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Abstract 

Självständigt arbete i musikpedagogik 
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Termin och år: VT 2017  

Kursansvarig institution: Linnéuniversitetet Kalmar och Växjö 

Handledare: Martin Knust 

Sökord: Gitarrelever, kulturskola, motivationsfaktorer, musik, musikpedagogik, 

musiklärare  

 

Denna studie undersöker vad som får gitarrelever, som spelat en längre tidsperiod vid en 

kulturskola i Sverige, att finna lust och motivation till att fortsätta sin 

instrumentalundervisning. Eftersom kulturskolan är en frivillig organisation får elevens egen 

vilja ett betydande inflytande på undervisningsinnehållet. Det är därför intressant att, ur ett 

elevperspektiv, undersöka vilka faktorer som får dem att finna motivation. Syftet är att 

undersöka elevernas egen syn på sitt musicerande, vad som motiverar dem, och hur 

motivationsteorier och forskning om lärande kan tillämpas i undervisningen på en kulturskola. 

En kvalitativ intervju, med tre informanter som vid intervjutillfället gick på högstadiet och 

gymnasiet, har genomförts. Resultatet visar på nio olika aspekter som ger upphov till 

motivation: valet av instrument, övningstid, musicerande i hemmet, musicerande utanför 

kulturskolans väggar, självförtroende och självkänsla, låtval på lektionen, spela eller öva, 

lärarens inverkan och elevens framtidsorientering. Samverkan mellan dessa nio olika 

aspekter stimulerar elevens motivation att fortsätta. Vilken kombination som motiverar den 

enskilde eleven går inte exakt att veta, eftersom elevernas behov varierar, men det kan 

konstateras att som lärare är det viktigt att förmå ta elevens perspektiv för att finna ut de 

aspekter som motiverar till fortsatt musikaliskt lärande.  
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1 Inledning och bakgrund 

Jag har varit verksam som gitarrpedagog på en kulturskola i Sverige sedan 2001. Innan dess 

studerade jag på Estetiska programmet, inriktning musik, på Katedralskolan i Växjö, 1997-

2000. Jag har själv, från 13-19 års ålder, varit gitarrelev på kulturskola, men har musicerat 

sedan åtta års ålder. För närvarande studerar jag 2MU001 Musik III år 7-9 för obehöriga 

lärare-Distans, på Linnéuniversitetet i Växjö. Studierna ger mig formell ämneskompetens i 

ämnet musik. Samtidigt som jag studerar arbetar jag heltid som gitarrpedagog. En fråga som 

ofta förs på tal i arbetsgruppen gitarr på min arbetsplats, är hur gitarrlärarekan motivera elever 

att fortsätta delta i kulturskolans instrumentalundervisning. 

 

Köerna är långa för att spela gitarr, det finns uppenbarligen en stor vilja från start att lära sig 

instrumentet. Trots detta väljer många elever att sluta spela gitarr, trots att de har talang för 

instrumentet, och själva bör uppleva att de har ”lätt för det”. Beslutet att sluta delta i 

kulturskolans instrumentalundervisning är självklart upp till eleven själv, och ska respekteras. 

Det måste vara okej att sluta spela om lusten inte finns. Men en viss frustration, följt av 

frågor, dyker upp hos den lärare som inte förstår elevens motiv att sluta, vad var det som fick 

just den eleven att välja bort något som hen uppenbarligen är duktig på. 

 

Som pedagog på en kulturskola finns inga styrmedel från skolverket utan pedagogerna arbetar 

utifrån lokala mål. Målen är formulerade av den politiska nämnd som styr den förvaltning 

kulturskolan är placerad under, i mitt fall en kultur och fritidsförvaltning. Detta ger mig frihet 

att individanpassa lektionerna. Som exempel kan nämnas att en kulturskola inte arbetar under 

ett bedömningskrav, elevens kunskaper ska inte värderas utifrån en betygsmatris, utan det står 

läraren och eleven fritt, att gemensamt, arbeta fram en bekväm och trivsam lektionssituation 

som passar elevens ambitionsnivå. Hur ska gitarrlärare göra för att nå dit? Hur kan de öka 

undervisningens effektivitet och skapa en än bättre lektionssituation. 

 

Jag brukar hälsa elev och föräldrar välkomna till en fritidsaktivitet där det inte handlar om att 

vinna. Att kunna spela ett instrument är något eleven tar med sig genom livet, en förmåga som 

utvecklas genom ett långt utövande. Men elever idag verkar ha svårt att se musicerande i ett 

långt perspektiv. Därför fokuserar mitt arbete att undersöka hur pedagoger kan arbeta 

förebyggande för att få eleven att fortsätta spela, och vad det är i mötet mellan elev och 

pedagog som kan väcka ett större intresse för ämnet. 
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att skapa en förståelse för vad som motiverar gitarrelever, 

som spelat minst åtta terminer vid en kommunal kulturskola, att delta i 

instrumentalundervisning. Arbetet ämnar söka svar på följande forskningsfråga: 

 

 Vad är det som motiverar gitarrelever att fortsätta sitt deltagande av 

instrumentalundervisning i kulturskolan? 

 

 

  



 

 

 

8 

 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning inom lärande och motivationsteorier. 

 

3.1 Klassrum och undervisning i musik 

I boken Musikklassrummet i blickfånget: vardagskultur, identitet, styrning och 

kunskapsbildning (Ericsson & Lindgren, 2010), skriver författarna om olika 

klassrumsdiskurser. Termen musikklassrummet definieras som hela undervisningssituationen 

och pedagogens undervisningsstil i musikundervisningen. Författarna utgår från pedagogens 

roll i den totala musikundervisningen. De tar upp hur det marknadsestetiska, det vill säga den 

kommersiella musikmarknad som gestaltas av nöjesindustrin, och elevernas musikkultur 

kommer till uttryck i musikundervisningen i svenska skolor, och hur dessa faktorer omformas, 

eller om det uppstår ideologiska dilemman när vi strävar efter att anpassa 

musikundervisningen efter elevernas musikkultur. 

 

Ericsson och Lindgrens (2010:3) forskning visar på tre strategier för läraren som hjälp till att 

införliva marknadsestetik och elevernas musikkultur i musikundervisning: 

 Lära sig om 

 reflektera kring  

 praktisera  

 

De identifierar sex olika styrningsstrategier i musikklassrummet: 

Karisma och kompetens, delegering av ansvar, instruktionsupprepande och prov, solidaritet 

och polarisering, tids disciplin och ignorerande av problematiska situationer (2010:4). 

Dessa styrningsstrategier är presenterade som åtta olika klassrumsdiskurser:  

 Det ideologiska dilemmats praktik (2010:37).  

 Den familjära gemenskapens valfria musikpraktik (2010:62). 

 Praktiken där “lika barn leka bäst” (2010:75). 

 Det gemytliga kommenterandets praktik (2010:96). 

 Likgiltighetens, rastlöshetens och provokationens praktik.(2010:112). 

 Kropparnas, tidens och rummets disciplinerade praktik (2010:131). 

 Den hantverksmässiga kunskapens och det energiska undervisandets praktik 

(2010:144). 

 Den gestaltande lärarens praktik.(2012:166). 
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Studien visade att ett ideologiskt dilemma uppstod när elevernas musikkultur skulle 

praktiseras. En av lärarna i undersökningen hade, vad som kan kallas en beslutande 

personlighet. Han hade svårt att balansera elevernas behov av att uttrycka sig fritt kontra sin 

egen åsikt om vad som är lämpligt i en skolmiljö. Ericsson och Lindgren konstaterar att 

skapande av musik i mindre grupper blev misslyckat, på grund av att eleverna inte ännu hade 

kunskap nog för att utföra uppgiften utan lärarens hjälp. De menar också att skolan är 

kontraproduktiv, på det sätt den är “uppgiftsorienterad”, för kreativt musikskapande. 

 

3.2 Musiklärartyper 

Tivenius´ syfte med sin avhandling Musiklärartyper, En typologisk studie av musiklärare vid 

kommunal musikskola (2008), är att etablera en typologi för instrumentallärare vid 

kommunala musikskolor. Utifrån ett frågeformulär beskriver han olika lärartyper och hur 

deras attityder och demokratiska värderingar, i ett brett perspektiv reflekteras i deras 

pedagogiska aktiviteter. Tivenius identifierar åtta olika typer av musiklärare vid kommunal 

musikskola 

(2008:176–180). 

 Missionären (2008:176)  

 Portvakten (2008:177) 

 musikanten (2008:178) 

 mästarläraren (2008:178) 

 kapellmästaren (2008:178–179) 

 förnyaren (2008:179) 

 anti-formalisten (2008:179–180) 

 pedagogen (2008:179) 

 

Var och en av dem har sina egna attityder och värderingar (Tivenius, 2008:176–180): 

Missionären håller kulturarvet och den klassiska, goda musiken högt. Hen anser också att 

noggrannhet i övning är ett måste och att mer tid med enskild undervisning är vägen att gå 

men politikerna talar om bredd (2008:176). Portvakten ser sig själv som en beskyddare av 

klassisk musik och dess kulturarv. Politiker som inte begriper sig på musik är farliga för 

verksamheten och musikkulturen. Hen kämpar för att vinna över eleverna till den riktiga 

musiken. Att barnens intresse för musik och kulturskola sviktar beror på den kommersiella 

musiken, som helt enkelt är dålig kultur (2008:177). Musikanten anser att spelglädjen ska 
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sättas främst i undervisningen. Hen menar att spelglädjen är tätt förknippad med elevens 

musikaliska lärande, och att det är ett väl beprövat koncept som inte är lönt att ifrågasätta. 

Hen är seriös, men inte så noga med repertoaren, så länge lektionerna inte drar åt ett tramsigt 

håll så funkar det (2008:178). Mästarläraren anammar en konservatoriehållning mot sitt 

dagliga arbete. Hen visar eleven hur det går till och eleven får ta efter. Det är en grundlig 

lärare, men inte känslig för genre eller stil, bara det spelas på rätt sätt. Elitist är ett bra ord i 

sammanhanget (2008:178). Kapellmästaren anser att verksamheten kretsar kring och syftar 

till orkesterspelandet. Det är viktigt att eleverna kan notläsning och håller sig inom ramarna 

utan musikaliska utsvävningar (2008:178–179). Förnyaren vill spela elevernas egen musik, 

och röra sig bort från den klassiska musiken. Hen är klassiskt skolad musiker som finner det 

svårt att undervisa inom populärmusik och rock genren. Rotad i musikskoleverksamhet, men 

en stark vilja till förändring bubblar inombords (2008:179). Antiformalisten är ambitiös och 

har en framtidstro. Hen känner sig i fas med den politiska vilja som råder, ser sig själv som 

politiskt korrekt, och vill förändra musikskolan i grunden. Är starkt för att elever ska lära sig 

spela på gehör, så som hen själv gjort, och använder sällan notläsning i sin undervisning 

(2008:179–180). Pedagogen anser att pedagogiken, som verktyg fram till musicerande, är 

viktigare än musiken i sig. Hen tar bestämt avstånd från elitism och ställer barnens utveckling 

i centrum genom ett demokratiskt tänkande som genomsyrar didaktiken i klassrumet 

(2008:178). 

 

3.3 Motivation 

Eftersom frågan om motivation är central i denna undersökning ska begreppets innebörd 

sättas i ett sammanhang och reflekteras. 

 

3.3.1 Yttre och inre motivation 

Svenska Akademins Ordbok definierar ordet motivation med följande förklaring: 

“Sammanfattning(en) av de motiv som bestämma en viljeakt. Den i föreställningar och 

känslor och dylikt bestående orsaken till en viss reaktion”,  

Svenska Akademins Ordbok (SAOB) motivation (1945). 

Eisenberger och Cameron (1996) lyfter fram två huvudsakliga sätt att beskriva den drivkraft 

som får oss att skrida till verket: Yttre motivation (extrinsic; extern) och inre (intrinsic; 

inneboende) motivation (1996:1154–1155).  
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Yttre motivation innebär att viljan och lusten till att utföra en uppgift kommer från en 

godtycklig belöning, exempelvis att vi får lön för ett utfört arbete. Inre motivation innebär att 

viljan och lusten till att utföra en uppgift kommer från, och blir förstärkt av uppgiften själv, 

exempelvis förflyttningen framåt när vi springer (Eisenberg & Cameron, 1996:1154–1155). 

Huruvida lön för utfört arbete påverkar vår inre motivation har varit ämne för diskussion 

under en lång tid. Deci, Koestner och Ryan (1997) har i sin meta analys forskat kring hur vår 

inre motivation påverkas av konsekvensen efter ett handlande. Ett komplext samband visade 

sig rörande om motivationen mättes genom självskattning, eller vår lust till att fortsätta arbeta 

med en uppgift. Den inre motivationen uppfattades som känslig om belöningen uppfattades 

vara kopplad till kompetens. Om så inte var fallet kunde belöningen uppfattas som 

kontrollerande. Yttre faktorer kan således verka förhöjande för vår drivkraft. Men de bör ges i 

koppling till en prestation (Deci, Koestner & Ryan, 1997:630–631). 

 

3.3.2 Pedagogens roll som motivationsfaktor 

Att möta eleven som en intresserad människa och inte se hen som ett problem som ska 

åtgärdas, bör vara en grund för alla pedagoger i sitt motivationsarbete (Jenner, 2004:87). En 

förutsättning är att pedagogen anammar ett självkritiskt tänkande och synar sig själv. Jenner 

skriver om förtrogenhetskunskap, en term som kan definieras som kunskapen om ting vi 

människor är förtrogna med, exempelvis ljudet från en flöjt. Vi vet hur det klingar men det 

kan vara svårt att förklara ljudet för någon som inte vet (2004:88). Den erfarenhet som ligger 

till grund för förtrogenhetskunskap är inte detsamma som vardagskunskap eller 

vardagserfarenhet. En pedagog kan ha nytta av sina vardagserfarenheter och vad hen lärt i 

vardagslivet, men i en professionell relation ställs specifika krav. Den specifika kunskapen är 

förvärvad genom arbete inom en bestämd praktik såsom skola, vård, omsorg eller dylikt, 

denna kunskap kan även kallas för tyst kunskap. Kunskap tillägnad genom erfarenhet och 

övning, pedagogen vet hur hen ska göra en viss uppgift men kan inte förklara det. Det finns 

en risk med denna sorts vetande, om den inte utsätts för kritisk reflektion kan den leda in i 

förtrogenhetsfällan. Då baseras en verksamhet utifrån falska föreställningar om hur arbetet 

ska bedrivas, en vanlig motivering från pedagoger som jobbar i en verksamhet fast i 

förtrogenhetsfällan är: “det känns rätt att arbeta på detta sätt” (2004:88). 
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

En undervisningssal är en mötesplats för läraren och eleven. Sättet läraren bemöter och 

undervisar eleverna sätter tonen, och visar eleven vad som är giltigt i musikklassrummet. Ur 

detta samspel kommer de olika diskurser Ericsson och Lindgren (2010) behandlar i sin bok. 

De olika typer av musiklärare som är verksamma i svenska kulturskolor är föremål för 

Tivenius´ (2008) avhandling. Syftet är att etablera en typologi för instrumentallärare vid 

kulturskolor i Sverige. Hur deras attityder och demokratiska värderingar, i ett brett perspektiv 

reflekteras i deras pedagogiska verksamhet. 

 

Motivation definieras som sammanfattningen av de motiv som avgör hur vi reagerar i tanke 

och känsla (SAOB, 1945) Forskningen gör skillnad på yttre motivation, motivation i form av 

belöning, exempelvis beröm eller lön för utfört arbete. Och inre motivation, den lust som 

kommer ur att utföra en uppgift, exempelvis förflyttningen framåt när vi springer (Eisenberg 

& Cameron, 1996: 1154 – 1155). Deci, Koestner och Ryan har i sin metaanalys hittat ett 

komplext samband mellan den inre och yttre motivationen. Yttre motivation kan verka 

förhöjande på vår drivkraft, men bör ges i koppling till en prestation. Den inre motivationen 

uppfattades som känslig om belöningen var direkt kopplad till kompetens.(1997:630 – 631) 

Jenner (2004) skriver om risken när en verksamhet hamnar i förtrogenhetsfällan. Då 

verksamheter är baserade på falska föreställningar, ”det känns rätt att arbeta på detta sätt”. 
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras metodologiska utgångspunkter, metodval och avgränsning, urval 

och etiska aspekter. Metod som ligger till grund för undersökningen. 

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

 

4.1.1 Kvalitativ forskning 

“Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem” 

(Kvale, 1997:9, Den kvalitativa forskningsintervjun). Den kvalitativa forskningsintervjun 

försöker förstå världen ur intervjuobjektets synvinkel. I en intervju byggs kunskapen fram 

under samtalet, ett samspel där utbyte av synpunkter kring ett gemensamt intresse för ämnet 

står som grund för insamlingen av empiri för forskaren. Kvale diskuterar två intressanta 

metaforer som belyser kunskapsbildning för forskaren:  

Malmletare och resenär. I metaforen Malmletare (1997:11) kan kunskap om ämnet tänkas 

som begravd metall, vilken forskaren vill bringa upp i dagsljus. Kunskapen ligger och väntar 

ofördärvad i intervjuobjektets inre och väntar på att bli upptäckt av en malmletare. En 

Resenär (1997:12) vandrar genom landskapet och inleder samtal på vägen. Hen ställer frågor 

som får intervjuobjekten att berätta historier om sitt liv och sina uppfattningar. En resenär 

utforskar regionen med eller utan karta. 

 

4.1.2 Hermeneutik 

Genom en hermeneutisk forskningsansats är målet att förstå ett fenomen snarare än att 

förklara det eller att bekräfta en hypotes, skriver Skoglund (2012). 

Man börjar med att formulera problemet. Vad är det man vill veta? Och man 

formulerar en första version av sin frågeställning – eller sina frågeställningar. Ett 

andra steg är att sätta sig ned och fundera på vad man redan tror sig veta - man 

preciserar sin förförståelse. Steg tre är att man läser in sig på bakgrundsmaterial och 

tidigare forskning. Det leder som regel till en revidering av hur man uppfattar 

fenomenet utifrån det man läst, och kanske får man precisera sina frågeställningar 

(Skoglund, 2012:2). 

 

Eklund skriver att hermeneutik är lämplig att använda då syftet med studien är att få tillgång 

till informanternas egna upplevelser av ett fenomen, och om de ska ges stort utrymme att tala 
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eller skriva i en intervju. Därför kan hermeneutik väl användas vid för att undersöka elevers 

upplevelser av skolans värld skriver Eklund (2009:1). 

 

4.1.3 Etiska riktlinjer 

En viktig del av ett forskningsarbete är de etiska aspekterna. Kvale (1997) anser att den etiska 

aspekten ska utvärderas kontinuerligt under hela arbetets gång, inte enbart i de specifika 

intervjusituationerna. Han lyfter fram tre etiska koder som är viktiga att förhålla sig till: 

Informerat samtycke: informera informanten om forskningens generella syfte, och att de 

deltar frivilligt, vilket ger dem rätten att dra sig ur undersökningen när som helst (1997:107–

108). Konfidentialitet: det vill säga, all privat information som identifierar informanten 

behandlas endast av forskaren, och om det blir aktuellt att använda känslig information så ska 

det godkännas av informanten. Att ändra namn och identifierande drag för att skydda 

informantens privatliv är ett viktigt inslag när intervjun redovisas i text (1997:109–110). 

Konsekvenser: medvetenhet hos forskaren om att den intima och öppna situation som en 

intervju är, kan få informanten att lämna ifrån sig mer information, och avslöja saker, som hen 

senare kan ångra. Som forskare bör känslighet anammas kring hur djupt frågorna ska gräva 

(1997:110–111). 

 

I skriften forskningsetiska principer (2002) ger även Vetenskapsrådet etiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning att förhålla sig till: 

Informationskravet: deltagande informanter ska ha tillgång till och information om 

forskningens syfte (2002:7–8). Samtycket: informanten ska själv avgöra om hen ska delta 

eller ej (2002:9–11). Konfidentialitet: personuppgifter ska förvaras och behandlas på ett säkert 

sätt (2002:12–13). Nyttjandekravet: informationen som blir insamlad får endast användas i 

forskningens syfte (2002:14). 

 

4.2 Metodval och avgränsning  

Min undersökning utgår från en hermeneutisk forskningsansats, eftersom jag själv är en del av 

den verksamhet som undersöks, kombinerad med kvalitativ metod i form av enskilda 

intervjuer med tre gitarrelever som deltar i instrumentalundervisning på en kulturskola i 

Sverige. Denna studie söker utförliga svar ifrån ett fåtal elever, vilket djupare intervjuer kan 

ge. Valet att utföra undersökningen enbart på gitarrelever grundar sig i att det är mitt 

huvudinstrument. Mitt kunnande rörande instrumentet och hur det undervisas är viktigt i 
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intervjusituationen, särskilt i frågor om och på vilket sätt undervisningssituationen kan vara 

en motiverande faktor på eleven. Under samtalen uppstår en relation mellan intervjuaren och 

informanten som öppnar upp för utförlig information om ämnet ifråga. På grund av uppgiftens 

tidsbegränsning, avgränsades undersökningen till tre gitarrelever. Medvetenhet finns som att 

ett fåtal intervjuer inte ger en total bild utan endast representerar informanten ifråga. Men med 

hjälp av denna undersökning har en inblick förvärvats i lite av en kulturskole-elevs tankar 

kring sin motivation rörande fortsatt medverkan i kulturskolors instrumentalundervisning, och 

förhoppningsvis ges förutsättningar för kommande forskning. 

 

4.3 Urval och etiska aspekter 

För att undersökningen ska bli så objektiv som möjligt har inte någon av mina egna elever 

valts ut som informanter. Men på grund av uppgiftens tidsbegränsning har enbart en 

kulturskola, och dess gitarrlärare tillfrågats om hjälp med valet av lämpliga elever som 

informanter. Detta för att slippa lägga tid på bilresor och tidskrävande telefon och 

mailkorrespondens. De intervjuade eleverna spelar för en gitarrlärare verksam på en 

kulturskola i Sverige. Hen gavs två kriterier för att välja ut informanter till undersökningen: 

 De ska ha spelat minst åtta terminer (4 år). 

 Välj ett fåtal elever av de du kan tänka dig är positivt inställda till att bli intervjuade. 

Att de ska ha spelat åtta terminer grundar sig i att de flesta gitarrelever inleder sitt deltagande 

vid en kulturskola i övergången lågstadie- till mellanstadieskolgång, en del senare. Med detta 

kriterium kunde en garanti fås på att vid deltagande i studien är de ca 13-18 år. Efter åtta 

terminer så har de en insikt att förmedla, hur de upplever att spela ett instrument och vad som 

motiverar dem till fortsatt spelande, och än viktigare så har de en utvecklad en verbal 

förmåga, vilket torde erbjuda mer utförliga svar än vad yngre elever kan ge. Med förhoppning 

att få positiva svar till att delta i undersökningen ombads gitarrläraren presentera ett mindre 

antal elever som kunde tillfrågas, som hen kunde tänka sig vara positivt inställda till en 

intervju. Istället för att presentera ett stort antal elever som skulle tillfrågas, med risk att få 

flera nekande svar om att delta i undersökningen. På grund av arbetets tidsbegränsning var 

förhoppningen att detta kriterie skulle spara tid och möjliggöra en tidig start med 

datainsamlingen. 

 



 

 

 

16 

 

Initialt togs kontakten med informanten via telefon (föräldern först, till de ungdomar som var 

under arton år), för att presentera undersökningen och se om intresse för deltagande fanns. 

Vidare så skickades ett mail innehållande en kort presentation av mig, vad undersökningen 

handlar om, syftet, frågeställningen och alla intervjufrågor, så att informanten kunde läsa 

igenom, och begrunda vad samtalet skulle komma att handla om. 

 

Här följer en kort presentation av de tre elever som valde att delta i undersökningen. 

 Informant 1: elev i mitten av tonåren. 

 Informant 2: elev i övre tonåren. 

 Informant 3: elev i tidiga tonåren. 

 

Ingen av informanterna hade en önskan om att vara anonym, eller att texten skulle dölja deras 

persona. Jag har ändå valt att avidentifiera alla tre informanter i resultatredovisningen, och i 

diskussionskapitlet. 

 

4.4 Datainsamling 

Jag valde att genomföra intervjuerna i en undervisningssal på den kulturskolan informanterna 

spelar. Lokalen där intervjun genomfördes var inte deras ordinarie undervisningssal. 

Gitarrläraren, som gjort elevurvalet ombads hitta en alternativ sal informanterna inte borde 

koppla till någon tidigare instrumentalundervisning. Förhoppningen var att den alternativa 

salen skulle upplevas neutral, och därmed öka reliabiliteten av den insamlade datan. 

 

Vid intervjuernas början fick informanterna ett papper med alla frågor tydligt uppställda. 

Intervjuerna spelades in i en smartphone, det inspelade materialet fördes över till min dator 

som en mp3-fil. Kortare anteckningar togs även under intervjuernas gång, som hjälp om något 

skulle hända med de digitala versionerna. 

 

Informanterna blev informerade om att svaren kommer att hanteras konfidentiellt, att det inte 

skulle kunna gå att spåra vem som sagt vad. De informerades om att undersökningen är 

frivillig att delta i, och att de när som helst kan välja att dra sig ur. De blev erbjudna att vara 

anonyma i redovisningen av deras svar i den färdiga uppsatsen, och även att de kan bli 

hänvisade till som hen. Detta borde uppmuntrat informanterna att inte ge ”rätt” svar, det svar 

de tror jag förväntar mig, eller undvika svar som kan vara sårande för deras omgivning. Utan 

förhoppningsvis ger de en ärlig bild av sina upplevelser från instrumentalundervisningen. 
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Intervjufrågorna (se bilaga) är skapta utifrån syftet och frågeställningen. De omformulerades 

flera gånger, jag ville komma åt informantens personliga upplevelse, som kan vara svår att 

sätta ord på. Informantens egna tankar om undervisningen i kulturskolan och resonemang 

kring vad som motiverar till fortsatt deltagande. Konkreta frågor kan vara bra som inledande 

frågor, lätta att svara på och kan användas som framåtdrivande faktorer i samtalet. Vissa 

frågor i intervjun berör bland annat: övningstid, ifall informanten deltar i någon form av 

ensemblespel, huruvida informantens familj musicerar etc. Bengtsson, Hjort, Sandberg och 

Thelander (1998:118) avråder från att ställa vida frågor (abstrakta, otydliga frågor) till barn, 

därför startades intervjun med frågor som inte krävde någon djupare reflektion av 

informanten, ett knep för att samtalet skulle ta fart. Den senare delen av intervjun ägnades åt 

frågor rörande motivationsfaktorer såsom: läraren, självförtroende, framtidsmål etc. Ibland 

blev svaren korta, då ombads informanten försöka utveckla sitt resonemang ytterligare och 

förtydliga sitt svar. 

 

4.5 Analysprocess 

När alla intervjuer var gjorda var det dags att lyssna av intervjuerna från inspelningarna. 

Hedin och Carlsson (1996/2011:7) uppmanar intervjuaren till att skriva ner den inspelade 

intervjun noggrant, och att i texten markera tydligt vem som säger vad, genom förutbestämda 

markeringar såsom punkter vid pauser i tal. Intervjuerna transkriberades till ett Word 

dokument, jag har försökt att ge läsaren ett intryck om icke-verbala nyanser, genom att 

behålla vissa drag från det talade språket, exempelvis skrevs uttryck såsom ”hm”, ”öh” och 

pauser i talet ner som tre efter varandra följande punkter. 

 

Därefter skulle texten analyseras, för att verkligen förstå vad informanterna menar lästes alla 

svar igenom flera gånger. Att använda sig av nyckelord (att bena ut vad informanten 

egentligen säger bakom alla utfyllnadsord), att finna ett tema, var bra sätt att belysa viktiga 

påståenden och ord i intervjun (1996/2011:8–10), och utifrån det göra min tolkning. Ur dessa 

nyckelord kom de underrubriker som används i resultatkapitlet. 

 

4.6 Kvalitetskriterier som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Även om texten är en konstruktion: en muntlig kommunikation som har blivit en skriftlig 

dokumentation, ska den betraktas som det enda pålitliga empiriska datamaterialet i 
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undersökningen (Kvale, 1997:149). Vilken kvalité datamaterialet har kan “mätas” genom att 

fråga sig vilken reliabilitet utskriften har, det vill säga att innehållet i texten är tillförlitlig. 

 

Resultatet i denna undersökning grundar sig på informanternas svar på intervjufrågorna, vilket 

gör att hur informanten tolkar frågan blir avgörande för vilket svar som hen ger. För att 

undvika missförstånd, och minimera tolkningsmissförstånd i undersökningen har till exempel 

reliabiliteten ökats genom att intervjuerna spelats in, och inte bara dokumenterats skriftligt. 

Vilket gjorde att intervjun kunde lyssnas på flera gånger för att säkerställa att inga 

missbedömningar gjorts. 

 

Att utföra undersökningen på egen hand utan att ha ett par ögon till som kan tolka 

intervjuerna, och det följande resultatet, bidrar tyvärr till att minska reliabiliteten i 

undersökningen. Med hänsyn till detta gjordes valet att ställa enkla och koncisa frågor, som 

ett led i att öka pålitligheten i datamaterialet. Det finns faktorer som är svåra att veta i 

enskilda fall, informanten kan vara mentalt eller fysiskt trött efter en lång dag i skolan. Risken 

att de ger mig de ”rätta” svaren ska också behandlas i utvärderingen av reliabiliteten. 

Kontinuitet höjer också pålitligheten i undersökningen, att göra upprepade mätningar. 

Intervjuerna gjordes under en två veckors period, och medvetenhet finns om att reliabiliteten 

sänks i och med att intervjun inte har upprepats på samma person. Validitet är en måttstock 

för hur bra mätinstrumentet behandlar det du vill ta reda på, det vill säga hur hög respektive 

låg är giltigheten i det insamlade datamaterialet. Kvale (1997:218) skriver att validitet kan 

betraktas som hantverksskicklighet i kvalitativa intervjustudier. En skicklig intervjuare är inte 

en ersättning för logisk argumentation eller exakta observationer, men bidrar till en bredare 

syn inom samhällsvetenskaplig forskning. Generaliserbarhet: utifrån våra egna 

vardagserfarenheter av en situation, eller en person, generaliserar vi spontant. Vi skapar oss 

en förväntning för vad som kan gälla även i andra situationer och möten (Kvale, 1997:209–

210). Men för att uppnå en bra generalisering i en studie så ska undersökningen vara gjord på 

en större grupp människor. Det finns medvetenhet om att resultatet inte är generaliserbart då 

undersökningen grundar sig på tre intervjuer. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna, bland annat deras upplevelser av 

instrumentalundervisningen, musikundervisningen övningstid, och hemförhållanden etc.  

Resultat av analys indelas i nio kategorier med utgångspunkt i att skapa förståelse för vad som 

motiverargitarrelever att fortsätta delta i instrumentalundervisning. De nio är:  

 Instrumentvalet  

 Tid till övning  

 Musicerande i hemmet 

  Musicerande utanför kulturskolans väggar 

 Elevens självförtroende och självkänsla  

 Låtvalet 

 Att spela eller inte 

 Läraren som motivationsfaktor 

 Elevens mål och framtidsorientering 

 

Ovanstående nio aspekter utgör underrubriker i kapitlet. 

 

5.1 Instrumentvalet 

En av informanterna hade redan tidigt en dröm att bli artist, de två andra informanterna fick 

sitt intresse väckt med hjälp av sina föräldrar, eller dess bekanta. 

 

Varför valde du att spela ett instrument? 

När jag var liten så ville jag bli artist och så. Jag sprang runt och dansade och sjöng 

å sånt. Och sen så gick jag typ på rytmik, sen så fick man ju börja (på musikskolan, 

egen anm.). Då valde jag blockflöjt och så spelade pappa mycket gitarr när jag var 

liten och så. Och då tyckte jag att gitarr verkade kul. Sen… ja, det var väll därför, jag 

gillade ju musik och ville bli typ sångare och sånt (Inform.1). 

 

Mina föräldrar tog med mig på instrumentprovning på kulturskolan. Och då fann jag 

intresset för att spela, på provningen alltså. (Inform.2). 

 

Jag fick en gitarr av sonen till en av mammans bekanta. Som lärde mig några enkla 

ackord. Sen dess så har gitarren varit mitt favoritinstrument (Inform.3). 
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Resultaten visar att det initiala intresset för att spela ett instrument kom med hjälp från 

hemmet, eller från någon i hemmets omgivning, exempelvis en bekant till en förälder. Att 

spela ett instrument möjliggjordes av föräldrar genom att de med sitt barn besökte 

kulturskolan för att prova ett instrument, men intresset för musik fanns redan tidigare. 

 

5.2 Tid till övning 

Skillnaden mellan att ”öva” och att ”spela” är en faktor som påverkar motivationen hos 

informanterna. 

 

Hur ofta övar du på ditt instrument?  

Tänker du övar på läxan eller…?  

Ja det kan ju vara två olika saker. Om vi säger såhär: Hur ofta spelar du gitarr? 

Det går mycket i perioder. Ibland spelar jag jättemycket sen kan det gå en vecka typ, 

eller ännu längre. Tre till fyra gånger per vecka typ, nåt sånt. 

Och hur ofta övar du då? 

Ska jag vara ärlig… inte så jätte ofta. Det brukar bli typ… sen är det en massa andra 

saker man… och så kommer jag på ånej nu är det speldag igen. Så det brukar bli att 

jag sitter kvällen innan och övar igenom allt (Inform.1). 

 

Det är väl ändå ganska ofta. 

Men ser du det som att du övar eller som att du spelar? 

Jag ser det nog mer som att jag spelar. Jag kan ju sätta mig ner och öva på min 

gitarrläxa och sådär. Men att öva, sätta mig ner och öva på min gitarrläxa på riktigt. 

Det gör jag kanske sådär 2-3 gånger i veckan (Inform.2). 

 

Olika, beror på hur mycket skolarbete det är för tillfället. När jag känner för det 

ungefär. två till tre gånger per vecka, nå´t sånt. Jag ser det som att öva om det är en 

läxa typ. Men efter att jag har övat så bara spelar jag det jag känner för (Inform.3). 

 

Att öva ses som något jobbigt, en läxa som ska göras, men att spela upplevs lustfyllt och som 

en avkopplande och rolig syssla. 
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5.3 Musicerande i hemmet 

Uppmuntran från hemmet och att föräldrar och syskon spelar, eller har spelat, bjuder in till 

fortsatt musicerande, och deltagande i kulturskolans instrumentalundervisning. 

 

Musicerar dina föräldrar eller syskon? 

Mamma har spelat piano när hon var liten och nu för tiden sjunger hon, eller jag vet 

inte om hon sjunger längre. Hon har sjungit i kör i alla fall. Åh hon är musikalisk och 

duktig och så. Sen, min pappa är lite mindre musikalisk, men öhh han musicerar ju 

fortfarande. (Inform.2). 

 

Min syster spelar piano, min pappa hade en gitarr när han var jätteung men han 

spelar inte så värst mycket längre. Och min mamma vet jag inte ifall hon spelar, jag 

tror hon har spelat piano. Fast det var inte av egen vilja då. 

Dom gillar verkligen musik. Dom uppmuntrar mycket till att jag ska spela (Inform.3). 

 

Gillar de att du spelar ditt instrument? 

Ja, hade dom inte gillat det så hade dom sagt till. Dom är såna (Inform.3). 

 

Vad tycker de om att du övar hemma? 

...pappa tycker det är jättekul. Och vill att jag spelar hemma. Han vill höra hur jag 

utvecklas och så (Inform.1). 

 

Följer de med till dina lektioner och konserter? 

Ja mamma är med på varje lektion, hahaha. Nej men dom är faktiskt med på dom 

flesta konserter. Och det är ju väldigt roligt (Inform.2). 

 

Nej, inte till lektionerna längre, men på konserterna (Inform.1). 

 

Även om föräldern inte spelade av egen fri vilja när hen aktivt spelade ett instrument, så 

uppmuntrar de sina barn att spela. Informanterna upplever det positivt från hemmet att de 

”spelar”, eller ”övar”, vidare vägs föräldrarnas intresse för sitt barns musikintresse in som en 

viktig motivationsfaktor, exempelvis genom att komma och titta på deras konserter. 
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5.4 Musicerande utanför kulturskolans väggar 

Kring frågan om att spela i ensembleform eller enbart på egen hand skiljde sig svaren något 

åt. Informanterna skiljer sig inte åt på frågor rörande var någonstans, eller när de övar. 

 

Brukar du spela med kompisar? 

Ja i band, och i skolan då, i undervisningen. Annars så vet jag inte…det är sällan jag 

träffar kompisar o bara jammar, utan det är mest med bandet (Inform.2). 

 

Näe, inte så. Jag har haft en typ spelkompis, vi övade ihop och så, och spelade på lite 

ställen, men annars inte så, nä (Inform.1). 

 

Var befinner du dig när du övar? 

Oftast hemma. Men sen så är jag i skolan också. Det är där jag övar mest trummor 

och så. För jag har inga trummor hemma (Inform.2). 

 

I ett ställe längst bort i huset. I ett rum där vi har alla musikgrejer (Inform.3). 

 

Vilken tid på dagen övar du? 

Det är väll mest kvällar tänker jag. Jo det är det. Det brukar vara plugg på 

eftermiddan och sen på kvällen får man göra det roliga liksom (Inform.2). 

Den äldre av informanterna spelar i ett band, och ansåg det viktigt. De andra två hade lite 

erfarenhet av ensemblespel, men verkade inte lägga någon större vikt vid att försöka få till 

något tillfälle att musicera med andra, eller hade en uttrycklig önskan om att så skulle ske. 

Hemmet var den vanligaste platsen för att ”spela”, eller ”öva”, och då i regel på 

eftermiddagen eller kvällen, av förklarliga skäl då de är i skolan fram till eftermiddagen och 

sen ska läxorna göras. 

 

5.5 Elevernas självförtroende och självkänsla 

Informanterna i undersökningen uttrycker att självförtroende och självkänsla är kopplat till 

lusten och viljan att spela sitt instrument. Ett sunt mått av självkritiska tankar finns också att 

läsa ur informanternas svar, vilket verkar ha en motiverande effekt genom att de kan 

ifrågasätta sitt eget kunnande och se sina egna begränsningar, som en drivkraft för ytterligare 

lärande. 
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Tycker du att du är bra på ditt instrument? Varför/varför inte? 

Ja, men det tycker jag. 

Varför då är ju följdfrågan? 

För att jag är musikalisk och har ett bra gehör. En bra känsla för takt och rytm och 

så. Och för att jag kan utforma en egen slags musikpersonlighet, inte härma alla 

andra och så (Inform.2). 

 

Jag tycker det är svårt att säga att man är bra på någonting. Jag kan ungefär lite. 

Jag lyssnar mycket på musik som har mitt instrument i sig, för att förstå hur man kan 

få det att låta. Du vet vad jag menar ungefär va? Man måste lyssna på flera olika 

genrer så man får nån sorts balans (Inform.3). 

 

De upplever sig själva stärkta av uppmuntran från lyssnare som ger sitt beröm, eller när de 

själva känner att de utfört något bra 

 

Får du någon uppskattning? Från vilka? 

Ja, jag är ju ute och spelar på en del ställen. Och då får jag ju uppskattning från det. 

Och från lärare och föräldrar och så (Inform.1). 

 

Ja det får jag absolut, det tycker jag. Det är från många olika, asså att dom tycker det 

låter bra och att jag är duktig och sådär. Och det har ju hjälpt mycket…det har nog 

byggt upp mitt självförtroende väldigt mycket (Inform.2). 

 

... man vill ge sig själv en klapp på axeln ibland när man lyckas med nåt svårt 

(Inform.3). 

 

Det finns en viss stress kopplad till att vara en “duktig elev”, en förväntan på sig som kan vara 

jobbig att hantera i unga år. 

 

Har du medverkat på någon konsert? Och hur var det? 

Det är lite olika, vissa spelningar gör man ju som jobb. Och det kan vara kul. Men jag 

gillar inte när det blir för prestationsinriktat. Det tar bort mycket av glädjen med att 

spela på konsert. Men när jag bara kan stå och spela utan press, då är det jättekul att 

bara liksom spela och sjunga (Inform.2). 
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Det framgår tydligt att informanterna upplever det som en positiv faktor att vara kreativ på sitt 

instrument i utövandet, däremot uppfattas tidsaspekten som något negativt, det faktum att det 

tar tid att lära sig behärska sitt instrument.  

 

Vad är det roligaste med att spela? 

Att upptäcka nya sätt att spela på. Och när jag själv liksom bara ”oj, det där lät ju 

bra, nu kom jag på någonting (Inform.1). 

 

…jo men det är väll det att nu börjar jag köra lite jazzimprovisation och sånt där. Och 

har man ända ganska bra gehör så är det rätt så enkelt att hitta typ olika slingor utan 

att tänka så mycket. Så improvisation är ju också väldigt roligt (Inform.2). 

 

Vad är minst givande med att spela? 

Det är väll det att det är synd att det tar sån tid att bli liksom….detalj-jobbet med 

teknik, det är rätt så tråkigt (Inform.2). 

 

Resultatet visar att informanterna har ett gott självförtroende, och en god självkänsla. De får 

uppmuntran och uppskattning från föräldrar, lärare, kompisar, åhörare vid konsert eller av sig 

själv. De uttrycker att en viss stress kan upplevas när de ska uppträda vid någon tillställning, 

och att det är roligast när de kan spela fritt utan press. Den kreativa process som upplevs vid 

musicerande är motiverande, i motsats till tiden det tar att behärska instrumentteknik. 

 

5.6 Låtvalet 

Undersökningen visar att läraren står för låtvalet men att informanterna inte upplever det som 

något negativt, om en kontinuerlig diskussion om materialvalet finns. De uttrycker 

medvetenhet om vinsten i att sätta sin tillit till lärarens kunnande om genrer och artister för att 

upptäcka “något nytt”. 

 

Får du välja låtar själv? Varför väljer du den iså fall? 

Jag sa till min lärare att nu vill jag prova spela jazz. Å då plockar han fram nåt som 

funkar liksom (Inform.2). 

 

Det är oftast läraren som väljer den. Men man får säga till om man inte gillar den så 

försöker han att hitta något annat. När jag väljer själv så är det oftast för att jag 

gillar genren. Eller så är det en viss grej i låten som jag tycker om (Inform.3). 
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... men en gång när jag inte valde låt, så fick jag en låt av en gammal artist av min 

lärare. Och jag blev så här, helt fäst i den artsiten, det blev en av mina idoler. 

(Inform.1). 

 

Det är ingen tvekan om att låtvalet kan vara direkt avgörande för om informanten vill fortsätta 

att spela i kulturskola. 

 

Hur viktigt är det att man får spela de låtar man vill? 

Jo det tycker jag verkligen. Det ökar ju liksom motivationen till att fortsätta. Att få 

spela såna låtar som man gillar. Det är ju lite tråkigt ibland i böcker, typ bara gamla 

visor och en kiss-låt som är lite rolig (Inform.2). 

 

Asså, jag tycker det är ganska viktigt ändå. För om man inte vill göra någonting så 

blir det ju inte att man gör det (Inform.3). 

 

Men om jag, varje gång, hade fått en läxa som jag inte känner för, men måste lära 

mig, då hade jag nog inte fortsatt spela (Inform.1). 

 

Informanterna litar på sin lärares kunskap kring genrer och artister när hen väljer låt, men det 

är viktigt för informanterna att känna deltagande i låtvalet. Att de får spela sådan musik de 

gillar, eller har önskat, annars så avslutar de sin instrumentalundervisning. 

 

5.7 Att spela eller inte 

Undersökningen visar att det har förekommit tankar på att avsluta sitt deltagande i 

kulturskolans instrumentundervisning. Informanternas svar visar att olika faktorer spelat in, 

det har bland annat handlat om stressmoment tillhörande fritid, eller teoretisk, såväl som 

teknisk instrumentkunskap. 

 

Har du någon gång tänkt sluta spela? Om ja, Vad fick dig att ändå fortsätta? 

Ja det har jag… jag har tänkt att sluta ibland när det har varit mycket saker att göra. 

Alldeles för stressigt. Men sen har jag ändå tyckt att det har varit kul och jag har 

liksom…jag vill lära mig mer om instrumentet och så, det var ett eget beslut att 

fortsätta ändå. Så jag har ändå prioriterat det. Om jag går på gitarr så blir det lite 

som en piska att jag ska fortsätta också. Och det håller mig ganska motiverad. Sen 
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märker man att man blir bättre och så. Och då blir man ju ännu mer motiverad 

(Inform.1). 

 

Asså, första gången, det var så där typ i fyran tror jag. Då var det för att jag fattade 

inte hur noter fungerade. Asså, det är ju såhär med noter, om man inte fattar det och 

inte tycker det är logiskt så är det ju hur tråkigt som helst. Så då tyckte jag det var lite 

tråkigt. Ja, det var det, det kommer jag ihåg, att jag inte fattade noter. Men sen kom 

jag över…typ över det. Och då var det roligt igen (Inform.2). 

 

Det bli tydligt från resultatet att ökad instrumentskicklighet i samklang med att kunna knäcka 

koden kring notläsning är centrala delar huruvida informanterna upplevt lust till fortsatt 

deltagande i instrumentalundervisning. 

 

5.8 Läraren som motivationsfaktor 

Informanternas svar i undersökningen pekar tydligt mot att läraren spelar en viktig roll som 

motivationsfaktor, kanske till och med den viktigaste faktorn för att informanterna ska finna 

motivation. Informanterna fick beskriva hur de uppfattar sin lärare. 

Hur skulle du beskriva din lärare? 

... overall väldigt kunnig och snäll liksom. Alltså jag har ett väldigt förtroende för hen. 

Man får ju ett väldigt förtroende för någon som kan väldigt mycket (Inform.2). 

 

Bara bra, hen är väldigt snäll och hjälper till om det är något. Inte alls frånvarande 

(Inform.3). 

 

Engagerad och så, uppmuntrande, väldigt kunnig och intresserad av det hen lär ut. 

Jag tycker det är jätteroligt att hen alltid berättar lite historia om låten och artisten när vi 

spelar nå´t nytt. Det tycker jag nästan är det roligaste. För jag älskar verkligen att höra 

historier om artisten och låten (Inform.1). 

 

På vilket sätt finner du läraren motiverande? 

Typ att hen snappar upp vad det är jag vill spela. Att hen lyssnar på mig och läser av 

mig som elev (Inform.1). 

 

Asså jag vet inte….det är nog mycket genom bemötandet tycker jag, det tycker jag 

absolut. (Inform.2). 
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Om den är speciellt duktig, väldigt duktig. Och liksom pratar på ett sätt man förstår. 

Förklarar om det är någonting man inte klarar av och hjälper till, istället för att vara 

nedlåtande (Inform.3). 

 

Det är viktigt för informanterna att läraren är snäll, hjälpsam, engagerad och kunnig inom sitt 

ämne, vilket informanterna upplever motiverande och förtroendeingivande. Lyhördhet är en 

kvalitet de uppskatar från sin lärare, att hen kan individanpassa lektionen. 

 

5.9 Elevens mål och framtidsorientering 

Informanternas tankar rörande uppsatta mål, och framtiden kring sitt musicerande delas. Att 

spela ses som en fritidssysselsättning för någon, och som ett kall för någon annan. 

 

Har du några uppsatta mål med musiken? 

Näe, bli så bra som man kan bli (Inform.3). 

 

Asså, när folk frågar vad jag gör så gör jag inte så mycket mer än att spelar och så. 

Det är det jag gör. Jag älskar musik och det är det jag vill göra (Inform.2). 

 

Jag vill liksom jobba med musik. Som artist och låtskrivare. Det är typ mitt mål 

(Inform.1). 

 

Hur tänker du på framtiden, ska du fortsätta? 

Ja, jag har precis sökt till gymnasiet. Jag vet inte om jag kommit in ännu. Jag ska 

snart åka på en sån där typ audition. Och visa vad jag kan (Inform.1). 

 

… så jag ska antagligen gå folkhögskola och sen läsa vidare till vad jag känner för 

liksom. Det är ju möjligt att jag går folkhögskola och sen kanske känner för att läsa 

något helt annat (Inform.2). 

 

Kan du tänka dig att satsa på musiken och ditt instrument som en yrkeskarriär? 

Ja, som artist eller låtskrivare, men inte som lärare (Inform.1). 

 

Det beror ju på lite hur det ser ut i framtiden, nä förresten, det tror jag inte, inte som 

lärare (Inform.3). 
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Kanske inte lärare just, jag vet inte… Men såhär typ, husbandet i ”Så ska det låta” 

det hade ju varit hur coolt som helst att spela där (Inform.2). 

 

Informanternas mål är tydligt, de vill bli duktiga på sitt instrument och siktar mot en 

yrkeskarriär inom musik. Inte som lärare, utan de vill kunna livnära sig på egen komponerad 

musik, eller som professionell musiker. 

 

5.10 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar tydligt att den faktor som fick informanterna att börja delta i kulturskolans 

instrumentalundervisning var deras föräldrar, eller bekanta till föräldrarna. Föräldrarna tog 

med sitt barn till instrumentprovning på kulturskolan, antingen väcktes ett intresse, eller 

uppmuntrades ett redan existerande intresse för musik. Det faktum att föräldrar och syskon i 

hemmet spelar, upplevs uppmuntrande av informanterna, och är motiverande till att fortsätta 

delta i kulturskolans instrumentalundervisning.  

 

Det kan konstateras att informanterna gör stor skillnad på att ”öva” eller ”spela”. Övning 

upplevs påtvingat, något som måste göras, medan att ”spela” är lustfyllt och otvunget, något 

informanterna gör för att slappna av, eller för att bli bättre på sitt instrument. Hemmet är den 

vanligaste platsen för dem att ”öva”, eller ”spela” på. 

 

Endast en av informanterna spelar aktivt i ensembleform, och anser det vara en viktig källa till 

motivation och lust. De andra två utrycker ingen tydlig längtan efter musicerande med andra 

utan upplevs nöjda att spela på egen hand. 

 

Det har funnits tankar kring avslutande av instrumentalundervisning. Informanterna uppger 

bland annat: stress, mycket i skolan och att inte förstå noter som orsaker till tankar på avslut. 

Men de uppger även faktorer som motiverat dem till att fortsätta, exempelvis: progression i 

instrumentutövandet, självdisciplin och självskattning av instrumentutövandet.  

Resultatet visar att informanterna har ett gott självförtroende och en god självkänsla. De får 

mycket uppskattning från sin omgivning och sig själva. Kreativitet i sitt instrumentutövande 

klassas som det mest givande med att spela, medan tidsåtgången för att bli bättre nämns som 

det minst givande. Det finns tydliga framtidsmål i informanternas svar. De vill utvecklas och 

bli så bra som möjligt på sitt instrument, satsa på en yrkeskarriär som låtskrivare, eller som 

professionell musiker. Utifrån resultatet blir det tydligt att den kanske största 
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motivationsfaktorn är läraren. Bland de egenskaper som nämns motiverande är: bemötandet 

från läraren, att hen är lyhörd i låtval och att hen besitter stor populärkulturell kunskap samt 

hantverksmässig skicklighet. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten från datainsamlingen, elevernas egna 

upplevelser av musikundervisningen jämfört med tidigare forskning och motivationsteorier. 

Diskussionen förs med utgångspunkt i de nio kategorier som presenterades i resultatkapitlet 

men nu utifrån underrubriker som: 

 Väcka intresse 

 Yttre motivation 

 Inre motivation 

 Deltagande 

 Motivation 

 Förståelse 

 

6.1 Väcka intresse 

Undersökningen visar att föräldrarnas, eller den enskilda förälderns intresse för musik, har 

stor betydelse för att få möjligheten tillgodosedd, att i unga år välja vilket instrument som ska 

spelas. Föräldrar har ett stort ansvar för sitt barns utveckling och bidrar mycket till den yttre 

motivationen i form av uppmuntran och belöningar, vid exempelvis övningstillfällen eller 

konserttillfällen, vilket i sin tur främjar den inre motivationen. Barnet blir mer motiverat att 

hantera sitt instrument, och sätter ett högre värde på att bemästra hantverket. Detta fenomen 

kan kopplas till Deci, Koestner och Ryans (1997) metaanalys, där de hävdar att yttre faktorer, 

som är kopplade till en prestation, verkar förhöjande på vår drivkraft. 

 

Läraren har också ett ansvar för att motivera barnet i unga år. Likt en av Tivenius´ (2008:178) 

musiklärartyper, pedagogen, så är det viktigt att sätta barnets behov i fokus i undervisningen. 

Lektionen bör anpassas efter individen förmåga, och inte efter lärarens förväntning på eleven. 

 

6.2 Yttre motivation 

Undersökningen visar att alla informanter känner ett positivt medgivande från hemmet till att 

de spelar i hemmet. Deras föräldrar har spelat tidigare i sitt liv, eller musicerar kontinuerligt i 

vuxen ålder, och visar ett stort intresse för musik. Föräldrarna kan själva värdera sitt barns 

utveckling, samt förstå och inse de svåra momenten i att spela ett instrument. Detta ger 
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föräldern en bra utgångspunkt för att ge positiv yttre motivation, i form av beröm eller 

uppskattning efter ett framträdande. 

 

Att som elev få höra vad som gjorts bra på en konsert är väldigt viktig uppmuntran, som får 

kraft om berömmet delas ut av en i ämnet kunnig person, som eleven har förtroende för. Det 

faktum att föräldern besitter viss kunskap kring hantverket, ger berömmet mer värde för 

eleven. Detta stämmer väl överens med Deci, Koestner och Ryans (1997:630–631) 

metaanalys, där de menar att yttre motivation bör ges i samband med en prestation för att 

uppfattas som positiv, och verka motiverande för mottagaren. 

 

Ur en lärares perspektiv är musicerande i ensembleform en av de viktigaste 

undervisningsformer hen jobbar med för att eleven ska utveckla sin förståelse för musik, sin 

genrekunskap, sitt gehör och sin rytmkänsla. Det var något förvånande när resultatet kunde 

konstatera att endast en av informanterna spelade i band och hade ett aktivt ensembleliv 

utanför kulturskolan. Även informant 1 spelade frekvent som inhyrd underhållning, men på 

egen hand. 

Det blir tydligt att alla informanterna har en ansenlig inre motivation och inte är särskilt 

beroende av andra för att musicera, utan är nöjda med att spela på egen hand. Vilket kan 

kopplas till Eisenberg och Camerons artikel där de menar att den inre motivationen kommer 

från, och blir förstärkt av uppgiften själv. De finner inre motivation genom att bli bättre på sitt 

instrument (1996:1154–1155). 

 

En viktig aspekt i resultatet är att det är den äldre av informanterna som anser det viktigt att 

spela med andra, det är också denna informant som aktivt spelar i ensembleform, både i 

skolan och på fritiden. Av detta kan det konstateras att behovet av att spela med andra 

påverkas av att omges av andra musikintresserade individer i sin skolgång, och vardag. I 

likhet med Eisenberg och Camerons (1996:1154–1155) artikel och Deci, Koestner och Ryans 

(1997:630–631) metaanalys, matas den yttre motivationen av beröm och uppmuntran vilket 

skapar inre motivation för informanten. Ett sug efter att musicera tillsammans med andra 

skapas, och känslan av tillhörighet, blandat med beröm och uppmuntran från sina 

medmusikanter, ger många yttre faktorer som bidrar till en stärkt inre motivation. 

De två informanter som inte la någon större vikt vid att spela med andra kommer kanske att 

nå denna insikt lite längre fram i sin skolgång. 
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6.3 Inre motivation 

Det är tydligt att informanterna skiljer på begreppen ”öva” och ”spela”, vilket kan tydas av 

resultatet i undersökningen. Att ”öva” sågs som en aktivitet kopplad till en prestation, som 

ofta fick stå tillbaka för andra tidskrävande uppgifter, exempelvis skolarbete. Medan att 

”spela” var något positivt som informanterna gjorde för att koppla av från skolarbetet, eller 

för att fördjupa sin kunskap i utövandet av sitt instrument. 

Även om alla informanter har en väldigt positiv uppfattning om sin lärare och har ett stort 

förtroende för hen, så kan lärarens förväntning bli jobbig att förhålla sig till. Detta stämmer in 

i Deci, Koestner och Ryans (1997:630–631) metaanalys, som visade en komplexitet då den 

inre motivationen självskattades utifrån prestationen. Det blir tydligt att eleven kan ha en 

förutfattad mening om vad läraren bli besviken över, det kan vara en missad läxa, glömda 

noter eller en sen ankomst till lektionen. Informanterna upplever det viktigt att kunna sin läxa 

för att inte göra läraren besviken, det känns slarvigt att glömma sina noter eller att komma 

försent till lektionen. Dessa faktorer kan orsaka inbromsning i motivationen, men kan 

avhjälpas genom en kontinuerlig dialog mellan elev och lärare, genom öppna samtal om 

vardera sidans förväntningar och en begreppsutvärdering kring orden ”öva” och ”spela”. 

 

En av Tivenius´ musiklärartyper musikanten (2008:178), relaterar bra mot problemet med 

elever som ser övning som en avmotiverande faktor. Det kan konstateras att genom att låta 

spelglädjen stå i fokus i undervisningen så avdramatiseras det som eleven uppfattar som 

övning. 

 

6.4 Deltagande 

Två av informanterna har någon gång under sin tid på kulturskolan haft tankar kring att 

avsluta sitt deltagande i instrumentundervisning. Det intressanta var förklaringen till varför de 

ändå valde att fortsätta. 

Informant 1 angav ett motiv som går att koppla direkt till Eisenberg och Camerons 

(1996:1154–1155) artikel där de menar att den inre motivationen blir stärkt av viljan och 

lusten som uppstår enbart av att utföra uppgiften. 

 

om jag går på gitarr så blir det lite som en piska att jag ska fortsätta också, och 

det håller mig ganska motiverad (Inform.1 kap.5.7). 
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Av svaret kan slutsatsen dras att tankar kring avslut har förekommit först efter att informanten 

spelat på kulturskola en längre tidsperiod. Att motivationen värderas med ordet ”ganska” kan 

vara av betydelse, men det kan också tolkas som en talspråksutfyllnad. Vidare säger 

informanten att hen finner än mer motivation i progressionen kring sitt hantverksutövande, 

vilket kan tolkas som att informanten har nått upp till en så pass hög nivå att hen kan värdera 

sin egen förmåga, och därigenom ge sig själv yttre motivation, och på så sett främja sin inre 

motivation. Detta menar Deci, Koestner och Ryan (1997:630–631) i sin metaanalys, är det 

komplexa samband som visade sig när motivation mättes genom självskattning. 

 

Något förvånande som kan konstateras utifrån undersökningen, och som är intressant rörande 

informant 1:s svar i intervjun, var att hen trots tankar på avslut, frekvent spelade som inhyrd 

underhållning, på olika tillställningar. Hen upplevde spelningarna motiverade om hen bara 

fick spela och sjunga utan press, men att det tog bort mycket av glädjen om det var för 

prestationsinriktat. Deci, Koestner och Ryan (1997:630–631) menar i sin metaanalys att en 

belöning, exempelvis lön för en spelning, kan vara en bra yttre motivationsfaktor, om 

belöningen är kopplad till utövarens kompetens. Om så inte är fallet kan det upplevas 

kontrollerande och motverkande till att utsätta sig för liknande situationer. 

 

Informant 2 kände tidigt i sin instrumentalundervisning att notläsning var ett hinder, något 

riktigt tråkigt som hen inte kunde förstå. Hen menar att det fanns en osynlig vägg, eller ett 

hinder, som hen måste ta sig över för att hitta tillbaka till den ursprungliga glädjen med att 

spela ett instrument. Av svaret i intervjun kan slutsatsen dras att läraren inte anpassade 

undervisningen efter elevens förmåga utan blint körde på i sitt invanda mönster. 

 

… att jag inte fattade noter. Men sen kom jag över… typ över det. Och då var 

det roligt igen…(Inform.2 kap.5.7). 

 

Jenner skriver om förtrogenhetsfällan (2004:88), som parallellerbelyser denna sorts problem. 

Pedagogen anammar inte ett självkritiskt tänkande kring sin undervisning utan fortsätter 

undervisa i invanda mönster utan reflektion kring påverkan på eleven. ”Jag har alltid 

undervisat på detta sätt, och till slut så lär sig nog eleven noter”, kan vara en bekväm, men 

lång väg att gå, med risken att eleven slutar för att hen inte känner någon respons från läraren 

rörande de svårigheter som upplevs kopplade till undervisningen. Vissa instrument är mer 

bundna kring tradition och konservatism, både från lärarens och från omgivningens sida. 
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Tivenius´ musiklärartyp missionären (2008:176), såväl som portvakten (2008:177), 

förekommer inte sällan inom musikläraryrket. De håller den klassiska musiken, och dess 

kulturarv högt, men det blir tydligt i undersökningen att det kan vara svårt för en yngre elev 

att identifiera sig med den genren. Återigen så är igenkänningsfaktorn av låtmaterialet 

avgörande för elevens motivation. Likt musiklärartypen förnyaren (Tivenius 2008:179), som 

har svårt att lämna det trygga bakom sig för att utforska nya genrer att lära ut, men vill 

införliva mer populärkulturell musik i sin undervisning, kan läraren kringgå ett problem som 

notläsning i nybörjarundervisningen, genom gehörsspel eller härmövningar, och fokusera mer 

på ”jag kan” känslan. 

 

6.5 Motivation 

Vilken låt som ska spelas på lektionen är en viktig faktor för att skapa lust och motivation 

visar undersökningen. Informanterna känner ett stort förtroende för sin lärare, och att hen 

väljer låtar som troligtvis kommer att tilltala informanten, och samtidigt är utvecklande. Alla 

informanterna gav uttryck för att igenkänningsfaktorn var viktig, då de började musicera vid 

kulturskolan, för att finna intresset för att ”öva” eller ”spela” hemma. I vissa fall hade det en 

avgörande inverkan på motivationen för att fortsätta eller sluta på kulturskola. Yngre elevers 

önskemål rörande materialet kan ibland vara svåra att uppfylla. De vill gärna spela nyare låtar, 

men har kanske ännu inte utvecklat den tekniska förmåga som låten kräver. 

 

Att, som lärare, välja vilket material som ska användas är en svår uppgift. Läraren vill ge 

eleven något som läraren tror sig veta att eleven klarar av, men samtidigt får det inte vara för 

enkelt. Materialet ska också vara utvecklande, för att trigga eleven till att försöka höja sin 

nivå. Det ligger ett stort ansvar hos läraren att anpassa materialet genom omskrivning eller 

förenkling till lagom svårighetsgrad. Även genrebredd är en viktig egenskap, att som lärare 

vara bevandrad inom de flesta genrer för att kunna guida eleven fram till vad hen tycker är bra 

och kul musik att spela. Det blir tydligt att informanterna känner motivation om deras lärare 

är lyhörd och uppmärksammar vad de lyssnar på för musik, och vad de vill spela för låtar. 

Detta kan kopplas till Tivenius´ musiklärartyp förnyaren (2008:179). 

 

Undersökningen visar att läraren är mycket betydande för att informanterna ska finna 

motivation. Läraren är troligtvis den främsta avgörande faktorn för att informanterna ska 

utvecklas och finna glädje i sitt instrumentutövande. Det kan konstateras att en bra lärare ska 

vara snäll, hjälpsam, förstående, uppmuntrande, engagerad och intresserad av sitt ämne. Hen 
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ska besitta stor kunskap som instrumentutövare, såväl som djupa kunskaper kring musik, band 

och artister, och vara förtroendeingivande mot eleven. Alla informanter ger uttryck för att 

bemötandet är viktigt och att läraren är lyhörd för elevens musiksmak, men ändå kan 

överraska densamma med nya musikinfluenser. 

 

Det som informanterna lyfter fram som motiverande läraregenskaper i undersökningen kan 

relateras till Ericsson och Lindgren (2010). I diskursen Det gemytliga kommenterandets 

praktik (2010:96) visar läraren stor kunskap, och den levereras till eleverna med en god 

portion humor, men det är ett sittande klassrum där eleverna inte spelar eller gör någon form 

av estetisk gestaltning. Eleverna får bevisa sina kunskaper enbart genom ett skriftligt prov vid 

terminens slut. I Den gestaltande lärarens praktik (2010:166) är klassrummet i hög grad fyllt 

med estetisk-känsla, läraren gestaltar friskt olika stilar, genrer och visar stor kunskap kring 

musikens historia. Men eleverna får mest vara åskådare till lärarens föreställning, allt för 

sällan får de själva musicera. I Den hantverksmässiga kunskapens och det energiska 

undervisandets praktik (2010:144) ligger mycket fokus på instrumentskicklighet och kunskap, 

eleverna ska spela sig genom musikundervisningen. Tyvärr så är denna diskurs exluderande 

för de elever som inte når instrumentskicklighet snabbt nog, eller någonsin, läraren uppvisar 

en tydlig brist på lyhördhet och vinner inte elevernas förtroende. I den familjära 

gemenskapens musikpraktik (2010:62) råder demokrati, läraren visar socialkompetens och 

lyhördhet genom att låta eleverna vara med i beslutsprocessen kring vilken låt som ska spelas, 

och vilket instrument de vill spela. Det finns inget krav från läraren att eleverna ska prova att 

spela alla instrument, utan enbart det instrument de själva tycker är kul. Tyvärr så blir 

kunskapsinlärningen åsidosatt då allt för mycket kretsar kring att musicera. 

 

Informanternas önskemål om hur en bra musiklärare ska vara, visar att någon vill ha mycket 

instrumentträning och tillägna sig kunskap om musiken, artisten eller bandet under sin 

lektion. En annan vill bli berörd av musik, eller beröra med sitt eget musicerande. En tredje 

vill prata om sin dag, eller andra saker i början av lektionen. Önskemålen från eleverna kan 

givetvis variera, och en önskan utesluter inte en annan. Det är kombinationen av deras 

önskemål som utgör de goda läraregenskaperna, vilka kan hjälpa eleverna att finna 

motivation. 
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6.6 Förståelse 

Att fullt förstå begreppen självförtroende och självkänsla kan vara svårt för en tonåring idag. 

Tyvärr missar de att självförtroende handlar om individens tilltro till sin egen förmåga, vilket 

är kopplat till prestationer, och inte ska uppfattas som en dålig egenskap, att personen upplevs 

lite stöddig, eller tror att hen är något mer än andra. En god självkänsla innebär att individen 

har en adekvat uppfattning om vem hen är, om sina goda egenskaper såväl som fel och brister. 

Och framförallt att hen känner att hen duger som den hen är, oavsett om prestationen var bra 

eller dålig vid exempelvis en konsert, eller dylikt. Ett gott självförtroende bidrar till att 

individen vågar lita till sin förmåga att prestera, även om kunskapsnivån inte är på hög nivå. 

Individen kan ha ett gott självförtroende men en dålig självkänsla, eller vice versa. 

 

Min undersökning visar på ett högt självförtroende bland informanterna. De uttrycker att de 

tycker konserttillfällen är kul, och sällan nervöst. Men de har inte lika hög självkänsla. Någon 

har svårt att skatta sin egen förmåga, eller tycker helt enkelt inte om att påstå sig vara duktig 

på en viss färdighet. Detta kan vara kopplat till att det uppstår en förväntning, som upplevs 

som en jobbig situation där det ska bevisas att hen kan, men är rädd att bli motbevisad om 

färdigheten inte lever upp till förväntningen, från exempelvis klasskamrater under en 

musiklektion i skolan. Det blir tydligt att i klassrumssituationer är det viktigt att läraren 

fungerar som en motivationsfaktor och hjälper eleven att våga ta steget till att visa sin 

färdighet, genom uppmuntran. Det är också viktigt att stämningen i klassrummet är öppen och 

otvungen, och att läraren har avdramatiserat den instrumenttekniska kunskapen för att få 

eleverna att förstå andra värden kring musicerande, som personlig stil och tolkning. Ericsson 

och Lindgren tar upp detta i diskursen det ideologiska dilemmats praktik (2010:37). 

 

Det kan vara svårt att definiera sitt mål med en viss aktivitet, och målet kan variera över tid. 

Det som känns viktigt i de tidiga tonåren, kan kännas sekundärt, eller åsidosatt, när tonåren 

närmar sig sitt slut. Informant 3 gav intrycket av att inte ha funderat kring sitt mål, eller så 

upplevdes frågan abstrakt, som en vid fråga. Men alla informanterna sa sig vilja fortsätta 

musicera, för att bli så bra som möjligt. Informant 1 och 2 menade att deras musikintresse 

definierar vem hen är, och hur hen uppfattas. Deras mål är att få syssla med musik i någon 

form, som artist, låtskrivare, eller som musiker i en symfoniorkester eller i ett husband. 

 

Vid frågan om informanterna kunde tänka sig att satsa på musiken som en yrkeskarriär var 

svaren positiva, under förutsättning att yrket var av sådan natur att informanterna själva fick 
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utveckla sin instrumentskicklighet och vara ett bidrag till vad Ericsson och Lindgren kallar 

det marknadsestetiska (2010:34–35). Dock kunde ingen av dem tänka sig en yrkeskarriär som 

lärare. Svaret kan bero på att ordet karriär är värdeladdat för informanterna, och att läraryrket 

inte ses som ett karriärsyrke. Det kan också bero på att det egna skapandet och musicerandet 

står i första rummet för att förverkliga sitt mål, eller sin dröm. 

 

Informanternas tankar kring sin framtid och sina mål beskrivs väl i SAOB:s (1945) definition 

av ordet motivation. Elevernas motivation är sammanfattningen av deras föreställningar om 

hur framtiden ska te sig, deras känslor för musik, och musiken. Allt detta verkar som drivkraft 

för att uppfylla mål och önskningar rörande framtiden. 
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7 Avslutande reflektion och förslag på fortsatt forskning 

Trots att endast tre intervjuer gjorts, har en riktning stakats ut mot hur gitarrlärare kan 

resonera på annat sätt för att motivera eleverna. Något som kunde gjorts annorlunda är det 

faktum att det endast gjordes tre intervjuer. Inom tidsramen för arbetet borde det hunnits med 

att göra en uppföljande intervju med varje informant. Informanterna hade då fått tid till att 

reflektera över sina svar vid det första intervjutillfället, och kanske kunnat ge mer utförliga 

svar. Som skulle ökat min förståelse kring deras motivationsfaktorer, och gett en mer 

fördjupad bild om deras upplevelser av musikundervisning. 

Undersökningen visar att elevernas upplevelser av musikundervisningen stämmer väl överens 

med aktuell forskning. Under arbetets gång slog det mig att den också stämmer väl överens 

med min personliga erfarenhet. Jag har själv varit verksam gitarrelev i kulturskola från 13 års 

ålder, men har musicerat sedan åtta års ålder. Och igenkänningsfaktorn i vissa av 

informanternas svar är stundtals hög, särskilt rörande skillnaden mellan att ”öva” och ”spela”. 

Efter resultatanalysen av undersökningen slutade jag ge mina elever ”läxor”, eller uppmana 

dem att ”öva” på ett visst stycke. Istället ber jag dem nu ”spela” stycket till nästkommande 

spellektion. 

Denna studie skapat en grund för fortsatt forskning. Under arbetes gång kom insikten kring 

komplexiteten och omfattningen rörande ämnet motivation, utifrån svaren i intervjuerna kom 

en nyfikenhet rörande det verbala samspelet mellan läraren och eleven. Vilka ord anser eleven 

vara särskilt värdeladdade i undervisningssituationer, och påverkar dessa ord eleven positivt, 

eller negativt i sitt lärande. Detta hade varit spännande forskning att läsa om. 

Som lärare är det viktigt att föra en kontinuerlig dialog med eleven, för att på bästa sätt 

stimulera och motivera hen i musikklassrummet. När det gäller elevernas upplevelser av 

musikundervisningen, slog det mig att de önskvärda egenskaperna hos den goda musikläraren 

kan sammanfattas med fyra karaktärsdrag, eller byggstenar i den pedagogiska utövningen: 

social kompetens, estetisk känsla, instrumentskicklighet och kunskapsbesittande. 

Avslutningsvis ett citat som är tänkvärt i detta sammanhang. 

 

Att se eleven eller klienten som en människa att möta och inte som en sak att åtgärda är en 

grundbult i motivationsarbetet (Jenner, 2004:87). 
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Bilaga: Intervjufrågor 

Om musiken 

 Varför valde du att spela ett instrument? 

 Var det ditt eget beslut? 

 Hur ofta övar du på ditt instrument?  

 Var befinner du dig när du övar? 

 Vilken tid på dagen övar du? 

 

Om motivation 

 Har du någon gång tänkt sluta spela? 

 Om ja: Vad fick dig att ändå fortsätta? 

 Vad är det roligaste med att spela? 

 Vad är minst givande med att spela? 

 Får du välja låtar själv?  

Om ja: Varför väljer du den?  

Om nej: Hur påverkar det din motivation? 

 Hur viktigt är det att man får spela de låtar man vill? 

 Brukar du spela med kompisar?  

Om ja: I vilka sammanhang då? 

 På vilket sätt finner du läraren motiverande? 

 Hur skulle du beskriva din lärare?  

Är hen snäll, sträng, uppmuntrande, krävande, ointresserad, frånvarande etc.? 

 

Övrigt om motivation 

 Har du några uppsatta mål med musiken? 

 Hur tänker du på framtiden, ska du fortsätta? 

 Kan du tänka dig att satsa på musiken och ditt instrument som en yrkeskarriär? 

 Tycker du att du är bra på ditt instrument? 

Varför/Varför inte? 

 Får du någon uppskattning? Från vilka? 

 Har du medverkat på någon konsert? Hur var det? 
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Familjen 

 Musicerar dina föräldrar/syskon? 

 Lyssnar dina föräldrar när du övar? 

 Gillar de att du spelar ditt instrument? 

 Vad tycker de om att du övar hemma? 

 Följer de med till dina lektioner och konserter? 


