).
Samtliga respondenter tycks ha haft goda relationer till sina lärare. A beskriver hur viktig
lärarens positiva inställning var när hen för andra gången var tvungen att byta instrument av
anledningar som hen inte själv rådde över. Lärarens stöd gjorde att A såg att det gick att
fortsätta md ett annat instrument vilket enligt A kanske inte hade gått utan läraren stöttning.

7.3 Autonomi
Autonomi handlar om att eleven får känna att eleven själv har valt det den gör och att eleven
själv får vara med och ha inflytande på innehållet i undervisningen. Det kan också handla om
autonomi gentemot föräldrarna, det vill säga att föräldrarna inte tvingar barnet att spela utan
att barnet känner att det har handlingsfrihet. Autonomi är nära förknippad med inre
motivation. Inre motivation är en drivkraft som leder till betydligt bättre resultat och mer
välmående än yttre motivation i form av till exempel tvång och belöningar (Evans, 2016).
I intervjun med A när det gäller det instrument hen först spelade märks en konflikt mellan A:s
tankar och lärarens syn. Läraren ser en elev med goda förutsättningar att bli en duktig
musikant. A själv vill spela enkla melodier som hen känner igen. A törs dock inte säga det till
23

sin lärare som inte verkar ha frågat efter elevens åsikt om repertoaren. Så småningom byter A
till ett instrument hen hellre vill spela. Att inte ha fått ha inflytande över vad som spelades
tycks ha varit en anledning till det bytet. Att byta instrument kan ses som ett utslag av
autonomi, att själv välja nytt när det gamla inte kändes bra. Att det gamla inte kändes bra
föranleddes delvis av brist på autonomi.
Alla respondenter beskriver att de själva har valt det instrument de spelar. Ingen nämner att
föräldrarna alls gett förslag utan det tycks ha varit ett självständigt instrumentval.
När det gäller repertoarval är det bara F som tycks ha haft något inflytande över vad som
spelats på lektionerna. F berättar om lärare som tagit med olika låtar och frågat vilka F skulle
vilja spela. Några av de andra respondenterna uttrycker att det inte spelade någon större roll
vilken musik de fick spela, det var själva spelandet som var roligt. Dessa hade spelböcker
med ganska blandad repertoar. De två som främst fick spela klassisk musik som nybörjare
säger att den musiken inte var så rolig att spela när de var barn och de blev aldrig tillfrågade
om vad de tyckte om musiken. Som äldre elever säger speciellt B att hen lärt sig uppskatta
den klassiska musiken. Kanske är det möjligt att hos några lärare ana spår av tanken från Knut
Brodins 30-tal då han blev ifrågasatt som lärare då han använde populärmusik i
undervisningen (Gustafsson 2000). Brodins kritiker ansåg musiken vara ett bildningsämne där
man skulle lära sig att uppskatta den goda musiken det vill säga inte den musik Brodin
använde.
B beskriver hur hon tyckte att de tidigare orkestrarna var tråkiga och anger som främsta skäl
till det att det upplevdes som ett tvång att vara med det vill säga brist på autonomi eller inre
motivation.
Autonomin hos de intervjuade framkommer tydligast i viljan att spela sitt instrument och att
musicera med andra. Vid själva lektionstillfällena är den mer frånvarande men viljan att spela
gör ändå att de fortsätter och kan se värdet med att spela olika musik även om de själva inte
påverkar repertoarvalet.
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8. Pedagogiska implikationer
Studiens syfte var att finna vilka faktorer som får elever att spela under en längre tid. Jag
avser här att ge några personliga reflektioner kring hur studiens resultat skulle kunna
tillämpas i det vardagliga arbetet med eleverna. Även här utgår jag från Self Determination
Theory men tar de tre punkterna i annan ordning än i tidigare avsnitt.

8.1 Samhörighet
Det har varit mycket intressant att få lyssna till de intervjuade elevernas berättelser och
tankar. Alla utom en av eleverna var helt okända för mig så jag visste ingenting alls om dem
innan intervjuerna. Alla elever vi träffar varje dag har sina egna personliga berättelser som vi
kan få tal del av. Självklart ska läraren respektera elevens integritet och aldrig tränga sig på,
en del elever vill berätta mycket, en del elever inget alls. Jag tror dock att en del i att få
behovet av samhörighet mött i undervisningssituationen är att läraren intresserar sig för
elevens verklighet och livssituation. Dels som en vuxen medmänniska men också för att det i
elevens livssituation kan finnas mycket som påverkar spelandet som kan vara av vikt för
läraren att känna till. På så sätt kan läraren undvika att ställa krav på eleven som helt enkelt
inte går att uppfylla för eleven på grund av olika personliga omständigheter. En varm och
omtänksam lärare ökar dessutom motivationen hos eleverna då den inre motivationen
stimuleras (Dweck 2000).

I samspel med andra elever vare sig det är en liten eller stor ensemble är det viktigt att läraren
tar i beaktande att gemenskap mellan eleverna inte är något som skapas av sig själv utan att
den vuxne har ett ansvar för att möjliggöra detta (Ihrskog 2006). Om repetitionen innehåller
en rast kanske lärarna kan erbjuda gemensam aktiviteter för de elever som vill. Även här är
det förstås viktigt att vara lyhörd för elevernas önskemål så att det inte upplevs som ett tvång.
I undersökningen var det tydligt att detta inte förekom i de yngre orkestrarna. Ihrskog (2006)
poängterar att detta är ett ansvar för de professionella vuxna som de måste ta. Det kan aldrig
överlåtas till barnen att sköta detta på egen hand.

8.2 Autonomi
Att läraren lyssnar till elevernas upplevelser och tankar och tar hänsyn till dessa bidrar också
till känslan av delaktighet för eleven. Det blir inte bara läraren som bestämmer vad som ska
göras. Få av eleverna i studien säger sig ha haft något inflytande på vilken musik som spelats.
En elev säger uttryckligen att hen inte vågade säga till sin lärare att hen ville spela enklare
låtar. Som barn är det kanske inte helt enkelt att våga säga till sin lärare om man inte gillar
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den musik man får spela. Därför är det så viktigt att läraren frågar och förvissar sig om
elevernas synpunkter och inte tar saker för givna. De elever som i huvudsak spelade klassisk
musik som nybörjare är de som uttrycker att nybörjarrepertoaren inte var vad de egentligen
tyckte om. De som spelat mer blandad repertoar verkar vara ganska nöjda med vad de fått
spela.
Hellgren (2011) beskriver hur elevers syn på sig själva som ”en som spelar” bidrar positivt
till musicerandet. Detta bör vara ett mål hos läraren att få eleven att se sig själv som en
musikant oavsett spelnivå.
Ett sätt att utveckla självständigheten hos eleverna kan vara att tillsammans sätta upp lämpliga
lärandemål. Ett annat sätt är att förklara syftet med olika övningar man gör. Läraren bör också
bekräfta elevens känslor och till exempel inte försöka bortförklara nervositet med ord som
”det är väl inte så farligt”. Helt enkelt handlar det om att låta eleverna vara delaktiga och
känna att de har inflytande på undervisningen.

8.3 Kompetens
Här är det viktigt att berömma processen och inte bara det färdiga resultatet. Dweck (2000)
beskriver hur negativt för lärandet det är att ha en syn på kunskap eller talang som något man
har ett givet mått av. Har eleven den synen blir varje uppgift ett tillfälle när eleven ska visa
upp sin kunskap. Det kan göra att eleven undviker utmaningar eftersom då finns risken att
misslyckas vilket för en elev med den synen innebär att hela personen anses misslyckad.
Därför är det så viktigt att få eleverna att förstå att spelandet är något man lär sig allt
eftersom, inget man måste vara bra på direkt. Läraren kan tänka på att lära ut strategier för hur
man kan öva för att lära sig mer. För att få en uppfattning om hur eleven tänker om sig själv
och sin kunskap kan läraren lyssna på hur eleven talar om eller till sig själv i samband med
spelandet. Om eleven utbrister ”jag kan ju ingenting” när den provar på ett nytt stycke kan det
vara ett tecken på en statisk syn på kunskap till skillnad mot om eleven säger ”det här var
svårt, nu måste jag prova igen” som är ett tecken på en mer dynamisk syn.

8.4 Slutligen
När jag första gången läste om Self Determination Theory tänkte jag att här finns något att
hämta och att fundera över i samband med musikundervisning och jag skulle vilja säga livet i
stort. Efter denna studies genomförande är jag än mer övertygad om denna teoris giltighet just
för att det går att applicera på många olika situationer och sammanhang.
Ibland tänker vi musiklärare att musikundervisning i sig själv är något bra och uppbyggligt för
eleverna som ska göra dem till bättre människor. Evans, McPherson och Davidson (2012)
skriver att om inte eleverna psykologiska behov blir mötta kan undervisningen i stället få
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negativ effekt. Det är alltså av yttersta vikt att läraren tar dessa behov i beaktande vid
planeringen av undervisningen. Då finns det alla möjligheter för att musiken ska kunna bli till
en verkligt givande och utvecklande sysselsättning för eleven.
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Bilaga 1

Hej!
Jag heter Kristina Normark och arbetar som musiklärare vid Skellefteå kulturskola. För närvarande
läser jag en kurs i musikpedagogik och ska denna termin skriva en kandidatuppsats. Ämnet för
uppsatsen är vilka faktorer som gör att instrumentalelever fortsätter att spela under en längre period
i kulturskolans regi. Vi musiklärare pratar ofta om varför elever slutar att spela men jag vill vända på
den frågeställningen och istället ställa frågan varför elever fortsätter att spela. Jag tror att svaret på
den frågan skulle kunna vara av stor vikt för kulturskolans verksamhet och då blir dina erfarenheter
viktiga att ta del av.
För att förhoppningsvis få svar på den frågan tänker jag intervjua ett antal gymnasieelever från olika
instrumentgrupper, både killar och tjejer.
Jag skulle vara väldigt tacksam om du vill delta i denna undersökning! Som deltagare är du anonym,
bara jag kommer att veta vilka elever som deltar. I uppsatsen kommer det inte att gå att lista ut vem
som deltagit eller vem som sagt vad. Intervjun tar ca 20-30 minuter. Jag kommer att spela in den för
att sedan kunna transkribera den till text. Som deltagare har du rätt att när som helst avbryta din
medverkan även under pågående intervju. Jag är intresserad av din personliga åsikt och dina egna
erfarenheter. Det är din personliga upplevelse som räknas, det finns inga rätta eller felaktiga svar.
Om du kan tänka dig att vara med så hör av dig till mig via telefon, sms eller mejl med ditt namn,
årskurs och instrument senast 13 februari.
Du kan självklart också höra av dig om du har några frågor.
Tack på förhand!
Kristina Normark
kristina.normark@skelleftea.se
073-1522328
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Bilaga 2

Början
Familjen

Valet av
instrument

Övrigt

Lektionerna

Vad har gjort
att du fortsatt
att spela?

Framtiden

Lärare

Övriga
intressen

Inflytande

Musiken i
grundskolan

Kompisar
Orkestrar
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