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Sammanfattning	  	  
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Titel:	  Lektionsformers	  betydelse	  för	  barns	  motivation	  –	  En	  intervjustudie	  med	  tre	  mu-‐
siklärare	  
Författare:	  Stefan	  Hansson	  
Termin	  och	  år:	  VT	  2014	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund	  
Handledare:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examinator:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
Detta	  arbete	  baseras	  på	  en	  kvalitativ	  intervjustudie	  med	  tre	  musiklärare	  som	  arbetar	  i	  
en	  kulturskola.	  Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  hur	  dessa	  lärare	  ser	  på	  olika	  lekt-‐
ionsformers	  betydelse	  för	  elevers	  motivation.	  Den	  teoretiska	  utgångspunkten	  för	  arbe-‐
tet	  utgörs	  av	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv.	  I	  intervjuerna	  ombads	  lärarna	  att	  besvara	  ett	  
antal	  öppet	  ställda	  frågor,	  utifrån	  vilka	  de	  beskriver	  sin	  syn	  på	  ämnet.	  Resultatet	  visar	  
att	  musiklärarna	  uppfattar	  en	  tradition	  bland	  kommunala	  musik-‐	  och	  kulturskolor	  där	  
individuella	  20-‐minuterslektioner	  är	  den	  vanligast	  förekommande	  lektionsformen,	  dock	  
anser	  de	  att	  olika	  typer	  av	  gruppundervisning	  blir	  allt	  vanligare.	  Anledningen	  till	  att	  in-‐
dividuella	  lektioner	  fortfarande	  utgör	  normen	  anses	  ha	  att	  göra	  med	  att	  det	  är	  bekvä-‐
mare	  jämfört	  med	  grupp-‐	  och	  ensembleundervisning	  som	  innebär	  större	  arbetsbörda	  
för	  läraren,	  men	  som	  enligt	  informanterna	  i	  regel	  gagnar	  elevernas	  motivation	  i	  större	  
utsträckning.	  Informanterna	  var	  överens	  om	  att	  det	  bästa	  kursupplägget	  ur	  såväl	  kun-‐
skapsmässig	  som	  motivationsmässig	  aspekt	  vore	  att	  eleverna	  får	  både	  individuella	  lekt-‐
ioner	  och	  lektioner	  i	  grupp,	  då	  dessa	  anses	  komplettera	  varandra	  på	  ett	  gynnsamt	  sätt.	  
De	  tre	  var	  överens	  om	  att	  när	  det	  kommer	  till	  unga	  nybörjare	  är	  dock	  någon	  form	  av	  
gruppundervisning	  att	  föredra.	  I	  unga	  åldrar	  har	  inte	  det	  inre	  belöningssystemet	  utveck-‐
lats	  och	  därför	  behövs	  en	  högre	  grad	  av	  direkt	  belöning,	  vilket	  underlättas	  i	  sociala	  
sammanhang,	  menar	  informanterna.	  Uppsatsen	  avslutas	  med	  en	  diskussion	  där	  resulta-‐
tet	  diskuteras	  i	  förhållande	  till	  tidigare	  forskning.	  	  
	  
Nyckelord:	  musik,	  motivation,	  musik-‐	  och	  kulturskola,	  lektionsformer,	  sociokulturellt	  
perspektiv,	  intervjuer	  
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Abstract	  
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Title:	  Various	  types	  of	  lessons	  and	  students´	  motivation	  –	  An	  interview	  study	  with	  three	  
music	  teachers	  
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Course	  Coordinator	  Institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music	  	  
Supervisor:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examiner:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström 
 
This	  study	  is	  based	  on	  qualitative	  interviews	  with	  three	  teachers	  in	  a	  Swedish	  municipal	  
school	  of	  music.	  The	  purpose	  of	  the	  study	  is	  to	  examine	  these	  teachers’	  views	  on	  various	  
types	  of	  lessons	  and	  the	  impact	  they	  have	  in	  terms	  of	  motivating	  students.	  The	  theoreti-‐
cal	  basis	  of	  this	  work	  is	  the	  social	  cultural	  perspective.	  In	  the	  interviews	  the	  teachers	  
were	  asked	  to	  answer	  a	  couple	  of	  open	  questions,	  from	  which	  they	  described	  their	  
views.	  The	  teachers’	  experiences	  show	  a	  traditional	  and	  most	  common	  way	  of	  education	  
on	  musical	  instruments	  in	  Sweden	  that	  is,	  20	  minute	  individual	  lessons.	  The	  practises	  of	  
teaching	  in	  groups	  are	  however	  considered	  to	  have	  increased	  in	  popularity	  over	  past	  
years. The	  reason	  why	  individual	  lessons	  still	  are	  norm	  is	  because	  of	  the	  larger	  workload	  
for	  the	  teachers	  regarding	  group	  lessons.	  Nevertheless,	  group	  lessons	  are	  considered	  to	  
motivate	  students	  to	  a	  greater	  extent	  than	  individual	  lessons.	  The	  three	  teachers	  agreed	  
upon	  that	  the	  best	  alternative	  is	  to	  give	  students	  opportunity	  to	  receive	  both	  individual	  
and	  group	  lessons,	  since	  these	  complement	  each	  other	  in	  a	  favourable	  manner.	  When	  it	  
comes	  to	  young	  beginners,	  some	  form	  of	  group	  activity	  is	  though	  preferable.	  This	  is	  be-‐
cause	  young	  students	  do	  not	  have	  the	  internal	  reward	  system	  developed	  and	  therefore	  
requires	  a	  higher	  degree	  of	  direct	  confirmation,	  which	  is	  supposed	  to	  be	  more	  facilitated	  
by	  group	  settings	  than	  by	  individual	  lessons.	  The	  study	  ends	  with	  a	  chapter	  where	  re-‐
sults	  to	  previous	  research	  are	  discussed.	  	  	  
	  
Key	  words:	  music,	  motivation,	  music	  school,	  lesson	  types,	  social	  cultural	  perspective,	  
interviews	  
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Förord	  
Jag	  vill	  tacka	  mina	  informanter	  som	  har	  delat	  med	  sig	  av	  sina	  erfarenheter	  och	  tankar,	  
vilket	  har	  gjort	  det	  möjligt	  att	  skriva	  denna	  uppsats.	  Jag	  vill	  även	  tacka	  min	  handledare	  
Ann-‐Sofie	  som	  med	  stort	  tålamod	  och	  kunskap	  har	  guidat	  mig	  genom	  detta	  arbete.	  Till	  
sist	  vill	  jag	  ge	  ett	  stort	  tack	  och	  många	  kramar	  till	  mina	  föräldrar,	  som	  har	  stöttat	  och	  
gett	  goda	  råd	  hela	  vägen.	  
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1	  Inledning	  	  
	  
I	  detta	  kapitel	  berättar	  jag	  om	  min	  personliga	  bakgrund	  samt	  varför	  jag	  har	  valt	  att	  
skriva	  om	  detta	  ämne.	  Här	  presenteras	  även	  arbetets	  problemformuleringar,	  syfte	  och	  
forskningsfrågor.	  	  

1.1	  Min	  egen	  erfarenhet	  av	  att	  vara	  elev	  i	  kulturskolan	  
Det	  första	  instrument	  jag	  började	  spela	  som	  liten	  var	  trummor.	  Anledningen	  var	  att	  jag,	  
förutom	  att	  lyssna	  på	  mycket	  musik,	  var	  en	  frenetisk	  ”knätrummare”	  (vilket	  jag	  är	  än	  
idag).	  Det	  trummades	  på	  knän	  och	  det	  mesta	  inom	  räckhåll	  så	  därför	  tänkte	  mina	  föräld-‐
rar	  att	  trummor	  nog	  skulle	  passa.	  En	  lärare	  från	  kulturskolan	  kom	  då	  till	  grundskolan	  
där	  jag	  gick	  i	  lågstadiet	  och	  höll	  en	  individuell	  20-‐minuterslektion	  med	  mig	  en	  gång	  i	  
veckan.	  Det	  tydligaste	  minnet	  från	  dessa	  lektioner	  var	  att	  vi	  utgick	  från	  ett	  papper	  med	  
”trumkomp”	  i	  stegrande	  svårighetsgrad	  som	  vi	  ”betade	  av”	  ett	  efter	  ett.	  Det	  är	  så	  klart	  
svårt	  att	  minnas	  exakt	  vad	  som	  rörde	  sig	  i	  mitt	  huvud	  då,	  men	  dessa	  lektioner	  var	  tyvärr	  
inte	  så	  motiverande	  och	  redan	  efter	  en	  termin	  kände	  jag	  att	  det	  kunde	  räcka	  och	  därför	  
slutade	  jag.	  
	  
Några	  år	  senare	  hade	  mina	  två	  äldre	  bröder	  börjat	  spela	  gitarr	  och	  trummor	  i	  både	  mu-‐
sikskola	  och	  i	  egna	  band.	  Detta	  och	  uppmuntrande	  föräldrar	  bidrog	  till	  att	  det	  blev	  ett	  
nytt	  försök	  med	  musiken,	  men	  denna	  gång	  blev	  det	  elbas.	  Det	  var	  ingen	  kö	  till	  det	  i	  mu-‐
sikskolan	  så	  jag	  fick	  en	  plats	  direkt,	  men	  baslärare	  fanns	  det	  ingen	  så	  i	  stället	  blev	  det	  en	  
lärare	  som	  vanligtvis	  undervisade	  i	  gitarr.	  Dessa	  lektioner	  hade	  stor	  likhet	  med	  mina	  
tidigare	  trumlektioner;	  vi	  utgick	  från	  ett	  förbestämt	  material	  som	  bestod	  av	  ett	  antal	  
låtar	  och	  övningar	  på	  papper	  utan	  någon	  inspelad	  bakgrund	  att	  musicera	  till.	  Ibland	  
ackompanjerade	  läraren	  på	  gitarr	  eller	  piano,	  vilket	  var	  kul,	  men	  det	  kändes	  ändå	  som	  
att	  det	  var	  något	  som	  fattades.	  	  
	  
Vid	  denna	  tid	  hade	  flera	  andra	  barn	  i	  min	  omgivning	  också	  börjat	  spela	  instrument	  och	  
plötsligt	  blev	  jag	  tillfrågad	  om	  jag	  ville	  vara	  med	  i	  ett	  band.	  Det	  var	  några	  lite	  äldre	  killar	  
som	  behövde	  en	  basist,	  vilket	  så	  klart	  inte	  gick	  att	  tacka	  nej	  till.	  Under	  åren	  som	  följde	  
blev	  det	  fler	  band	  och	  mer	  nötande	  i	  replokaler.	  Detta	  var	  inte	  alltid	  jätteroligt	  måste	  
erkännas,	  men	  det	  var	  i	  alla	  fall	  något	  vi	  gjorde	  tillsammans.	  Det	  var	  naturligtvis	  också	  
tufft	  att	  kunna	  berätta	  för	  kompisarna	  att	  jag	  spelade	  i	  band,	  vilket	  kändes	  stort	  och	  
stärkte	  självförtroendet.	  Som	  jag	  minns	  det	  så	  såg	  jag	  på	  banden	  och	  musikskolan	  som	  
två	  helt	  skilda	  saker,	  även	  om	  de	  i	  högsta	  grad	  borde	  ha	  varit	  relaterade	  till	  varandra.	  
	  
På	  grund	  av	  denna	  erfarenhet	  har	  ett	  intresse	  för	  hur	  motivation	  och	  spelglädje	  främjas	  i	  
musikundervisning	  på	  kulturskolan	  växt	  fram	  hos	  mig	  och	  fått	  mig	  att	  vilja	  titta	  närmare	  
på	  i	  någon	  form	  av	  undersökning.	  Anledningen	  till	  att	  just	  kulturskolan	  blev	  platsen	  för	  
den	  här	  studien	  är,	  förutom	  mina	  egna	  erfarenheter,	  verksamhetens	  stora	  omfattning	  
och	  att	  undervisningen	  bedrivs	  i	  låga	  åldrar.	  Detta	  gör	  att	  den	  blir	  många	  barns	  första	  
möte	  med	  att	  musicera,	  något	  som	  också	  kan	  få	  avgörande	  betydelse	  för	  deras	  fortsatta	  
förhållande	  till	  musik	  resten	  av	  livet.	  	  
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1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
I	  samtal	  med	  lärarkollegor	  dyker	  diskussionen	  ofta	  upp	  om	  svårigheterna	  att	  lyckas	  göra	  
eleverna	  mer	  självgående	  och	  motiverade.	  Med	  tiden	  har	  en	  uppfattning	  hos	  mig	  skapats	  
att	  det	  inte	  är	  helt	  ovanligt	  med	  lärare	  som	  känner	  att	  deras	  elever	  har	  svalt	  intresse	  och	  
sällan	  övar	  mellan	  lektionerna.	  Samtidigt	  uttrycker	  många	  att	  det	  underlättar	  för	  in-‐
strumentalundervisningen	  om	  eleverna	  spelar	  i	  band	  eller	  orkester	  vid	  sidan	  av	  musice-‐
randet	  i	  skolan.	  Huvudproblemet,	  som	  jag	  ser,	  är	  dock	  att	  verksamheten	  i	  kulturskolan	  
sedan	  tidigare	  starkt	  dominerats	  av	  enskild	  instrumentalundervisning,	  som	  ett	  arv	  från	  
den	  så	  kallade	  konservatorietraditionen	  och	  dess	  traderingsideal	  (Brändström	  &	  
Wiklund,	  1995).	  Med	  anledning	  av	  detta	  har	  ett	  intresse	  för	  att	  undersöka	  hur	  lärare	  
resonerar	  kring	  lektionsformer	  och	  motivation	  i	  musikskolan	  växt	  fram	  hos	  mig	  och	  lett	  
till	  de	  frågor	  som	  ställs	  i	  denna	  uppsats.	  Jag	  vill	  ta	  reda	  på	  lärares	  syn	  på	  om	  formen	  för	  
undervisningen	  och	  sättet	  att	  strukturera	  undervisningen	  på	  kan	  ha	  betydelse	  för	  om	  
elever	  blir	  motiverade	  eller	  inte.	  Det	  finns,	  tror	  jag,	  ett	  behov	  av	  en	  diskussion	  kring	  
detta	  så	  att	  kursupplägget	  på	  ett	  bättre	  sätt	  främjar	  elevernas	  lust	  att	  lära.	  Syftet	  med	  
studien	  är	  därmed	  att	  utforska	  hur	  tre	  musiklärare	  i	  kulturskolan	  ser	  på	  olika	  lektions-‐
formers	  betydelse	  för	  elevers	  motivation.	  Forskningsfrågan	  lyder:	  
	  
Vad	  har	  tre	  musiklärare	  som	  arbetar	  i	  kulturskolan	  för	  erfarenheter	  och	  uppfattningar	  
om	  lektionsformers	  betydelse	  för	  elevers	  motivation?	  
	  
Min	  förhoppning	  att	  uppsatsen	  ska	  kunna	  bidra	  till	  en	  ökad	  medvetenhet	  och	  diskussion	  
kring	  detta	  ämne.	  Förhoppningsvis	  kan	  det	  i	  förlängningen	  leda	  till	  nya	  idéer	  om	  under-‐
visning	  som	  innebär	  att	  elevers	  motivation	  ges	  högre	  prioritet	  och	  att	  det	  kan	  resultera	  i	  
en	  mer	  lustfylld	  och	  motiverande	  undervisning	  för	  eleverna	  i	  kulturskolan.	  	  
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2	  Bakgrund	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  en	  orienterande	  text	  om	  musikskolan,	  ett	  avsnitt	  om	  motivat-‐
ion	  och	  till	  sist	  redogörs	  för	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkt.	  

2.1	  Områdesorientering	  
I	  detta	  avsnitt	  belyses	  kulturskolans	  verksamhet,	  mål	  och	  utveckling.	  

2.1.1	  Musik	  och-‐	  kulturskolans	  verksamhet	  
Musik-‐	  och	  kulturskolan	  är	  en	  frivillig	  verksamhet	  som	  bedrivs	  utan	  styrdokument	  eller	  
användande	  av	  betygssystem.	  Varje	  enskild	  skola	  styrs	  ekonomiskt	  och	  till	  viss	  del	  även	  
på	  andra	  sätt	  av	  sin	  respektive	  kommun.	  När	  det	  kommer	  till	  utformandet	  av	  verksam-‐
heten	  är	  det	  dock	  varje	  enskild	  skolas	  egen	  ledning	  och	  personal	  som	  har	  det	  största	  
inflytandet.	  Detta	  gör	  att	  det	  kan	  se	  väldigt	  olika	  ut	  från	  skola	  till	  skola	  och	  därmed	  är	  
det	  också	  svårt	  att	  få	  en	  generell	  bild	  av	  hur	  kulturskolans	  verksamhet	  ser	  ut.	  I	  grund-‐
skolor	  och	  gymnasier	  finns	  gemensamma	  styrdokument	  som	  fungerar	  som	  referens-‐
punkt	  när	  undersökningar	  genomförs,	  men	  i	  musik-‐	  och	  kulturskolorna	  finns	  inga	  såd-‐
ana	  dokument	  och	  det	  kan	  därför	  vara	  svårt	  att	  undersöka	  dessa	  verksamheter.	  Som	  en	  
knutpunkt	  för	  landets	  kulturskolor	  finns	  dock	  SMoK,	  Sveriges	  musik-‐	  och	  kulturskole-‐
råd.	  Genom	  dem	  kan	  skolorna	  kommunicera	  och	  samarbeta	  samt	  få	  information	  och	  för-‐
slag	  om	  övergripande	  mål	  och	  praxis	  (SMoK,	  2015).	  När	  det	  gäller	  lektionsformer	  i	  mu-‐
sik-‐	  och	  kulturskolor	  verkar	  dock	  framförallt	  tre	  olika	  lektionsformer	  vara	  vanligt	  före-‐
kommande	  –	  även	  om	  det	  är	  i	  varierande	  grad	  –	  och	  det	  är	  enskilda	  instrumentallekt-‐
ioner,	  instrumentallektioner	  i	  grupp	  samt	  ensemble/orkester.	  	  
	  
En	  avhandling	  som	  berör	  musik-‐	  och	  kulturskolans	  verksamhet	  är	  Kristina	  Holmbergs	  
(2010)	  Musik-‐	  och	  kulturskolan	  i	  senmodernismen.	  Avhandlingen	  är	  baserad	  på	  grupp-‐
diskussioner	  med	  27	  lärare	  på	  sex	  olika	  musikskolor	  om	  hur	  de	  upplever	  utveckling-‐
en/förändringen	  av	  sin	  arbetssituation	  i	  dagens	  senmoderna	  samhälle.	  Studien	  visar	  att	  
musik-‐	  och	  kulturskolan	  till	  stor	  del	  återspeglar	  de	  liberala	  strömningar	  som	  råder	  i	  
samhället	  idag.	  Marknadsmässigt	  ”tänk”	  och	  krav	  på	  ökad	  effektivitet	  har	  medfört	  att	  
traditionella	  metoder,	  som	  där	  läraren	  styr	  undervisningen	  och	  värderingar	  där	  beva-‐
randet	  av	  kulturarv	  utgör	  viktiga	  delar,	  minskar	  och	  ersätts	  av	  en	  syn	  som	  återspeglar	  
en	  fri	  marknad	  där	  eleverna	  är	  kunder	  och	  där	  den	  anställde	  läraren	  är	  den	  som	  ska	  till-‐
godose	  kundernas	  önskningar.	  Till	  detta	  hör	  att	  utbudet	  anpassas	  efter	  hur	  efterfrågan	  
på	  tjänster	  ser	  ut	  i	  stället	  för	  att	  erbjuda	  ett	  på	  förhand	  bestämt	  utbud	  som	  motsvarar	  
skolans	  ideal.	  Holmbergs	  avhandling	  visar	  att	  lärare	  upplever	  minskat	  inflytande	  över	  
undervisningen	  samtidigt	  som	  eleverna	  upplevs	  kräva	  mer	  inflytande.	  Lärarna	  i	  Holm-‐
bergs	  studie	  menar	  också	  att	  verksamheten	  gått	  från	  att	  vara	  hantverksbetonad	  till	  att	  
tillgodose	  det	  eleverna	  är	  intresserade	  av	  för	  stunden.	  De	  uttrycker	  att	  de	  upplever	  för-‐
väntningar	  på	  sig	  att	  ”underhålla”	  eleverna	  i	  större	  utsträckning	  än	  tidigare	  med	  följd	  att	  
musikskolan	  snarare	  stämplas	  som	  en	  fritidsgård	  än	  en	  traditionellt	  utbildande	  verk-‐
samhet	  samt	  att	  viktiga	  traditioner	  inom	  de	  olika	  konstformerna	  riskerar	  att	  gå	  förlo-‐
rade.	  
	  
Holmbergs	  (2010)	  avhandling	  visar	  att	  de	  lärare	  som	  deltar	  i	  hennes	  studie	  inte	  bara	  
upplever	  utvecklingen	  som	  negativ	  under	  senmodernismens	  tidevarv.	  Ett	  flertal	  uppger	  
exempelvis	  att	  de	  fått	  ökad	  öppenhet	  inför	  nya	  idéer	  och	  att	  de	  också	  börjat	  individan-‐
passa	  sin	  undervisning	  som	  en	  följd	  av	  utvecklingen	  i	  stället	  för	  att	  som	  tidigare,	  följa	  en	  
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given	  mall.	  Eleverna	  upplevdes	  även	  i	  ökad	  utsträckning	  söka	  kunskaper	  och	  influenser	  
på	  egen	  hand	  för	  att	  utvecklas	  i	  den	  riktning	  de	  själva	  vill.	  Den	  tydligaste	  förändringen	  
som	  framkommer	  i	  Holmbergs	  studie	  är	  alltså	  ett	  allmänt	  synsätt	  på	  kulturskolan	  som	  
betydligt	  mer	  marknadsliberal	  än	  tidigare.	  Konsekvenserna	  av	  de	  ökade	  kraven	  på	  effek-‐
tivitet	  och	  konkurrenskraft	  blir	  att	  makten	  över	  verksamhetens	  utformning	  och	  innehåll	  
flyttats	  över	  från	  skolan	  till	  elever	  och	  politiker.	  Därmed	  får	  också	  gamla	  undervisnings-‐
traditioner	  ge	  plats	  för	  nya	  som	  möter	  den	  nya	  tidens	  ideal.	  Trots	  denna	  tids	  tendenser	  
av	  ökade	  krav	  på	  effektivitet	  och	  marknadsanpassning,	  menar	  Holmberg	  att	  det	  finns	  
tillräcklig	  kapacitet	  och	  kompetens	  i	  landets	  musik-‐	  och	  kulturskolor	  att	  hantera	  både	  
nya	  krav	  och	  att	  mediera1	  traditioner.	  
	  
Musik-‐	  och	  kulturskolans	  utformning	  styrs	  enligt	  Holmberg	  (2010)	  till	  stor	  del	  av	  efter-‐
frågan	  från	  elever	  och	  föräldrar.	  Därför	  är	  det	  också	  intressant	  att	  titta	  på	  vad	  som	  på-‐
verkar	  vilka	  instrument	  som	  efterfrågas	  eftersom	  det	  i	  förlängningen	  till	  stor	  del	  bidrar	  
till	  skolans	  utformning.	  I	  studien	  Musikalisk	  mångfald	  (Sveriges	  musik-‐	  och	  kulturskole-‐
råd,	  2002),	  som	  innehåller	  en	  enkätstudie	  samt	  gruppdiskussioner	  med	  844	  elever	  samt	  
147	  lärare	  vid	  musik-‐	  och	  kulturskolor	  runt	  om	  i	  Sverige,	  visas	  att	  vid	  val	  av	  instrument	  
ser	  mönstren	  mycket	  olika	  ut	  beroende	  på	  elevernas	  åldrar.	  Föräldrar	  och	  familj	  är	  för	  
barn	  i	  yngre	  åldrar	  vanligtvis	  det	  som	  påverkar	  deras	  val	  av	  instrument	  mest,	  medan	  
vänner	  och	  idoler	  har	  en	  större	  betydelse	  för	  tonåringar.	  När	  barn	  eller	  ungdomar	  vill	  
byta	  instrument	  eller	  sluta	  i	  musik-‐	  och	  kulturskolan	  bottnar	  det	  oftast	  i	  att	  de	  har	  tapp-‐
pat	  lusten	  för	  sitt	  instrument,	  inte	  nödvändigtvis	  för	  musik.	  

2.1.2	  Kulturskolans	  mål	  
Musik-‐	  och	  kulturskolan	  är	  idag	  inte	  en	  sammanhållen	  verksamhet	  på	  det	  sätt	  som	  den	  
tidigare	  har	  varit,	  utan	  den	  har	  utvecklats	  i	  olika	  riktningar	  och	  styrs	  av	  kommunala	  be-‐
slut,	  menar	  Nilsson	  (2011)	  i	  sitt	  examensarbete	  Musik-‐	  och	  Kulturskolans	  Framtid.	  Som	  
tidigare	  nämnts	  finns	  inga	  styrdokument	  eller	  målbeskrivningar	  för	  kulturskolans	  verk-‐
samhet,	  men	  på	  SMoKs	  (Sveriges	  Musik-‐	  och	  Kulturskoleråd)	  hemsida,	  finns	  en	  lista	  med	  
stadgar,	  som	  är	  det	  närmsta	  en	  gemensam	  nationell	  målsättning,	  som	  går	  att	  finna.	  Lis-‐
tan	  är	  alltså	  ett	  förslag,	  utformat	  av	  SMoK,	  för	  hur	  de	  svenska	  kulturskolornas	  mål	  och	  
stadgar	  skulle	  kunna	  se	  ut	  (SMoK,	  2015).	  
	  

–	  Musik-‐	  och	  kulturskolorna	  skall	  aktivt	  verka	  för	  att	  alla	  barn	  och	  ungdomar	  –	  oav-‐
sett	  mentala,	  fysiska,	  kulturella,	  sociala,	  geografiska	  eller	  ekonomiska	  förutsättning-‐
ar	  –	  kan	  delta	  i	  verksamheten.	  (Se	  FNs	  konvention	  om	  barnets	  rättigheter,	  särskilt	  
artiklarna	  4,	  13	  och	  31)	  
–	  Musik-‐	  och	  kulturskolan	  skall	  ha	  utbildade	  lärare.	  
–	  Musik-‐	  och	  kulturskolans	  skall	  ha	  pedagogik	  som	  utgår	  från	  barnets	  egen	  lust	  att	  
lära	  och	  skapa.	  
–	  Musik-‐	  och	  kulturskolan	  skall	  arbeta	  för	  att	  få	  en	  viktig	  roll	  för	  såväl	  personlig	  som	  
samhällelig	  utveckling.	  
–	  Musik-‐	  och	  kulturskolan	  skall	  erbjuda	  en	  bred	  verksamhet	  samt	  ge	  möjlighet	  till	  
specialisering	  och	  fördjupning.	  
–	  Musik-‐	  och	  kulturskolan	  skall	  se	  elevernas	  påverkansmöjlighet	  på	  innehåll	  och	  ut-‐
formning	  av	  skolans	  verksamhet	  som	  en	  förutsättning	  för	  hög	  kvalitet	  (SMoK,	  
2015).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Mediera:	  Att	  med	  hjälp	  av	  kulturella	  redskap,	  så	  som	  språk,	  förmedla	  information	  (Säljö,	  Lundgren	  &	  
Liberg,	  2012).	  
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Tidigare	  lades	  en	  större	  vikt	  vid	  bevarandet	  av	  traditioner	  och	  viss	  repertoar	  inom	  kul-‐
turskolans	  verksamhet	  menar	  Brändström	  och	  Wiklund	  (1995),	  medan	  det	  idag	  fokuse-‐
ras	  mer	  på	  vad	  musik	  kan	  bidra	  till	  för	  individens	  och	  samhällets	  utveckling	  och	  tillväxt.	  
I	  samarbetet	  mellan	  kulturskolan	  och	  grund-‐	  och	  gymnasieskolan	  talas	  det	  ofta	  om	  este-‐
tiska	  lärprocesser	  för	  att	  ta	  till	  vara	  på	  det	  kreativa	  skapandets	  utvecklande	  egenskaper.	  
Estetiska	  lärprocesser	  beskrivs	  i	  rapporten	  Faktisk	  Fantasi	  som	  ”att	  kunna	  samman-‐
ställa	  flera	  olika	  sinnesupplevelser	  till	  helheter	  och	  skapa	  mening.	  Att	  genom	  fantasi	  och	  
föreställningsförmåga	  kunna	  kombinera	  erfarenheter	  till	  nya	  tankar,	  produkter	  eller	  
handlingar”	  (Myndigheten	  för	  skolutveckling,	  2003,	  s.	  73).	  

2.1.3	  Kulturskolans	  utveckling	  
I	  Kultursmockan	  (2012,	  maj)	  finns	  en	  artikel	  om	  SMoKs	  rikskonferens	  i	  Borlänge	  2012.	  
Där	  diskuterades	  frågor	  med	  anknytning	  till	  Kulturskola	  2030,	  ett	  utvecklingsprojekt	  
som	  syftar	  till	  att	  skapa	  diskussion	  kring	  kulturskolans	  roll	  i	  det	  nutida	  samhället	  och	  
dess	  utformning	  och	  mål	  inför	  framtiden.	  Under	  konferensen	  konstaterades	  att	  det	  be-‐
hövs	  nya	  arbetsformer	  och	  mer	  nytänkande,	  exempelvis	  nya	  musikämnen	  för	  nybörjare-‐
lever	  i	  syfte	  att	  befästa	  allmänna	  musikkunskaper,	  innan	  fördjupning	  i	  ett	  visst	  instru-‐
ment	  inleds	  och	  för	  att	  skapa	  kapacitet	  för	  att	  ta	  emot	  fler	  elever.	  Överlag	  handlade	  dis-‐
kussionerna	  om	  att	  kulturskolan	  i	  alltför	  stor	  utsträckning	  är	  en	  introvert	  och	  konserva-‐
tiv	  organisation,	  att	  en	  tydligare	  funktion	  samt	  samarbeten	  med	  olika	  grupper	  och	  in-‐
stitutioner	  behövs	  för	  bättre	  förankra	  skolans	  verksamhet	  till	  samhället.	  Deltagarna	  ut-‐
tryckte	  att	  kulturskolans	  uppdrag	  känns	  otydligt,	  och	  för	  att	  formulera	  ett	  tydligare	  
uppdrag	  menades	  att	  avståndet	  mellan	  skolans	  verksamhet	  och	  politikerna	  måste	  
minska.	  Något	  som	  även	  diskuterades	  var	  hur	  ökat	  stöd	  kan	  ges	  till	  elever	  som	  satsar	  på	  
sitt	  musicerande	  och	  hur	  förutsättningar	  kan	  skapas	  för	  att	  förbereda	  dem	  för	  ett	  delta-‐
gande	  i	  ett	  professionellt	  kulturliv.	  Även	  här	  ansågs	  utökat	  samarbete	  med	  det	  kringlig-‐
gande	  samhället	  behövas.	  En	  större	  samverkan	  med	  det	  professionella	  kulturlivet	  skulle	  
skapa	  inspiration,	  motivation	  och	  kanske	  även	  värdefulla	  kontakter.	  Ett	  förslag	  som	  la-‐
des	  fram	  var	  att	  elever	  och	  professionella	  musiker	  skulle	  ges	  möjlighet	  att	  samarbeta	  
genom	  någon	  form	  av	  mentorskap.	  Samverkan	  mellan	  kommuner	  och	  en	  ökad	  delaktig-‐
het	  bland	  elever	  och	  föräldrar	  sågs	  också	  som	  ett	  måste	  för	  verksamhetens	  framtida	  ut-‐
veckling.	  
	  
I	  artikeln	  Efterlyses:	  Forskning	  kring	  kulturskolans	  effekter	  i	  Kultursmockan	  (Bodinger,	  
2012,	  sep)	  berättar	  Calissendorff	  att	  kulturskolans	  effekter	  för	  samhälle	  och	  individer	  är	  
ett	  mycket	  eftersatt	  område	  inom	  forskning	  idag.	  Flera	  kulturministrar	  har	  lyft	  fram	  den	  
kommunala	  musikskolan	  som	  en	  viktig	  faktor	  bakom	  Sveriges	  blomstrande	  export	  av	  
populärmusik.	  Detta	  är	  dock	  i	  själva	  verket	  bara	  lösa	  antaganden	  menar	  Calissendorff,	  
då	  många	  av	  de	  framgångsrika	  artister	  som	  brukar	  lyftas	  fram	  i	  diskussioner	  inte	  har	  
gått	  i	  musikskola,	  utan	  skaffat	  sig	  kunskap	  på	  annat	  vis.	  Calissendorff	  hoppas	  dock	  på	  att	  
det	  i	  framtiden	  ska	  ges	  ökat	  finansiellt	  stöd	  till	  forskning	  för	  att	  klargöra	  de	  faktiska	  ef-‐
fekterna	  av	  musik-‐	  och	  kulturskolornas	  verksamheter.	  
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2.2	  Motivation	  
I	  detta	  avsnitt	  belyses	  vad	  begreppet	  motivation	  kan	  innebära.	  Motivation	  för	  musice-‐
rande	  och	  musikskapande	  verksamhet	  ur	  ett	  musikpsykologiskt	  perspektiv	  belyses	  
också.	  Vidare	  följer	  ett	  avsnitt	  om	  betydelsen	  av	  elevers	  och	  lärares	  personliga	  förut-‐
sättningar	  i	  musikundervisningen.	  

2.2.1	  Vad	  är	  motivation?	  
Den	  här	  uppsatsens	  syfte	  är	  att	  belysa	  uppfattningar	  om	  lektionsformers	  inverkan	  på	  
elevers	  motivation	  inom	  instrumentalundervisning.	  Vad	  säger	  då	  forskningen	  om	  moti-‐
vation	  vid	  musikundervisning?	  I	  forskningsrapporten	  Att	  Förena	  Passion	  Med	  Försörj-‐
ning,	  beskriver	  Ivarsson	  (2014)	  motivation	  på	  detta	  sätt:	  	  
	  

Motivation	  är	  en	  psykologisk	  term	  som	  kan	  betraktas	  som	  ett	  slags	  samman-‐
fattande	  av	  vad	  det	  är	  som	  gör	  att	  vi	  agerar	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt.	  Annorlunda	  
uttryckt:	  motivation	  handlar	  om	  benägenheten	  att	  ägna	  sig	  åt	  något	  specifikt	  
(Ivarsson,	  2014	  sid.	  197-‐198).	  

	  
Motivation	  handlar	  alltså,	  enligt	  Ivarsson	  (2014),	  om	  vad	  som	  avgör	  hur	  vi	  agerar.	  Inom	  
motivationsområdet	  beskriver	  Ivarsson	  därefter	  två	  huvudkategorier:	  inre	  och	  yttre	  mo-‐
tivation.	  Inre	  motivation	  innebär	  att	  en	  aktivitet	  eller	  ett	  utövande	  i	  sig	  äger	  ett	  motive-‐
rande	  värde.	  ”Resan	  är	  målet”	  är	  ett	  talesätt	  som	  kan	  beskriva	  detta.	  Inre	  motivation	  är	  i	  
regel	  starkt	  förknippat	  med	  en	  känsla	  av	  att	  vara	  duktig	  inom	  ett	  visst	  område.	  Mallett	  
och	  Hanrahan	  (2004)	  menar	  också	  att	  känslan	  av	  självstyre	  (autonomi)	  är	  ett	  betydande	  
inslag	  i	  inre	  motivation.	  När	  det	  kommer	  till	  yttre	  motivation	  menar	  Ivarsson	  (2014)	  att	  
det	  i	  stället	  handlar	  om	  att	  sträva	  mot	  ett	  givet	  mål	  som	  uppnås	  genom	  att	  ägna	  sig	  åt	  en	  
viss	  verksamhet.	  Verksamheten	  ses	  då	  inte	  som	  belönande	  i	  sig	  utan	  som	  ett	  medel	  för	  
att	  nå	  fram	  till	  ett	  mål.	  Med	  andra	  ord	  är	  inre	  motivation	  när	  verksamheten	  i	  sig	  ses	  som	  
belönande,	  medan	  yttre	  motivation	  är	  när	  ett	  givet	  mål	  som	  verksamheten	  leder	  till,	  är	  
det	  som	  lockar.	  

2.2.2	  Psykologin	  bakom	  musikalisk	  motivation	  
I	  boken	  Oxford	  Handbook	  of	  Music	  Psychology	  (Hallam,	  Cross	  &	  Thaut,	  2009)	  har	  rön	  
sammanställts	  som,	  ur	  ett	  psykologiskt	  perspektiv,	  undersöker	  motivation	  till	  att	  lära	  sig	  
musicera.	  Hallam	  (2009)	  menar	  att	  den	  starkaste	  drivkraften	  bakom	  människors	  moti-‐
vation	  är	  sökandet	  efter	  erkännande,	  speciellt	  från	  dem	  vi	  ser	  upp	  till	  och	  respekterar.	  
Hon	  säger	  att	  barn	  som	  inte	  har	  uppnått	  tonåren	  i	  regel	  strävar	  efter	  sina	  föräldrars	  er-‐
kännande,	  medan	  barn	  som	  har	  uppnått	  tonåren	  sätter	  högre	  värde	  på	  kamraters	  tan-‐
kar.	  Utifrån	  detta	  skulle	  alltså	  undervisning	  för	  barn	  som	  inte	  uppnått	  tonåren	  vara	  som	  
mest	  motiverande	  när	  föräldrar	  visar	  uppskattning	  för	  sitt	  barns	  bedrifter,	  medan	  det	  i	  
tonåren	  i	  stället	  är	  kamraters	  erkännande	  som	  motiverar	  mest.	  I	  en	  studie	  av	  Green	  
(2008,	  refererad	  i	  Hallam	  2009),	  genomförd	  vid	  fyra	  institutioner	  för	  högre	  utbildning	  i	  
Storbritannien	  visade	  det	  sig	  att	  förutom	  ålder	  har	  även	  musikgenre	  betydelse	  för	  ele-‐
vers	  inställning	  till	  musikutövande.	  Olika	  musikgenrer	  kan	  innebära	  olika	  ideal	  och	  trad-‐
itioner	  när	  det	  kommer	  till	  undervisning	  och	  övning,	  vilket	  studien	  också	  visade.	  I	  stu-‐
dien	  upptäcktes	  tydliga	  skillnader	  i	  traditioner	  och	  värderingar	  hos	  de	  studenter	  som	  
studerade	  klassisk	  musik,	  jämfört	  med	  de	  som	  studerade	  andra	  typer	  av	  musik,	  vilket	  i	  
detta	  fall	  var	  pop,	  folkmusik	  och	  jazz.	  Samtliga	  studenters	  mål	  med	  sin	  utbildning	  var	  att	  
bli	  skickliga	  musiker	  och	  de	  var	  överens	  om	  att	  vägen	  dit	  gick	  genom	  omfattande	  övning.	  
Trots	  detta	  hade	  de	  mycket	  olika	  uppfattningar	  om	  hur	  denna	  övning	  skulle	  gå	  till.	  De	  
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hade	  även	  skilda	  uppfattningar	  om	  vilka	  förmågor	  som	  var	  viktigast	  hos	  en	  musiker.	  De	  
klassiska	  studenterna	  var	  av	  uppfattningen	  att	  de	  övade	  som	  bäst	  på	  egen	  hand,	  medan	  
de	  andra	  ansåg	  att	  god	  övning	  egentligen	  bestod	  av	  en	  kombination	  av	  aktiviteter.	  Öv-‐
ning	  kunde	  enligt	  dem	  ske	  på	  egen	  hand,	  men	  lika	  gärna	  i	  form	  av	  ensemblespel,	  att	  
skriva	  musik,	  nätverkande,	  lyssning	  eller	  genom	  diskussion	  om	  musik	  med	  lärare	  och	  
skolkamrater.	  Den	  egenskap	  som	  sågs	  som	  viktigast	  för	  de	  klassiska	  studenterna	  var	  
notläsning	  och	  den	  minst	  viktiga	  var	  improvisation.	  De	  övriga	  studenternas	  värdering	  
var	  det	  totalt	  motsatta	  med	  improvisation	  högst	  på	  listan	  och	  notläsning	  lägst	  ned,	  med	  
tillägget	  att	  förmåga	  att	  lära	  sig	  material	  utantill	  även	  värderades	  högt.	  	  
	  
Enligt	  Hallam	  (2009)	  är	  föräldrars	  stöd	  och	  uppmuntran	  ständigt	  en	  viktig	  faktor	  för	  
motivation,	  även	  i	  vuxen	  ålder.	  Deras	  förväntningar	  och	  inställning	  till	  sitt	  barns	  musice-‐
rande	  har	  betydelse	  även	  i	  högre	  åldrar.	  Även	  samarbete	  mellan	  lärare	  och	  föräldrar	  ses	  
som	  en	  viktig	  faktor	  som	  påverkar	  hur	  motiverade	  vi	  är.	  De	  mest	  motiverade	  eleverna	  är	  
de	  som	  arbetar	  i	  harmoni	  med	  sina	  föräldrar	  och	  lärare	  menar	  Hallam.	  Erkännande	  och	  
stöd	  från	  föräldrar	  och	  lärare	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  motivationen	  eftersom	  det	  påverkar	  de	  
inre	  processerna	  hos	  eleven	  och	  får	  stor	  betydelse	  för	  dennes	  personliga	  egenskaper.	  
	  
McPherson	  och	  McCormick	  (1999,	  2006,	  refererad	  i	  Hallam,	  2009)	  studerade	  190	  pia-‐
nister	  i	  åldrarna	  9-‐18	  år,	  innan	  de	  skulle	  genomföra	  sina	  examinationskonserter.	  Det	  
visade	  sig	  att	  den	  faktor	  som	  var	  mest	  avgörande	  för	  resultatet	  var	  ett	  bra	  självförtro-‐
ende.	  Bandura	  (1989,	  refererad	  i	  Hallam,	  2009)	  menar	  vidare	  att	  för	  att	  motivation	  ska	  
vara	  på	  sin	  absoluta	  topp	  ska	  ett	  bra	  självförtroende	  kombineras	  med	  relativ	  ovisshet	  
om	  resultatet	  av	  sin	  prestation,	  med	  andra	  ord	  att	  personen	  känner	  sig	  kompetent	  men	  
utmanad.	  Enligt	  Ryan	  och	  Deci	  (2000,	  refererad	  i	  Hallam,	  2009)	  krävs	  dock	  en	  tredje	  
faktor	  för	  att	  inre	  motivation	  verkligen	  ska	  blomma	  ut,	  nämligen	  självbestämmande.	  När	  
alla	  dessa	  tre	  faktorer	  uppfylls	  leder	  det	  till	  stark	  motivation	  och	  goda	  prestationer	  skri-‐
ver	  Hallam	  (2009).	  När	  det	  kommer	  till	  självförtroende,	  utmaning	  och	  självbestäm-‐
mande	  är	  den	  sociala	  miljön	  som	  omger	  oss	  avgörande	  menar	  Hettema	  och	  Kenrick	  
(1992,	  refererad	  i	  Hallam,	  2009).	  De	  säger	  att	  den	  kan	  ge	  oss	  erkännande	  som	  stärker	  
vårt	  självförtroende	  och	  den	  kan	  bjuda	  på	  utmaningar	  som	  i	  värsta	  fall	  kan	  ta	  död	  på	  
motivationen	  och	  därmed	  också	  intresset.	  Hur	  vi	  hanterar	  motgångar	  blir	  därför	  avgö-‐
rande	  för	  om	  intresset	  går	  förlorat	  eller	  kan	  vändas	  till	  något	  positivt.	  Vi	  kan	  då	  antingen	  
försöka	  påverka	  vår	  miljö	  eller	  leta	  efter	  en	  ny	  som	  bättre	  motsvarar	  våra	  behov.	  
	  
Musikutövare	  har	  haft	  varierande	  status	  i	  olika	  kulturer.	  Ekonomiska	  demografiska	  och	  
politiska	  faktorer	  kan	  ha	  en	  inverkan	  på	  vilka	  förutsättningar	  som	  finns	  för	  musikens	  
förekomst	  i	  samhället	  och	  möjligheten	  att	  utöva	  den	  menar	  Simonton	  (1997,	  refererad	  i	  
Hallam,	  2009).	  Vad	  som	  dock	  är	  mest	  avgörande	  för	  om	  en	  person	  börjar	  ägna	  sig	  åt	  mu-‐
sik	  är	  det	  som	  sker	  i	  den	  närmsta	  miljön.	  Familj,	  vänner,	  skolan	  och	  lärare	  blir	  därför	  
avgörande	  för	  intresset.	  Betydelse	  för	  inre	  motivation	  har	  även	  de	  målsättningar	  en	  per-‐
son	  har,	  såväl	  långsiktiga	  som	  kortsiktiga.	  Om	  en	  person	  inte	  ser	  en	  positiv	  framtid	  rela-‐
terat	  till	  intresset,	  i	  detta	  fall	  musicerande,	  är	  chansen	  liten	  att	  denne	  kommer	  att	  fort-‐
sätta	  under	  längre	  tid,	  menar	  McPherson	  och	  McCormick	  (2000,	  refererad	  i	  Hallam,	  
2009).	  	  
	  
Hallam	  (2009)	  menar	  att	  motivation	  att	  ägna	  sig	  åt	  musicerande	  eller	  musikskapande	  
avgörs	  genom	  ett	  mycket	  komplext	  samspel	  mellan	  individ	  och	  miljö.	  Såväl	  individuella	  
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egenskaper	  som	  miljöfaktorer	  påverkar.	  Det	  är	  samspelet	  mellan	  dem	  som	  slutligen	  le-‐
der	  till	  om	  intresset	  för	  musik	  bibehålls	  och	  utvecklas	  eller	  avstannar.	  	  

2.2.3	  Kulturell	  bakgrund	  och	  ramfaktorer	  
Varje	  pedagogisk	  verksamhet	  har	  sina	  specifika	  förutsättningar	  som	  skapar	  både	  be-‐
gränsningar	  och	  möjligheter	  i	  undervisningen.	  Enligt	  Hanken	  och	  Johansen	  (2013)	  finns	  
undersökningar	  som	  visar	  att	  förutsättningar	  som	  ger	  positiva	  effekter	  för	  en	  grupp	  el-‐
ler	  individ	  kan	  få	  hämmande	  effekter	  för	  en	  annan.	  När	  det	  kommer	  till	  förutsättningar	  
för	  undervisning	  brukar	  dessa	  kallas	  för	  ramfaktorer.	  Dessa	  kan	  delas	  in	  i	  kategorier	  
som	  exempelvis	  tid,	  lokal	  och	  utrustning.	  Att	  undervisa	  i	  grupp,	  kontra	  enskilt	  är	  exem-‐
pel	  på	  en	  förutsättning	  som	  kan	  upplevas	  mycket	  varierande	  mellan	  olika	  individer.	  Det	  
som	  passar	  en	  eleven	  kanske	  inte	  alls	  passar	  för	  en	  annan.	  Hanken	  och	  Johansen	  menar	  
även	  att	  det	  råder	  delade	  meningar	  om	  elevers	  och	  lärares	  individuella	  förutsättningar	  
ska	  räknas	  som	  ramfaktorer	  eller	  om	  de	  ska	  utgöra	  en	  egen	  kategori.	  Oavsett	  vilket,	  så	  
anser	  de	  att	  dessa	  förutsättningar	  har	  större	  betydelse	  för	  verksamheten	  än	  vad	  materi-‐
ella	  eller	  tidsrelaterade	  har	  och	  att	  de	  därför	  bör	  tas	  i	  särskilt	  beaktande	  vid	  utvärdering	  
av	  undervisning.	  En	  elev	  anses	  dock	  inte	  bara	  präglad	  av	  sina	  utvecklingsmässiga	  och	  
individuella	  förutsättningar.	  Hen	  är	  även	  präglad	  av	  den	  kultur	  som	  råder	  i	  vänkretsen	  
och/eller	  familjen.	  Denna	  kultur	  blir	  en	  grund	  för	  vad	  eleven	  identifierar	  sig	  med,	  vilka	  
erfarenheter	  eleven	  bär	  med	  sig	  och	  vilka	  värderingar	  denne	  vill	  stå	  för.	  Dessa	  förutsätt-‐
ningar	  kallar	  Hanken	  och	  Johansen	  för	  elevens	  musikkulturella	  bakgrund,	  vilken	  utveck-‐
las	  då	  en	  person	  blir	  socialiserad	  in	  i	  en	  musikkultur.	  En	  sådan	  kultur	  kan	  bestå	  av	  ge-‐
mensamma	  musikpreferenser,	  idoler,	  språk	  och	  klädstil.	  En	  kulturell	  bakgrund	  som	  är	  
utvecklad	  på	  detta	  vis	  får	  ofta	  betydelse	  för	  hur	  eleven	  förhåller	  sig	  till	  musik	  och	  hur	  
hen	  lyssnar	  på	  musik.	  Hanken	  och	  Johansen	  menar	  att	  detta	  i	  sin	  tur	  avgör	  vad	  eleven	  lär	  
sig	  av	  och	  vad	  hen	  anser	  vara	  viktigt	  när	  det	  kommer	  till	  musik.	  	  
	  
Problem	  kan	  uppstå	  då	  lärare	  och	  elev	  har	  förankringar	  i	  olika	  musikkulturer,	  vilket	  
framgår	  i	  boken	  Lärarens	  Värld	  av	  Imsen	  (1999).	  Imsen	  menar	  att	  även	  en	  läroplan	  har	  
en	  musikkulturell	  förankring,	  vilket	  dock	  inte	  är	  relevant	  just	  nu	  då	  vi	  talar	  om	  kommu-‐
nal	  musikskola.	  Vad	  som	  dock	  har	  betydelse	  även	  i	  en	  kommunal	  musikskola	  är	  vad	  Im-‐
sen	  beskriver	  i	  boken	  som	  skolkod.	  Skolkod	  innebär	  ”en	  samling	  föreställningar	  hos	  ak-‐
törerna	  vid	  en	  skola	  om	  vad	  som	  är	  möjligt	  och	  omöjligt	  att	  göra”	  (a.a.,	  s.	  354).	  Något	  
som	  skolkoden	  kan	  påverka,	  men	  som	  i	  slutändan	  avgörs	  av	  läraren	  är	  vilken	  roll	  hen	  
intar	  i	  lektionssalen.	  Hanken	  och	  Johansen	  (2013)	  menar	  att	  detta	  avgörs	  av	  vad	  läraren	  
har	  för	  filosofi	  när	  det	  kommer	  till	  lärande.	  De	  skriver	  att	  det	  finns	  två	  beteckningar	  på	  
lärarroller	  som	  ofta	  används	  för	  att	  beskriva	  två	  olika	  grundfilosofier;	  ”skulptören”	  och	  
”trädgårdsmästaren”.	  Skulptören	  beskrivs	  forma	  en	  elev	  medan	  trädgårdsmästaren	  till-‐
för	  vatten	  och	  näring	  för	  att	  en	  elev	  ska	  få	  växa	  på	  egen	  hand.	  Skulptören	  hör	  till	  en	  äldre	  
filosofi	  om	  eleven	  som	  ett	  oskrivet	  blad	  som	  läraren	  fyller	  med	  stoff,	  medan	  trädgårds-‐
mästaren	  hör	  till	  en	  modernare	  filosofi	  där	  målet	  är	  att	  eleven	  ska	  bli	  självgående	  i	  sin	  
utveckling	  och	  därför	  inte	  styras	  för	  mycket.	  Trädgårdsmästaren	  menar	  att	  det	  inte	  går	  
att	  lära	  åt	  någon	  annan,	  utan	  lärprocessen	  sker	  i	  en	  person	  och	  därför	  är	  det	  endast	  per-‐
sonen	  själv	  som	  kan	  lära	  sig	  något.	  
	  
Enligt	  Hanken	  och	  Johansen	  (2013)	  är	  musik	  en	  viktig	  identitetsmarkör.	  Därför	  kan	  neg-‐
ligering	  eller	  avvisning	  av	  musik	  som	  en	  elev	  identifierar	  sig	  med	  få	  stora	  konsekvenser	  
för	  dennes	  självförtroende	  och	  inställning	  till	  ämnet.	  Utifrån	  det	  argumenterar	  Ruud	  
(1996)	  i	  sin	  bok	  Musikk	  og	  Verdier	  att	  en	  musikpedagog	  bör	  ha	  ett	  relativistiskt	  förhåll-‐
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ningssätt	  till	  musik	  som	  ett	  svar	  på	  det	  pluralistiska	  och	  mångkulturella	  samhälle	  vi	  ser	  
idag.	  Med	  ett	  relativistiskt	  förhållningssätt	  menas	  då	  att	  arbeta	  aktivt	  för	  att	  främja	  och	  
lyfta	  fram	  andras	  värderingar.	  Dock	  inte	  sagt	  att	  vad	  som	  helst	  ska	  accepteras,	  exempel-‐
vis	  olika	  former	  av	  rasism	  och	  nynazism,	  som	  inte	  är	  förenligt	  med	  en	  humanistisk	  och	  
tolerant	  undervisning.	  På	  så	  vis	  menar	  han	  att	  läraren	  kan	  främja	  att	  alla	  känner	  sig	  
sedda	  och	  deltagande.	  Ruud	  använder	  ordet	  ”kulturellt	  fält”	  (a.a.,	  s.	  168)	  för	  den	  mång-‐
fald	  av	  kulturella	  bakgrunder	  och	  erfarenheter	  som	  existerar	  i	  en	  grupp	  med	  människor.	  
I	  en	  undervisningssituation	  menar	  Ruud	  att	  läraren	  bör	  undvika	  att	  koncentrera	  sig	  på	  
en	  förbestämd	  musikkultur,	  och	  istället	  bejaka	  och	  utnyttja	  det	  kulturella	  fältet,	  så	  att	  
det	  för	  deltagarna	  blir	  till	  ett	  ”övningsfält”	  (a.a.,	  s.	  168)	  där	  alla	  olika	  kulturer	  kan	  mötas	  
och	  lära	  av	  varandra.	  Hur	  detta	  kan	  härledas	  till	  undervisningsformer	  är	  inte	  helt	  tydligt	  
då	  det	  i	  huvudsak	  handlar	  om	  lärarens	  öppenhet	  och	  inställning	  till	  att	  inkludera,	  för	  
denne	  okända	  musikkulturer	  i	  sin	  undervisning.	  Vad	  som	  dock	  blir	  relevant	  i	  detta	  
sammanhang	  är	  antalet	  medverkande	  i	  undervisningen,	  då	  det	  ger	  förutsättningar	  för	  
att	  det	  kulturella	  fältet	  blir	  större.	  

2.3	  Teoretisk	  utgångspunkt	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  det	  teoretiska	  perspektiv	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studien.	  
Eftersom	  studien	  undersöker	  lektionsformer,	  som	  i	  sin	  tur	  är	  sociala	  situationer	  där	  lä-‐
rande	  förväntas	  ske,	  anser	  jag	  att	  detta	  perspektiv	  passar	  eftersom	  det	  utgår	  från	  att	  
lärande	  uppstår	  genom	  sociala	  och	  kulturella	  processer.	  	  
	  
Det	  sociokulturella	  perspektivet	  utvecklades	  av	  den	  ryske	  pedagogen	  och	  filosofen	  Lev	  
Semenovich	  Vygotskij	  på	  1920-‐talet.	  Hans	  teorier	  var	  dock	  kontroversiella	  för	  sin	  tid	  
eftersom	  de	  gick	  emot	  de	  då	  rådande	  normerna	  inom	  utvecklingspsykologi.	  Hans	  teorier	  
motarbetades	  till	  den	  grad	  att	  de	  mer	  eller	  mindre	  glömdes	  bort	  utan	  att	  ha	  fått	  någon	  
större	  genomslagskraft	  inom	  den	  utvecklingspsykologiska	  forskningen	  (Säljö,	  2012).	  Det	  
var	  först	  under	  1980-‐	  och	  1990-‐talet	  som	  denna	  syn	  på	  lärande	  åter	  väcktes	  till	  liv	  och	  
då	  började	  användas	  inom	  pedagogisk	  forskning	  och	  verksamhet.	  I	  Sverige	  har	  vi	  märkt	  
av	  dess	  betydelse	  i	  både	  forskning	  och	  läroplaner	  de	  senaste	  decennierna,	  bland	  annat	  i	  
boken	  Lärande	  och	  kulturella	  redskap	  (Säljö,	  2010).	  Det	  framgår	  där	  att	  de	  utredningar	  
som	  gjordes	  inför	  skolreformerna	  1994	  var	  tydligt	  influerade	  av	  sociokulturell	  forskning	  
(Säljö,	  2012).	  	  
	  
Det	  sociokulturella	  perspektivet	  bygger	  bland	  annat	  på	  tanken	  att	  lärande	  och	  kunskap	  
inte	  kan	  överföras	  från	  en	  individ	  till	  en	  annan	  utan	  måste	  skapas	  inom	  individen	  själv	  
via	  sociala	  processer	  menar	  Säljö	  (2012).	  Han	  skriver	  att	  dessa	  processer	  kan	  ske	  på	  
olika	  sätt,	  via	  exempelvis	  verbal	  kommunikation	  eller	  läsning	  av	  text.	  I	  bägge	  fallen	  sker	  
på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  ett	  utbyte	  av	  information	  mellan	  individer,	  vilket	  innebär	  en	  social	  
process.	  I	  det	  ena	  fallet	  sker	  det	  genom	  direkt	  kontakt	  individer	  emellan	  och	  i	  det	  andra	  
fallet	  via	  en	  text.	  I	  denna	  uppsats	  utforskas	  de	  sociala	  processernas	  betydelse	  för	  elevers	  
motivation,	  vilket	  gör	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  lämpligt	  för	  studien.	  Hallam	  
(2009)	  menar	  vidare	  att	  de	  starkaste	  drivkrafterna	  till	  motivation	  har	  att	  gör	  med	  soci-‐
alt	  erkännande.	  De	  lektionsformer	  som	  tas	  upp	  i	  studien	  (individuell,	  instrumentalgrupp	  
och	  ensemble)	  skapar	  tre	  olika	  gruppsammansättningar	  med	  olika	  förutsättningar.	  Med	  
detta	  perspektiv	  kan	  fokus	  läggas	  vid	  dessa	  förutsättningar	  och	  vad	  de	  har	  för	  innebörd	  
för	  en	  individs	  lust	  till	  att	  spela	  ett	  instrument	  eller	  sjunga.	  	  	  
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Säljö	  (2012)	  skriver	  om	  hur	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  även	  handlar	  om	  hur	  vi	  
med	  hjälp	  av	  kulturella	  redskap	  kommunicerar	  och	  tillägnar	  oss	  färdigheter	  och	  kun-‐
skaper,	  alltså	  hur	  information	  kommuniceras	  mellan	  människor	  med	  hjälp	  språk,	  sym-‐
bolsystem	  och	  fysiska	  redskap.	  Vygotskij	  menade	  att	  för	  att	  förstå	  det	  mänskliga	  intel-‐
lektet	  måste	  sådana	  förmågor	  som	  är	  unika	  för	  oss	  människor	  beaktas,	  såsom	  avancerad	  
problemlösning,	  språk,	  kreativitet	  och	  skapande.	  Hanken	  och	  Johansen	  (2013)	  menar	  att	  
lärande	  enligt	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  aldrig	  är	  en	  enskild	  individuell	  process	  utan	  
lärande,	  eller	  appropriering2,	  är	  ofrånkomligen	  förankrat	  i	  och	  formas	  av	  de	  sociala	  och	  
kulturella	  sammanhang	  som	  en	  person	  deltar	  i.	  Även	  om	  det	  är	  fullt	  möjligt	  att	  exempel-‐
vis	  läsa	  en	  bok	  och	  på	  så	  vis	  appropriera	  kunskaper	  på	  egen	  hand,	  är	  det	  fortfarande	  en	  
social	  process	  då	  texten	  är	  ett	  budskap	  som	  kommuniceras	  från	  författare	  till	  läsare	  
skriver	  de.	  	  
	  
De	  kulturella	  redskap	  med	  vilka	  vi	  medierar	  delas	  in	  i	  två	  kategorier:	  materiella	  och	  in-‐
tellektuella.	  De	  materiella	  redskapen	  är	  fysiska	  ting	  som	  linjal	  eller	  miniräknare	  medan	  
de	  intellektuella	  redskapen	  utgörs	  av	  språk	  och	  andra	  teckensystem	  (Säljö,	  2010).	  Det	  
viktigaste	  av	  alla	  verktyg,	  menar	  Säljö,	  är	  det	  talade	  språket,	  vårt	  modersmål,	  då	  det	  är	  
med	  hjälp	  av	  detta	  som	  vi	  kommunicerar	  mest	  med	  varandra	  och	  även	  lär	  oss	  använda	  
andra	  redskap.	  Ytterligare	  en	  faktor	  som	  betonar	  vikten	  av	  vårt	  modersmål	  är	  vårt	  tän-‐
kande.	  När	  vi	  tänker	  sker	  det	  oftast	  i	  form	  av	  vårt	  modersmål,	  även	  om	  det	  är	  något	  vi	  
sällan	  reflekterar	  över.	  Att	  tänka	  i	  ord,	  bilder	  eller	  andra	  uttryck	  är	  ofrånkomligt	  ef-‐
tersom	  vi	  behöver	  formulera	  våra	  tankar	  på	  något	  sätt.	  Då	  är	  det	  i	  regel	  vårt	  talspråk	  
som	  ligger	  närmast	  till	  hands.	  Enligt	  Säljö	  används	  ofta	  flera	  kulturella	  redskap	  tillsam-‐
mans	  vid	  aktiviteter	  som	  vi	  människor	  ägnar	  oss	  åt.	  Såväl	  språkliga	  som	  symboliska	  och	  
fysiska	  redskap	  behöver	  då	  behärskas	  på	  en	  och	  samma	  gång,	  som	  exempelvis	  då	  vi	  vis-‐
tas	  i	  trafiken.	  Vi	  måste	  då	  kunna	  manövrera	  ett	  fordon	  samtidigt	  som	  vi	  i	  tanken,	  kanske	  
genom	  vårt	  talspråk,	  formulerar	  var	  någonstans	  vi	  ska	  färdas,	  parallellt	  som	  vi	  måste	  
förhålla	  oss	  till	  det	  system	  av	  trafikregler	  och	  symboler	  som	  gör	  att	  vi	  undviker	  olyckor	  
med	  andra	  trafikanter.	  
	  
I	  detta	  arbete	  utforskas	  lektionsformer	  som	  utgör	  olika	  typer	  av	  sociala	  situationer.	  Med	  
det	  sociokulturella	  perspektivet	  som	  utgår	  från	  lärande	  som	  en	  social	  process	  blir	  for-‐
merna	  av	  dessa	  situationer	  intressanta	  och	  betydelsefulla.	  De	  blir	  som	  en	  arena	  för	  de	  
pedagogiska	  processerna	  och	  en	  grundläggande	  förutsättning	  för	  hur	  mediering	  och	  
appropriering	  har	  möjlighet	  att	  äga	  rum.	  De	  sociala	  processerna	  är	  även	  betydelsefulla	  
för	  motivationen	  och	  perspektivet	  fogar	  därför	  samman	  dessa	  faktorer	  i	  en	  gemensam	  
utgångspunkt:	  Vad	  ges	  lärande	  och	  motivation	  för	  förutsättningar	  i	  de	  olika	  samman-‐
hang	  som	  lektionsformerna	  utgör?	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Appropriering	  –	  Att	  appropriera	  innebär	  att	  bli	  bekant	  med	  och	  lära	  sig	  bruka	  olika	  kulturella	  redskap	  
och	  förstå	  hur	  de	  medierar	  (Säljö,	  Lundgren	  &	  Liberg,	  2012).	  
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3.	  Metodologi	  och	  metod	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metodologiska	  utgångspunkter	  och	  val	  av	  metod	  
samt	  vilka	  överväganden	  som	  ledde	  fram	  till	  valet.	  Här	  redogörs	  också	  för	  urvalet	  av	  
informanter,	  studiens	  genomförande,	  hur	  det	  insamlade	  materialet	  bearbetats	  och	  ana-‐
lyserats.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  en	  reflektion	  över	  studiens	  trovärdighet	  och	  giltighet.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Beteckningarna	  ”kvantitativt”	  och	  ”kvalitativt”	  syftar	  till	  två	  skilda	  sätt	  att	  inhämta	  och	  
analysera	  information.	  Kvantitativ	  forskning	  är	  vanlig	  inom	  naturvetenskaper	  och	  hand-‐
lar	  om	  att	  inhämta	  eller	  sammanställa	  statistisk	  och	  mätbara	  fakta,	  medan	  kvalitativ	  
forskning	  är	  vanligare	  inom	  humaniora	  och	  i	  regel	  bygger	  på	  analyser	  av	  beteenden,	  
uttalanden	  eller	  litteratur	  (Patel	  &	  Davidson,	  1991).	  Kvalitativ	  intervju	  är	  en	  av	  de	  van-‐
ligast	  förekommande	  metoder	  studenter	  vid	  lärarprogrammet	  använder	  sig	  av	  i	  sina	  
examensarbeten	  menar	  Johansson	  och	  Svedberg	  (2009).	  Anledningen	  till	  att	  jag	  också	  
valt	  denna	  metod	  här	  är	  att	  jag	  med	  ett	  litet	  antal	  informanter	  ville	  få	  ett	  detaljrikt	  
material	  och	  en	  djup	  inblick	  i	  mina	  informanters	  erfarenheter	  i	  ämnet.	  En	  kvalitativ	  in-‐
tervju	  underlättar	  detta	  genom	  att	  skapa	  utrymme	  för	  informanterna	  att	  ge	  uttömmande	  
svar	  och	  resonemang.	  Johansson	  och	  Svedner	  (2009)	  skriver	  att	  frågor	  som	  ingår	  i	  en	  
kvalitativ	  intervju	  bör	  vara	  utformade	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  de	  främjar	  ett	  gott	  samtal,	  
ungefär	  på	  samma	  sätt	  som	  ett	  diskussionsunderlag.	  Exempel	  på	  sådana	  frågor	  är	  exem-‐
pelvis:	  Vad	  anser	  du	  om…?	  Hur	  upplever	  du…?	  och	  så	  vidare.	  En	  kvantitativ	  intervju	  där-‐
emot	  ställer	  frågor	  som	  får	  betydligt	  kortare	  svar,	  ungefär	  som	  en	  enkätundersökning,	  
vilket	  genererar	  ett	  bredare	  och	  mer	  generellt	  resultat,	  exempelvis:	  Hur	  länge	  har	  du	  
sysslat	  med…?	  Varför	  valde	  du	  att…?	  	  
	  
Kvalitativa	  intervjuer	  kan	  vara	  utformade	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  studiens	  förutsätt-‐
ningar	  och	  syfte.	  Den	  intervjuform	  som	  användes	  i	  denna	  studie	  kallas	  för	  halvstruktu-‐
rerad	  och	  innebär	  att	  intervjun	  utgår	  från	  ett	  antal	  öppna	  frågeställningar,	  men	  att	  kom-‐
pletterande	  följdfrågor	  även	  kan	  användas	  vid	  behov.	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  me-‐
nar	  att	  detta	  gör	  att	  det	  ges	  utrymme	  för	  informanten	  att	  ge	  uttömmande	  svar,	  samtidigt	  
som	  den	  som	  intervjuar	  har	  möjlighet	  att	  ställa	  följdfrågor	  i	  syfte	  att,	  om	  samtalet	  skulle	  
glida	  iväg,	  leda	  det	  tillbaka	  till	  studiens	  syfte.	  En	  halvstrukturerad,	  kvalitativ	  intervju	  
beskrivs	  därför	  varken	  som	  helt	  fri	  eller	  helt	  styrd.	  Den	  utgår	  från	  huvudfrågorna,	  men	  
innehåller	  även	  förslag	  på	  kompletterande	  följdfrågor.	  	  
	  
En	  svårighet	  vid	  intervjuer	  överlag	  är	  att	  intervjuarens	  egna	  åsikter	  lätt	  kan	  lysa	  igenom	  
och	  påverka	  informantens	  inställning	  till	  ämnet	  under	  intervjuns	  gång	  menar	  Patel	  och	  
Davidson	  (1991).	  För	  att	  undvika	  detta	  var	  avsikten	  att	  i	  så	  stor	  mån	  som	  möjligt	  hålla	  
mig	  till	  ett	  explorativt	  förhållningssätt.	  Detta	  innebär	  att	  jag	  som	  intervjuare	  medvetet	  
söker	  inta	  en	  öppen	  inställning	  till	  vilka	  svängar	  intervjun	  skulle	  kunna	  tänkas	  ta	  och	  
vad	  resultatet	  till	  slut	  skulle	  kunna	  bli.	  Detta	  förhållningssätt	  innebär	  att	  kommunikat-‐
ionen	  kan	  bli	  mer	  avslappnad	  och	  att	  informanten	  ges	  möjlighet	  att	  känna	  sig	  tryggare	  
att	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  tankar.	  Vad	  som	  är	  gynnsamt	  för	  kommunikationen	  är	  dessutom	  
om	  intervjuaren	  visar	  intresse	  för	  det	  informanten	  har	  att	  säga.	  Detta	  uppmuntrar	  in-‐
formanten	  att	  dela	  med	  sig,	  vilket	  kan	  vara	  viktigt	  då	  det	  kanske	  inte	  känns	  som	  det	  allra	  
bekvämaste	  att	  göra	  med	  en	  främling.	  Ett	  explorativt	  förhållningssätt	  rekommenderas	  
även	  vid	  studier	  där	  det	  förekommer	  avsaknad	  av	  forskning	  inom	  området	  menar	  Patel	  
och	  Davidson.	  
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3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  
Detta	  avsnitt	  innehåller	  de	  resonemang	  som	  ledde	  fram	  till	  valet	  av	  metod	  och	  infor-‐
manter.	  Därefter	  följer	  en	  kort	  presentation	  av	  de	  tre	  informanterna.	  	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Syftet	  med	  den	  här	  uppsatsen	  är	  att	  få	  en	  inblick	  i	  hur	  tre	  lärare	  ser	  på	  sambandet	  mel-‐
lan	  lektionsformer	  och	  motivation	  i	  kulturskolans	  instrumentalundervisning.	  Min	  första	  
tanke	  med	  studien	  var	  dock	  att	  inkludera	  både	  elever	  och	  lärare	  för	  att	  få	  bägges	  per-‐
spektiv	  och	  därefter	  kunna	  jämföra	  resultaten	  och	  söka	  efter	  mönster	  och	  olikheter.	  
Detta	  hade	  självfallet	  inneburit	  att	  studiens	  syfte	  och	  frågeställningar	  hade	  sett	  an-‐
norlunda	  ut.	  Dock	  visade	  det	  sig,	  efter	  rådfrågan	  med	  min	  handledare	  att	  forskningsstu-‐
dier	  med	  barn	  och	  ungdomar	  kräver	  stor	  erfarenhet	  av	  forskaren,	  inte	  minst	  i	  intervju-‐
teknik.	  Intervjuer	  med	  barn	  kan	  vara	  problematiska	  då	  det	  finns	  risk	  att	  barnen	  påver-‐
kas	  av	  den	  vuxne	  intervjuarens	  förväntningar	  och	  då	  svarar	  som	  de	  tror	  att	  den	  vuxne	  
vill	  att	  de	  ska	  svara.	  Dessutom	  behövs	  många	  personers	  samtycke	  och	  underskrifter	  vid	  
forskningsstudier	  där	  barn	  medverkar,	  vilket	  kräver	  extra	  tid	  och	  arbete.	  	  
	  
Att	  intervjua	  enbart	  lärare	  skulle	  visserligen	  inte	  ge	  mig	  möjligheten	  att	  jämföra	  både	  
elevers	  och	  lärares	  syn	  på	  ämnet,	  men	  dock	  en	  god	  överblick	  i	  och	  med	  de	  samlade	  erfa-‐
renheterna	  hos	  mina	  tre	  informanter.	  Då	  de	  tre	  pedagoger	  som	  jag	  fick	  möjlighet	  att	  in-‐
tervjua	  hade	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  som	  passade	  väl	  för	  denna	  undersökning	  kän-‐
des	  det	  extra	  viktigt	  att	  forskningsmetoden	  gav	  möjlighet	  att	  få	  ut	  så	  mycket	  som	  möjligt	  
av	  deras	  erfarenheter.	  Därför	  föll	  valet	  till	  slut	  på	  halvstrukturerade	  intervjuer	  som	  ger	  
struktur,	  men	  också	  utrymme	  för	  uttömmande	  svar.	  	  

3.2.2	  Urval	  
I	  ett	  samtal	  med	  en	  studiekamrat,	  tidigt	  under	  musiklärarutbildningen	  på	  Musikhögsko-‐
lan	  Ingesund,	  fick	  jag	  för	  första	  gången	  höra	  talas	  om	  den	  kulturskola	  som	  skulle	  komma	  
att	  bli	  platsen	  där	  jag	  genomförde	  mina	  intervjuer.	  Skolan	  startades	  90-‐talet	  i	  kommunal	  
regi,	  efter	  att	  ha	  haft	  ABF	  som	  huvudman.	  Nystarten	  innebar	  främst	  en	  omställning	  av	  
inriktning.	  Från	  att	  ha	  varit	  koncentrerad	  kring	  piano-‐	  och	  gitarrundervisning	  kom	  den	  
att	  bli	  starkt	  ensembleinriktad	  efter	  kommunförbundets	  rekommendationer	  för	  ett	  le-‐
vande	  musikliv.	  Vid	  skolans	  flytt	  i	  början	  av	  2000-‐talet	  skedde	  en	  stor	  utökning	  av	  elev-‐
platser	  och	  lärare.	  	  
	  
Min	  studiekamrat	  hade	  arbetat	  på	  den	  ovan	  nämnda	  kulturskolan	  och	  berättade	  av	  erfa-‐
renhet	  att	  det	  lades	  stort	  vikt	  vid	  ensemblekurser	  och	  offentliga	  konserter.	  Detta	  pas-‐
sade	  för	  min	  studie,	  då	  kriterierna	  jag	  hade	  satt	  upp	  för	  mina	  informanter	  var	  att	  de	  
skulle	  ha	  erfarenhet	  av	  musikundervisning	  med	  nybörjarelever	  utifrån	  olika	  lektions-‐
former.	  En	  lektionsform	  på	  denna	  skola	  som	  riktade	  sig	  till	  nybörjare	  var	  ”rockverk-‐
stan”,	  en	  ensemblekurs	  med	  pop/rockinriktning	  där	  grupperna	  bestod	  av	  ca	  5-‐8	  elever.	  
Där	  fick	  de	  undervisning	  i	  ensembleform	  från	  början,	  utan	  några	  krav	  på	  förkunskaper.	  
Under	  kursens	  gång	  skulle	  eleverna	  prova	  på	  alla	  de	  instrument	  som	  fanns	  med	  i	  en-‐
semblen,	  vilka	  oftast	  var	  piano,	  trummor,	  bas,	  gitarr	  och	  sång.	  Detta	  tyckte	  jag	  lät	  intres-‐
sant,	  då	  det	  var	  instrumentalundervisning	  med	  nybörjare,	  men	  i	  ett	  något	  ovanligt	  for-‐
mat.	  	  
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Sökandet	  efter	  informanter	  inleddes	  med	  att	  rektorn	  vid	  den	  aktuella	  kulturskolan	  kon-‐
taktades	  via	  telefon.	  Hon	  visade	  intresse	  för	  det	  uppsatsen	  berörde	  och	  gav	  sitt	  godkän-‐
nande	  att	  tillfråga	  lärare	  vid	  skolan	  för	  att	  delta	  i	  studien.	  Hon	  rekommenderade	  tre	  lä-‐
rare,	  utifrån	  mina	  kriterier,	  vilka	  sedan	  skulle	  komma	  att	  delta.	  Rektorn	  tillfrågade	  lä-‐
rare	  som	  hade	  undervisat	  eller	  fortfarande	  undervisade	  i	  den	  tidigare	  nämnda	  kursen	  
rockverkstan,	  då	  den	  motsvarade	  den	  slags	  erfarenhet	  jag	  beskrev	  söktes.	  Det	  fanns	  
även	  liknande	  kurser	  inom	  andra	  instrumentgrupper	  på	  skolan,	  som	  piano-‐,	  brass-‐	  och	  
stråkensemble.	  De	  var	  alltså	  alla	  i	  ensembleform	  och	  till	  för	  att	  nybörjare	  skulle	  få	  prova	  
på	  flera	  olika	  instrument	  samtidigt	  som	  de	  fick	  spela	  i	  grupp.	  Upplägget	  i	  dessa	  kurser	  
var	  sådant	  att	  efter	  att	  ha	  spelat	  i	  ungefär	  ett	  halvår	  i	  dessa	  ensembler	  fick	  eleverna	  välja	  
ett	  huvudinstrument,	  vilket	  de	  sedan	  erbjöds	  individuella	  lektioner	  på	  parallellt	  med	  
ensemblen.	  	  
	  
De	  tre	  informanterna	  som	  deltagit	  i	  studien	  har	  arbetet	  på	  denna	  kulturskola	  mellan	  ett	  
par	  och	  uppåt	  tio	  år	  och	  varit	  verksamma	  inom	  många	  olika	  typer	  av	  lektionsformer,	  
som	  exempelvis	  rockverkstan.	  Denna	  bredd	  var	  det	  jag	  sökte	  efter	  och	  därför	  tillfråga-‐
des	  de.	  Här	  följer	  en	  ytterst	  kort	  beskrivning	  av	  de	  tre	  informanterna.	  Vid	  transkribe-‐
ringen	  av	  intervjumaterialet	  tilldelades	  de	  varsin	  förkortning:	  P,	  B	  och	  G,	  efter	  vilket	  in-‐
strument	  de	  huvudsakligen	  undervisade	  i.	  I	  egenskap	  av	  intervjuare	  tilldelar	  jag	  mig	  
själv	  förkortningen	  I.	  
	  
Alla	  tre	  informanter	  är	  utbildade	  musiklärare	  på	  sina	  respektive	  instrument	  och	  inrikt-‐
ningar	  som	  de	  undervisar	  i.	  Pianoläraren	  (P)	  är	  32	  år	  och	  undervisar	  i	  piano	  och	  en-‐
semble.	  Gitarrläraren	  (G)	  är	  38	  år	  och	  undervisar	  i	  gitarr	  (afro3	  och	  klassisk),	  ensemble	  
och	  teori.	  Den	  siste	  läraren,	  brassläraren	  (B),	  är	  44	  år	  gammal	  och	  undervisar	  i	  brassin-‐
strument,	  piano,	  klass	  och	  ensemble.	  

3.2.3	  Datainsamling	  
De	  tre	  lärarna	  som	  rektorn	  hade	  rekommenderat	  kontaktades	  via	  mail	  med	  en	  kort	  in-‐
formation	  om	  studiens	  syfte	  och	  frågeställningar.	  Efter	  detta	  kontaktades	  de	  via	  telefon	  
för	  att	  avtala	  mer	  detaljer	  om	  tid	  och	  plats,	  med	  mera.	  Intervjuerna	  skedde	  under	  freda-‐
gen	  den	  22/11	  2013,	  i	  ett	  av	  skolans	  personalrum	  och	  spelades	  in	  med	  hjälp	  av	  diktafon.	  
Intervjuernas	  längd	  var	  cirka	  en	  timme	  vardera.	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  talar	  om	  
vikten	  av	  de	  inledande	  minuterna	  vid	  en	  intervjusituation.	  De	  menar	  att	  det	  kan	  vara	  en	  
god	  idé	  att	  föra	  ett	  inledande	  orienterande	  samtal	  med	  intervjupersonen,	  där	  intervjua-‐
ren	  exempelvis	  återberättar	  syftet	  med	  intervjun	  och	  talar	  om	  hur	  den	  kommer	  att	  gå	  
till.	  Här	  bör	  även	  information	  om	  samt	  om	  rätt	  till	  anonymitet	  och	  andra	  etiska	  regler	  
nämnas.	  Detta	  är	  viktigt,	  menar	  Kvale	  och	  Brinkmann,	  för	  att	  intervjupersonen	  ska	  få	  
orientera	  tankarna	  kring	  ämnet,	  men	  också	  för	  att	  hen	  ska	  få	  skapa	  sig	  en	  uppfattning	  
om	  intervjuaren	  innan	  hen	  berättar	  om	  sina	  erfarenheter	  för	  en	  person	  som	  hen	  aldrig	  
tidigare	  har	  mött.	  Själva	  intervjun	  påbörjades	  med	  ett	  sådant	  samtal	  innan	  diktafonen	  
sattes	  igång.	  Tack	  vare	  detta	  och	  användningen	  av	  den	  fria	  intervjuform	  som	  valts,	  upp-‐
levde	  jag	  att	  ett	  gott	  och	  avspänt	  samtalsklimat	  rådde	  där	  mina	  informanter	  upplevdes	  
bekväma	  med	  att	  uttrycka	  sina	  tankar	  och	  åsikter.	  I	  intervjuerna	  utgick	  jag	  från	  min	  
forskningsfråga	  och	  jag	  använde	  mig	  även	  av	  några	  övergripande	  temata:	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Afro	  står	  för	  afroamerikansk	  och	  syftar	  till	  musikstilar	  som	  pop,	  rock	  och	  jazz.	  
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• Kulturskolans	  utveckling	  ur	  ett	  30-‐årigt	  perspektiv,	  med	  betoning	  vid	  lektions-‐
former.	  

• Olika	  lektionsformers	  för-‐	  och	  nackdelar,	  med	  betoning	  på	  motivation.	  
• Grund	  för	  sitt	  synsätt,	  exempelvis	  yrkeserfarenhet,	  utbildning	  eller	  erfarenhet	  

som	  elev.	  
	  
Förutom	  direkta	  frågor	  användes	  även	  en	  metod	  med	  ”lappar”	  med	  nedskrivna	  förslag	  
på	  faktorer	  som	  kunde	  tänkas	  ha	  betydelse	  för	  elevers	  motivation.	  Syftet	  med	  detta	  var	  
att	  skapa	  överblick	  över	  många	  olika	  faktorer	  samtidigt	  och	  att	  underlätta	  för	  informan-‐
terna	  att	  hålla	  reda	  på	  dem.	  Det	  gällde	  att	  rangordna	  dessa	  faktorer	  efter	  hur	  stor	  bety-‐
delse	  de	  ansågs	  ha	  för	  elevers	  motivation.	  Lapparna	  lades	  framför	  informanterna.	  De	  
bads	  rangordna	  dem	  och	  lägga	  till	  faktorer	  om	  de	  skulle	  komma	  på	  ytterligare	  faktorer	  
som	  inte	  fanns	  med.	  Därefter	  bads	  de	  motivera	  sin	  rangordning	  och	  ge	  exempel	  på	  situ-‐
ationer	  som	  har	  bidragit	  till	  deras	  uppfattningar.	  Följande	  faktorer	  stod	  nämnda	  på	  lap-‐
parna:	  
	  

• hemförhållanden	  
• musicerande	  på	  fritiden	  
• undervisningsmaterialet	  
• lärarens	  förmåga	  (färdighetsmässig)	  	  
• lärarens	  förmåga	  (pedagogisk)	  
• lektionsformen	  
• ämnesöverskridande	  moment	  
• målsättningar4	  
• projektarbete5	  

	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
De	  inspelade	  intervjuerna	  transkriberades	  i	  Microsoft	  Word:Mac	  2011.	  Kvale	  och	  
Brinkmann	  (2009)	  menar	  att	  datorprogram	  kan	  underlätta	  vid	  analyser	  av	  intervjuut-‐
skrifter,	  men	  de	  kan	  inte	  ersätta	  forskaren	  som	  själv	  måste	  tolka	  och	  analysera	  texten	  
utifrån	  sitt	  eget	  omdöme.	  Efter	  transkribering	  lyssnades	  intervjuerna	  igenom	  och	  lästes	  
noggrant	  ett	  antal	  gånger.	  Svedner	  och	  Johansson	  (2010)	  menar	  att	  om	  forskaren	  or-‐
dentligt	  vill	  fastställa	  det	  väsentliga	  i	  en	  text	  så	  räcker	  det	  inte	  med	  att	  normalläsa	  den.	  
Med	  normalläsning	  menas	  här	  sådan	  läsning	  som	  vi	  ägnar	  oss	  åt	  varje	  dag	  då	  vi	  inte	  är	  
ute	  efter	  att	  strukturera	  eller	  analysera	  det	  vi	  läser.	  För	  att	  kunna	  kartlägga	  och	  tränga	  
in	  i	  ett	  material	  bör	  forskaren	  istället	  närläsa	  texten,	  vilket	  innebär	  att	  stryka	  under	  vik-‐
tiga	  delar,	  formulera	  egna	  frågor	  och	  sammanfatta	  innehållet.	  Efter	  att	  intressanta	  utlå-‐
tanden	  och	  teman	  identifierats	  ur	  materialet	  skapades	  i	  detta	  fall	  rubriker.	  Under	  dessa	  
rubriker	  sammanfattades	  och	  jämfördes	  svar	  och	  utlåtanden	  med	  varandra	  för	  att	  där-‐
med	  kunna	  upptäcka	  mönster	  och	  olikheter.	  För	  att	  underlätta	  orientering	  i	  texten	  an-‐
vändes	  färger	  vilka	  markerade	  olika	  uttalanden	  beroende	  på	  vad	  uttalandet	  berörde.	  
Dessa	  färger	  har	  senare	  tagits	  bort.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Lades	  till	  av	  (B).	  
5	  Lades	  till	  av	  (B).	  
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I	  resultatkapitlet	  har	  ord	  som	  ”eh”	  och	  ”öh”,	  tagits	  bort	  då	  de	  inte	  är	  väsentliga	  för	  inne-‐
hållet.	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  menar	  att	  en	  mer	  litterär	  återgivning	  av	  intervjutex-‐
ten	  kan	  göra	  den	  tydligare	  och	  lättare	  för	  läsaren	  att	  förstå	  och	  ta	  del	  av.	  De	  intervjuades	  
synpunkter	  och	  åsikter	  kan	  därmed	  lyftas	  fram	  på	  ett	  bättre	  sätt	  och	  nyanserna	  i	  texten	  
träder	  klarare	  fram.	  	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
Innan	  studiens	  genomförande	  fick	  informanterna	  information	  om	  vad	  studien	  skulle	  
handla	  om	  och	  hur	  den	  skulle	  gå	  till.	  Vid	  intervjutillfällena	  skrev	  intervjupersonerna	  på	  
ett	  dokument	  om	  samtycke	  till	  medverkan	  i	  studien	  som	  jag	  hade	  utformat	  utifrån	  vad	  
CODEX	  (centrum	  för	  forsknings-‐	  och	  bioetik)	  rekommenderar	  vid	  intervjustudier	  	  	  
(CODEX,	  2015).	  Därför	  är	  intervjupersonerna	  anonyma	  i	  studien,	  och	  transkriberingar	  
samt	  inspelningar	  av	  intervjuerna	  kommer	  inte	  att	  spridas	  eller	  användas	  till	  något	  an-‐
nat	  än	  denna	  uppsats.	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  intervjun	  transkriberas	  på	  ett	  
sätt	  som	  gör	  att	  åsikterna	  inte	  blir	  förändrade.	  Jag	  anser	  mig	  ha	  gjort	  detta	  och	  efter	  
bästa	  förmåga	  tolkat	  dem.	  De	  menar	  vidare	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  sann	  objektiv	  om-‐
vandling	  från	  muntlig	  till	  skriftlig	  form,	  därför	  har	  jag	  svårt	  att	  garantera	  att	  tolkningar-‐
na	  återspeglar	  exakt	  vad	  intervjupersonerna	  ville	  säga	  i	  alla	  uttalanden.	  Det	  faktum	  att	  
intervjupersonerna	  har	  relevanta	  erfarenheter	  och	  utbildning	  för	  att	  besvara	  studiens	  
frågor	  torde	  dock	  stärka	  trovärdigheten.	  
	  
Anledningen	  till	  att	  kvalitativa	  intervjuer	  valdes	  som	  metod	  var	  att	  ge	  informanterna	  
stort	  utrymme	  att	  utifrån	  sina	  egna	  erfarenheter	  få	  berätta	  och	  problematisera	  kring	  
studiens	  frågeställningar,	  vilket	  kvalitativa	  intervjuer	  lämpar	  sig	  bra	  för.	  Att	  jag	  endast	  
intervjuade	  lärare	  och	  inga	  elever	  kan	  diskuteras	  då	  arbetet	  till	  stor	  del	  berör	  elevers	  
motivation.	  Skälen	  till	  att	  jag	  gjorde	  så	  var	  flera.	  Dels	  hade	  det	  inneburit	  ett	  betydligt	  
mer	  omfattande	  arbete	  att	  även	  intervjua	  elever	  då	  det	  hade	  blivit	  fler	  personer	  att	  in-‐
tervjua	  och	  dels	  för	  att	  jag	  hade	  behövt	  sätta	  mig	  in	  i	  hur	  det	  är	  att	  intervjua	  barn	  och	  
ungdomar.	  Jag	  ansåg	  mig	  helt	  enkelt	  inte	  tillräckligt	  intervjutekniskt	  kunnig	  för	  detta	  då	  
intervjuer	  med	  barn	  och	  ungdomar	  i	  regel	  kräver	  en	  större	  skicklighet	  av	  intervjuaren	  
enligt	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009).	  En	  annan	  anledning	  till	  att	  jag	  anser	  det	  tillräckligt	  
att	  endast	  ha	  intervjuat	  pedagoger	  är	  att	  de	  genom	  sitt	  yrkesliv	  har	  haft	  kontakt	  och	  
skaffat	  sig	  erfarenhet	  av	  hur	  ett	  mycket	  stort	  antal	  elever	  fungerar	  och	  reagerar	  på	  olika	  
typer	  av	  instrumentalundervisning.	  
	  
	  När	  det	  kommer	  till	  tillförlitligheten	  så	  beskriver	  Bryman	  (2009)	  detta	  begrepp	  såhär	  
”att	  det	  ska	  finnas	  en	  god	  överensstämmelse	  mellan	  forskarens	  observationer	  och	  de	  
teoretiska	  idéer	  som	  denne	  utvecklar”	  (s.	  257).	  I	  kvalitativa	  undersökningar	  menar	  
Bryman	  att	  tillförlitligheten	  styrks	  av	  forskarens	  närvaro	  och	  delaktighet	  i	  den	  sociala	  
situation	  som	  undersöks	  och	  att	  detta	  gör	  det	  möjligt	  för	  forskaren	  att	  säkerställa	  en	  hög	  
grad	  av	  överensstämmelse	  mellan	  begrepp	  och	  observationer.	  Detta	  anser	  jag	  stämmer	  
in	  på	  denna	  studie	  då	  informanterna	  under	  intervjuerna	  har	  getts	  tid	  och	  utrymme	  att	  
kunna	  ge	  uttömmande	  svar	  på	  de	  frågor	  som	  ställts	  samt	  även	  utrymme	  för	  mig	  som	  
forskare	  att	  ställa	  följdfrågor	  för	  att	  därför	  säkerställa	  de	  svar	  som	  ges.	  Vad	  som	  talar	  
emot	  tillförlitligheten	  är	  att	  resultatet	  inte	  har	  rapporterats	  tillbaka	  till	  informanterna	  
för	  granskning,	  vilket	  tydligare	  hade	  visat	  om	  svaren	  hade	  tolkats	  korrekt.	  
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4	  Resultat	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  från	  analyserna	  av	  de	  tre	  intervjuerna.	  Resultatet	  
presenteras	  i	  ett	  antal	  teman:	  Lektionsformernas	  utveckling,	  Lektionsformernas	  förut-‐
sättningar	  för	  motivation	  och	  lärande,	  Övriga	  motivationsfaktorer,	  Trädgårdsmästare	  
”Lärarfilosofi”.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  en	  sammanfattning.	  

4.1	  Lektionsformernas	  utveckling	  
Informanterna	  ombads	  under	  intervjuerna	  att	  bland	  annat	  beskriva	  sin	  generella	  bild	  av	  
kulturskolans	  utveckling	  gällande	  lektionsformer	  från	  30	  år	  tillbaka	  fram	  till	  idag.	  Deras	  
uppfattningar	  skiljde	  sig	  till	  viss	  del	  från	  varandra.	  Vad	  som	  dock	  bör	  noteras	  är	  att	  de-‐
ras	  beskrivna	  upplevelser	  av	  kulturskolan	  hämtas	  dels	  från	  den	  tiden	  då	  de	  själva	  var	  
elever	  och	  dels	  från	  senare	  erfarenheter	  som	  de	  erhållit	  som	  lärare.	  Informant	  B:s	  svar	  
på	  frågan	  om	  lektionsformerna	  har	  förändrats	  var	  till	  exempel:	  ”Definitivt,	  otroligt	  
mycket,	  tror	  jag.	  Jag	  tror	  att	  man	  har	  testat	  många	  vägar”.	  B	  upplever	  alltså	  att	  det	  skett	  
en	  stor	  förändring,	  troligtvis	  beroende	  på	  att	  han	  själv	  är	  verksam	  inom	  flera	  olika	  
undervisningsformer	  som	  har	  blivit	  allt	  vanligare	  på	  senare	  tid,	  bland	  annat	  att	  nybör-‐
jare	  undervisas	  i	  instrumentspel	  i	  grupp.	  P	  menade	  däremot	  att	  han	  inte	  upplevt	  en	  sär-‐
deles	  stor	  förändring	  utan	  att	  undervisningen	  i	  kulturskolan	  till	  relativt	  stor	  del	  ser	  ut	  
idag	  som	  den	  gjorde	  då	  han	  själv	  var	  elev:	  
	  

Om	  jag	  tänker	  hur	  det	  var	  när	  jag	  själv	  gick	  där	  (kulturskolan,	  min	  kommen-‐
tar)	  så	  är	  det	  väldigt	  mycket	  som	  ser	  ganska	  likadant	  ut.	  Det	  har	  ju	  alltid	  ifrå-‐
gasatts	  och	  så	  vidare	  och	  många	  har	  satt	  sig	  på	  tvären.	  Man	  kan	  väl	  se	  det	  från	  
två	  olika	  håll.	  Det	  är	  inte	  så	  enkelt	  som	  att	  det	  är	  katastrof	  och	  det	  skulle	  vara	  
bättre	  om	  man	  bara	  hade	  ensemble	  eller	  tvärtom.	  (P)	  
	  

Det	  går	  att	  uttyda	  i	  detta	  uttalande	  att	  han	  tycker	  att	  utvecklingen	  av	  lektionsformer	  har	  
gått	  relativt	  långsamt,	  men	  att	  detta	  inte	  nödvändigtvis	  är	  enbart	  dåligt.	  Även	  G	  hade	  en	  
liknande	  uppfattning:	  	  

	  
Om	  jag	  får	  gissa	  så	  tror	  jag	  att	  det,	  på	  vissa	  håll	  är	  sig	  ganska	  likt.	  Och	  sen	  har	  
det	  ju	  också	  hänt	  väldigt	  mycket	  med.	  Ja,	  som	  till	  exempel	  i	  stråkundervisning,	  
där	  börjar	  man	  ju	  alltid	  i	  grupp	  nu.	  (G)	  

	  
Informanternas	  uppfattningar	  skiftar	  alltså	  när	  det	  gäller	  synen	  på	  lektionsformers	  
eventuella	  förändringar	  inom	  musikskolan.	  Dock	  poängteras	  att	  diskussionen	  om	  upp-‐
lägg	  och	  nya	  metoder	  i	  kulturskolan	  pågått	  länge	  och	  att	  det	  är	  svårt	  att	  säga	  vad	  som	  är	  
bra	  och	  vad	  som	  är	  dåligt	  gällande	  olika	  typer	  av	  undervisning	  då	  de	  alla	  har	  sina	  för-‐	  
och	  nackdelar.	  Både	  G	  och	  P	  nämner	  även	  att	  det	  kan	  se	  olika	  ut	  beroende	  på	  vilken	  
genre	  eller	  instrumentgrupp	  som	  talas	  om.	  När	  det	  exempelvis	  kommer	  till	  klassisk	  mu-‐
sik	  så	  upplever	  de	  att	  utvecklingen	  har	  varit	  större	  än	  inom	  exempelvis	  pop	  och	  rock.	  På	  
frågan	  om	  orsaker	  till	  detta	  nämner	  de	  inflytandet	  från	  två	  undervisningsmetoder	  inom	  
klassisk	  musik	  som	  har	  haft	  stor	  spridning	  och	  genomslagskraft	  internationellt	  de	  sen-‐
aste	  decennierna.	  G	  uttrycker	  detta	  som	  att:	  ”I	  och	  med	  Suzuki	  och	  säkert	  andra	  grejer	  
också	  att	  man	  börjar	  i	  grupp	  liksom”.	  P	  menar	  i	  sin	  tur	  att:	  ”Så	  de	  har	  ju	  kommit	  längre	  
när	  det	  kommer	  till	  det	  (syftande	  på	  att	  metoderna	  inom	  klassisk	  musik	  i	  större	  ut-‐
sträckning	  har	  förnyats,	  min	  kommentar).	  Det	  har	  inte	  skett	  lika	  stor	  utveckling	  inom	  
undervisning	  när	  det	  kommer	  till	  afrogenrerna”.	  De	  två	  undervisningsmetoder	  som	  pe-‐
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dagogerna	  syftar	  på	  här	  är	  dels	  Suzuki6	  (Svenska	  Suzukiförbundet,	  2003)	  och	  dels	  El	  
Sistema7	  (Stiftelsen	  El	  Sistema,	  2014)	  som	  bygger	  på	  att	  eleverna	  redan	  från	  början	  un-‐
dervisas	  som	  grupp.	  En	  skillnad	  mellan	  dessa	  två	  är	  dock	  att	  El	  Sistema	  baseras	  på	  or-‐
kesterspel	  medan	  Suzuki	  bygger	  på	  gruppundervisning	  där	  att	  alla	  elever	  spelar	  samma	  
instrument.	  P	  utvecklar	  här	  sina	  tankar	  kring	  El	  Sistema:	  
	  

P:	  Nu	  ligger	  det	  ju	  i	  ropet,	  man	  pratar	  väldigt	  mycket	  om	  ”El	  Sistema”.	  En	  fan-‐
tastisk	  idé,	  men	  att	  direkt	  överföra	  det	  till	  Sverige.	  I	  Venezuela	  är	  det	  va?	  
	  
I:	  Jag	  vet	  faktiskt	  inte,	  men	  i	  Sydamerika	  i	  alla	  fall.	  
	  
P:	  Ja,	  någonstans.	  Där	  är	  det	  ju	  barn	  och	  ungdomar	  som	  har	  bra	  mycket	  mer	  
att	  vinna	  på	  att	  liksom.	  De	  spelar	  flera	  timmar	  varje	  dag	  i	  stor	  ensemble.	  För	  
dem	  är	  det	  att	  komma	  från	  slummen	  till	  att	  ha	  mat	  och	  ha	  något	  liksom,	  ett	  liv.	  
Vi	  har	  inte	  riktigt	  den	  situationen	  i	  Sverige.	  Där	  har	  alla	  möjlighet	  till	  allt,	  alla	  
kan	  testa	  allt	  och	  så.	  Så	  det	  är	  svårt	  att	  bara	  säga	  att	  vi	  ska	  gå	  över	  helt,	  visst	  
en	  del	  av	  det	  är	  ju	  fantastiskt,	  så	  att	  börja	  i	  ensembleform.	  Jag	  tror	  på	  det.	  Jag	  
tror	  på	  att	  börja	  i	  ensembleform,	  sedan	  hur	  det	  ska	  se	  ut	  på	  kulturskolor,	  det	  
tror	  jag	  folk	  får	  klura	  på	  lite	  innan	  de	  börjar	  ropa	  ut	  ”El	  Sistema”	  över	  hela	  
Sverige.	  

	  
P	  uttrycker	  här	  ovan	  en	  positiv	  syn	  på	  undervisningsmetoden	  El	  Sistema,	  men	  tar	  även	  
upp	  risken	  för	  förhastade	  beslut	  när	  nya	  pedagogiska	  idéer	  anammas	  utan	  att	  anpassas	  
till	  rådande	  förhållanden.	  Han	  menar	  att	  även	  om	  en	  metod	  har	  varit	  väldigt	  framgångs-‐
rik	  i	  ett	  sammanhang	  så	  är	  det	  inte	  säkert	  att	  den	  passar	  i	  andra	  sammanhang.	  

4.2	  Lektionsformers	  förutsättningar	  för	  motivation	  och	  lärande	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  de	  lektionsformer	  som	  informanterna	  ansåg	  att	  de	  hade	  
störst	  erfarenhet	  av	  och	  hur	  de	  såg	  på	  dessa	  lektionsformers	  förutsättningar	  att	  moti-‐
vera	  elever	  och	  underlätta	  lärande.	  Då	  uppsatsen	  utgår	  från	  det	  sociokulturella	  perspek-‐
tivet	  blir	  det	  sociala	  sammanhanget	  extra	  intressant.	  De	  lektionsformer	  som	  berörs	  här	  
utgör	  olika	  konstellationer	  av	  individer	  och	  därmed	  olika	  förutsättningar	  för	  till	  exempel	  
appropriering.	  De	  tre	  typer	  av	  lektioner	  som	  nämns	  är	  individuella	  lektioner,	  ensemble	  
och	  instrumentallektioner	  i	  grupp.	  Först	  presenteras	  avsnittet	  om	  individuella	  lektioner.	  

4.2.1	  Den	  individuella	  20-‐minuterslektionen	  betraktas	  som	  populär	  och	  bekväm	  
Informanterna	  fick	  frågan	  vilken	  lektionsform	  de	  upplevde	  som	  vanligast	  förekom-‐
mande	  i	  kulturskolan,	  och	  G	  svarade:	  ”Jag	  har	  ju	  en	  känsla	  av	  att	  man	  fortfarande	  börjar	  
enskilt	  ganska	  mycket”.	  P	  svarade	  på	  följande	  sätt:	  ”Det	  är	  ju	  väldigt	  mycket	  att	  man	  har	  
sin	  individuella	  lektion	  och	  gamla	  IE8,	  som	  det	  hette	  förr”.	  B	  svarade	  på	  liknande	  sätt:	  
”Det	  finns	  ju	  den	  här	  fällan,	  som	  vi	  brukar	  säga	  20-‐minutersfällan,	  som	  det	  är	  lätt	  att	  
fastna	  i”.	  Alla	  tre	  upplevde	  alltså	  att	  de	  individuella	  20-‐minuterslektionerna	  var	  vanlig-‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Suzukimetoden	  är	  en	  pedagogisk	  metod	  inom	  instrumentalundervisning	  som	  av	  sin	  grundare	  även	  kal-‐
las	  modersmålsmetoden.	  Detta	  för	  att	  den	  i	  sin	  utformning	  har	  många	  paralleller	  till	  hur	  ett	  barn	  lär	  sig	  
behärska	  modersmålet.	  Några	  nyckelord	  inom	  metoden	  är	  uppmuntran,	  gehör,	  repetition	  och	  medveten	  
progression	  (Svenska	  Suzukiförbundet,	  2003).	  
7	  El	  Sistema	  är	  en	  modell	  för	  kör-‐	  och	  orkesterskola	  med	  musiken	  som	  verktyg	  för	  social	  och	  mänsklig	  
utveckling	  där	  gruppen,	  och	  då	  framför	  allt	  orkestern,	  har	  en	  framskjuten	  plats	  som	  lärmiljö	  (Stiftelsen	  El	  
Sistema,	  2014).	  
8	  IE	  står	  för	  instrumental/ensemble	  och	  är	  en	  inriktning	  inom	  musiklärarprogrammet	  som	  har	  funnits	  
tidigare.	  
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ast	  förekommande,	  alltså	  lektioner	  där	  en	  instrumentallärare	  undervisar	  en	  elev	  i	  taget	  i	  
20	  minuter.	  Dock	  ville	  de	  betona	  att	  de	  inte	  ansåg	  sig	  kunna	  uttala	  sig	  om	  hur	  det	  ser	  ut	  
ute	  i	  landets	  alla	  kulturskolor,	  utan	  endast	  berätta	  utifrån	  sina	  egna	  erfarenheter	  från	  
yrkeslivet	  och	  sin	  egen	  arbetsplats.	  I	  svaren	  framgick	  att	  pedagogerna	  upplevde	  denna	  
lektionsform	  som	  vanligt	  förekommande	  såväl	  när	  de	  själva	  var	  elever	  som	  idag	  när	  de	  
verkar	  som	  lärare.	  Jag	  frågade	  då	  vad	  de	  trodde	  att	  anledningarna	  kunde	  vara	  till	  detta,	  
och	  P	  svarade	  då	  att:	  

	  
Det	  är	  bekvämt	  liksom	  att	  sitta	  och	  ha	  en	  lektion	  med	  en	  elev.	  Det	  är	  mycket	  
mer	  påfrestande	  och	  tyngre	  att	  ha	  åtta	  som	  alla	  ska	  spela	  elbas,	  trummor,	  gi-‐
tarr,	  keybord	  eller	  sång,	  än	  att	  ha	  åtta	  stycken	  en	  och	  en	  som	  spelar	  ett	  in-‐
strument.	  (P)	  

	  
Bekvämlighet	  och	  tradition	  är	  också	  något	  som	  framkommer	  i	  G:s	  svar:	  
	  

Det	  är	  enklare.	  Sedan	  så	  tror	  jag	  att	  man	  lätt	  hamnar	  i	  någon	  tradition	  eller	  ett	  
sätt	  att	  göra	  på	  som	  man	  alltid	  har	  gjort	  och	  att	  det	  blir	  så	  jobbigt	  så	  fort	  man	  
ska	  tänka	  nytt	  liksom.	  Så	  därför	  gör	  man	  inte	  det.	  För	  man	  är	  redan	  proffs	  på	  
att	  ha,	  till	  exempel	  20-‐minuterslektioner	  och	  då	  är	  det	  mycket	  enklare.	  (G)	  

	  
Även	  B	  menar	  att	  det	  är	  lätt	  att	  hamna	  i	  gamla	  mönster,	  men	  nämner	  även	  att	  det	  finns	  
de	  elever	  som	  det	  passar	  bättre	  för	  med	  individuella	  lektioner:	  
	  

Det	  är	  lätt	  att	  fastna	  i	  den	  fällan	  och	  det	  passar	  för	  en	  del.	  De	  som	  vill	  satsa	  
stenhårt.	  En	  del	  tycker	  det	  är	  jättetråkigt	  att	  liksom	  sitta	  där	  med	  en	  vuxen	  
gubbe	  i	  20	  minuter	  och	  spela	  låtar.	  (B)	  

	  
Vana,	  tradition	  och	  bekvämlighet	  var	  enligt	  informanterna	  således	  några	  möjliga	  orsaker	  
till	  att	  de	  individuella	  20-‐minuterslektionerna	  är	  och	  har	  varit	  vanligt	  förekommande	  i	  
kulturskolan	  sedan	  längre	  tid	  tillbaka.	  När	  dessa	  lektioner	  beskrevs	  som	  bekväma	  var	  
min	  tolkning	  att	  de	  betraktades	  som	  mindre	  krävande	  än	  andra	  former	  av	  gruppunder-‐
visning.	  Gruppundervisning	  sades	  kräva	  mer	  planering	  och	  även	  mer	  energi	  från	  läraren	  
vid	  själva	  lektionstillfället.	  Det	  nämns	  dock	  även	  fördelar	  med	  de	  individuella	  lektioner-‐
na,	  precis	  som	  B	  nämner	  i	  föregående	  citat:	  ”Det	  passar	  för	  en	  del.	  De	  som	  vill	  satsa	  
stenhårt”	  (vilket	  jag	  tolkar	  som	  att	  de	  elever	  som	  har	  tillräckligt	  med	  motivation	  för	  att	  
öva	  på	  fritiden,	  kan	  få	  en	  personligt	  utformad	  och	  högkvalitativ	  undervisning	  som	  mots-‐
varar	  deras	  nivå	  och	  behov).	  G	  uttalade	  sig	  om	  de	  gynnsamma	  förutsättningarna	  vid	  in-‐
dividuella	  lektioner	  på	  detta	  sätt:	  
	  

Det	  är	  ju	  jättebra	  eftersom	  man	  kan	  gå	  in	  i	  detalj	  och	  man	  kan	  ju	  anpassa	  sig	  
exakt	  efter	  den	  eleven.	  Vissa	  elever	  känner	  sig	  tryggare	  vid	  individuell	  under-‐
visning	  än	  vid	  gruppundervisning	  samt	  att	  för	  vissa	  elever	  fyller	  musikunder-‐
visningen	  på	  kulturskolan	  ett	  behov	  hos	  dem	  att	  få	  umgås	  med	  en	  vuxen	  per-‐
son	  ensam,	  vilket	  de	  kanske	  inte	  blir	  av	  så	  ofta	  annars.	  (G)	  

	  
G	  nämner	  här	  fler	  möjligheter	  med	  de	  individuella	  lektionerna,	  som	  inte	  existerar,	  eller	  
blir	  svårare	  vid	  undervisning	  i	  grupp,	  exempelvis	  nivåanpassning	  och	  egen	  tid	  med	  en	  
vuxen.	  Även	  P	  kom	  in	  på	  möjligheten	  att	  nivåanpassa	  undervisningen:	  
	  

Det	  är	  ju	  också	  en	  grej	  att	  i	  individuell	  undervisning,	  om	  man	  har	  en	  pianoelev	  
och	  man	  märker	  att	  det	  var	  för	  svårt,	  då	  är	  det	  väldigt	  lätt	  att	  ta	  ner	  nivån,	  
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men	  märker	  man	  att	  det	  är	  en	  i	  ensemblen	  som	  har	  jättesvårt	  medan	  de	  andra	  
sitter	  och	  himlar	  med	  ögonen	  och	  tycker	  att	  –	  Jag	  har	  ingenting	  att	  göra,	  lik-‐
som.	  (P)	  

	  
De	  återkommande	  fördelarna	  som	  nämndes	  var	  att	  det	  under	  individuella	  lektioner	  är	  
lättare	  att	  individanpassa,	  skapa	  trygghetskänsla	  och	  ge	  vuxenkontakt	  än	  under	  grupp-‐
lektioner.	  De	  poängterar	  dock	  att	  det	  kan	  se	  väldigt	  olika	  ut	  från	  elev	  till	  elev.	  För	  vissa	  
passar	  den	  ena	  lektionsformen	  bättre	  än	  den	  andra	  och	  för	  andra	  kan	  det	  vara	  tvärt	  om.	  	  

4.2.2	  Grupplektionen	  motiverar	  och	  skapar	  kontext	  för	  lärande	  
När	  intervjuerna	  kom	  in	  på	  brister	  i	  individuella	  lektioners	  förutsättningar	  att	  skapa	  
motivation	  och	  underlätta	  lärande,	  kunde	  det	  lika	  gärna	  ha	  handlat	  om	  gynnsamma	  för-‐
utsättningar	  vid	  grupp-‐	  och	  ensemblelektioner	  då	  svaren	  ofta	  blev	  i	  form	  av	  jämförelser	  
mellan	  dessa	  två.	  Därför	  kommer	  vi	  nu	  in	  på	  grupp-‐	  och	  ensemblelektioners	  förutsätt-‐
ningar	  för	  motivation	  och	  lärande.	  Pedagogerna	  hade	  relativt	  lika	  erfarenheter	  när	  det	  
kom	  till	  detta:	  	  	  
	  

Det	  är	  ju	  ibland	  lite	  diffust	  (att	  prata	  teori	  vid	  individuell	  undervisning,	  min	  
kommentar),	  för	  speciellt	  på	  våra	  instrument	  som	  är	  brassinstrument	  tror	  jag	  
att	  om	  de	  får	  spela	  tillsammans	  för	  att	  bara	  spela,	  är	  det	  ibland	  nyttigare	  än	  att	  
jag	  står	  och	  talar	  om	  att	  luften	  ska	  blåsas	  rakt	  fram.	  Att	  de	  får	  höra	  att,	  så	  här	  
blåser	  de	  andra.	  Nu	  spelar	  vi	  olika	  toner,	  de	  hör	  ihop.	  Det	  här	  med	  samspel	  
kan	  vara	  en	  mycket,	  mycket	  nyttigare	  lektion	  än	  en	  grupplektion	  eller	  en	  en-‐
skild	  lektion.	  (B)	  

	  
Här	  syftar	  B	  på	  när	  en	  elev	  ska	  lära	  sig	  blåsteknik,	  och	  han	  menar	  att	  det	  kan	  vara	  lättare	  
för	  en	  elev	  att	  förstå	  detta	  när	  den	  får	  höra	  hur	  andra	  elever	  gör,	  än	  när	  den	  får	  en	  be-‐
skrivning	  av	  läraren.	  G	  nämner	  i	  sin	  tur	  andra	  färdigheter	  som	  han	  upplever	  som	  lättare	  
att	  öva	  på	  i	  grupp:	  
	  

Det	  är	  ju	  många	  bitar	  som	  blir	  lättare.	  Timing,	  puls,	  inräkning	  och	  allmänna	  
musikgrejer	  som	  blir	  väldigt	  vaga	  om	  man	  sitter	  en	  och	  en	  liksom.	  Och	  det	  får	  
man	  ju	  med	  sig	  i	  grupp.	  (G)	  

	  
Att	  det	  är	  en	  grupp	  och	  att	  de	  spelar	  tillsammans	  menar	  G	  gör	  så	  att	  de	  ”får	  med	  sig”	  
kunskaper.	  Själva	  sammanhanget	  anses	  alltså	  bidra	  till	  lärande	  av	  kunskaper	  som	  kunde	  
vara	  svåra	  för	  eleverna	  att	  förstå	  i	  ett	  sammanhang	  där	  detta	  samspel	  inte	  finns.	  G	  berät-‐
tar	  även	  om	  att	  syftet	  med	  inräkning	  och	  att	  förstå	  taktarter	  inte	  är	  så	  självklar	  som	  man	  
kan	  tro:	  
	  

Efter	  ett	  år	  så	  kan	  någon	  undra	  varför	  jag	  alltid	  räknar	  till	  fyra.	  –	  Oj,	  har	  jag	  
inte	  sagt	  det,	  nej	  det	  har	  jag	  inte	  nej.	  Och	  hur	  visar	  jag	  det	  när	  vi	  bara	  är	  två	  
stycken?	  (G)	  
	  

Det	  är	  svårt	  för	  en	  elev	  att	  förstå	  nyttan	  med	  en	  sådan	  inräkning,	  då	  funktionen	  blir	  up-‐
penbar	  först	  i	  ett	  samspelssammanhang.	  Där	  blir	  det	  tydligt	  att	  alla	  måste	  börjar	  samti-‐
digt	  och	  hålla	  sig	  till	  samma	  taktart	  och	  tempo	  för	  att	  det	  ska	  låta	  bra	  ihop.	  P	  berättar	  
även	  om	  att	  han	  tycker	  sig	  märka	  skillnad	  mellan	  när	  det	  kommer	  till	  dessa	  färdigheter	  
när	  han	  jämför	  dem	  som	  har	  börjat	  med	  enskilda	  lektioner	  jämfört	  med	  dem	  som	  har	  
börjat	  i	  grupp:	  
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Även	  om	  man	  gör	  rytmikövningar	  och	  går	  och	  står	  och	  hoppar	  liksom	  och	  för-‐
söker	  träna	  det	  grovmotoriska	  med	  hela	  kroppen,	  så	  är	  det	  mycket,	  mycket	  
svårare	  att	  få	  med	  puls,	  rytm	  och	  periodkänsla	  när	  man	  sitter	  ensam	  vid	  pia-‐
not,	  än	  de	  eleverna	  som	  jag	  har	  haft	  som	  har	  börjat	  helt	  från	  scratch	  i	  en-‐
semble	  där	  man	  börjar	  med	  rytmik.	  Börjar	  med	  att	  träna	  period	  i	  grupp	  lik-‐
som.	  Gå	  fyra	  hit,	  gå	  fyra	  dit	  och	  så	  vidare.	  För	  de	  som	  har	  gjort	  det	  i	  grupp	  så	  är	  
det	  en	  självklarhet	  liksom.	  (P)	  

	  
Informanterna	  upplevde	  att	  ett	  indirekt	  lärande	  äger	  rum	  när	  eleverna	  musicerar	  till-‐
sammans	  i	  grupp,	  vilket	  de	  menar	  är	  svårt	  att	  skapa	  en	  motsvarighet	  till	  i	  individuell	  
undervisning.	  I	  en	  grupp	  tvingas	  de	  medverkande	  eleverna	  att	  förhålla	  sig	  till	  varandra	  i	  
musicerandet,	  vilket	  tydliggör	  funktioner	  av	  exempelvis	  puls,	  rytm,	  periodkänsla	  och	  
tonhöjd.	  Dessa	  färdigheter,	  menar	  informanterna,	  är	  svårare	  att	  lära	  ut	  vid	  individuell	  
undervisning	  då	  de	  inte	  får	  en	  lika	  tydlig	  funktion	  som	  vid	  samspelet	  i	  en	  ensemble	  eller	  
orkester.	  Då	  många	  musikaliska	  verk	  är	  skrivna	  för	  mer	  än	  en	  stämma	  och	  därmed	  fler	  
än	  ett	  instrument,	  kan	  det	  också	  vara	  så	  att	  ensemblespel	  blir	  ett	  naturligare	  samman-‐
hang	  för	  dessa	  stycken.	  När	  en	  aktivitet	  äger	  rum	  i	  ett	  naturligt/verklighetstroget	  sam-‐
manhang	  används	  ofta	  ordet	  kontext.	  Det	  går	  alltså	  att	  säga	  att	  gruppundervisning	  ofta	  
är	  mer	  kontextbaserad	  än	  individuell	  undervisning,	  vilket	  enligt	  pedagogerna	  underlät-‐
tar	  inlärning	  av	  en	  variation	  av	  olika	  kunskaper.	  Även	  när	  det	  kom	  till	  att	  skapa	  motivat-‐
ion,	  menade	  informanterna	  att	  gruppundervisning	  erbjuder	  flera	  gynnsamma	  förutsätt-‐
ningar:	  
	  

I	  första	  hand	  kommer	  den	  (motivationen,	  min	  kommentar)	  ju	  från	  eleven	  själv	  
och	  sen	  så	  tror	  jag	  på	  sammanhanget,	  det	  sociala	  sammanhanget,	  som	  jag	  då	  
tänker	  att	  man	  får	  i	  en	  grupp	  eller	  en	  ensemble.	  (G)	  

	  
Att	  det	  vid	  grupplektioner	  skapas	  ett	  socialt	  sammanhang	  som	  gynnar	  eleverna	  motivat-‐
ion,	  är	  något	  som	  även	  P	  nämner:	  
	  

Det	  som	  underlättar	  är	  ju	  att	  det	  blir	  en	  social	  grej	  för	  dem.	  De	  har	  en	  tillhö-‐
righet	  i	  sitt	  band	  när	  de	  kommer,	  från	  dag	  ett	  liksom.	  De	  är	  en	  grupp.	  De	  en-‐
semblerna	  som	  jag	  har	  haft,	  när	  man	  har	  tagit	  en	  från	  basläraren	  och	  en	  från	  
gitarrläraren,	  en	  från	  sång	  och	  så	  vidare,	  de	  ensemblerna	  tar	  bra	  mycket	  
längre	  tid	  innan	  de	  blir	  en	  grupp	  som	  fungerar	  socialt.	  De	  som	  har	  börjat	  i	  
verkstaden,	  som	  har	  lärt	  känna	  varandra	  från	  dag	  ett	  har	  börjat	  gå	  fjärdedelar	  
ihop	  i	  grupp.	  De	  har	  liksom	  en	  tillhörighet,	  så	  det	  vinner	  man	  ju	  på	  och	  i	  läng-‐
den	  blir	  det	  mycket	  enklare	  och	  roligare,	  upplever	  jag,	  de	  grupperna.	  (P)	  

	  
P	  jämför	  här	  ovan	  två	  typer	  av	  ensembler.	  En	  där	  eleverna	  börjar	  i	  ensemble	  från	  första	  
början	  och	  en	  där	  de	  har	  gått	  individuella	  lektioner	  först.	  Han	  upplever	  att	  de	  grupper	  
där	  eleverna	  börjar	  undervisas	  i	  grupp	  från	  början	  snabbare	  fungerar	  socialt	  och	  får	  en	  
starkare	  sammanhållning.	  B	  menar	  även	  att	  detta	  ger	  möjlighet	  för	  ökad	  trygghets-‐
känsla,	  även	  om	  det	  kan	  bli	  stökigt:	  
	  

Det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  de	  känner	  varandra,	  men	  om	  de	  är	  många	  i	  gruppen	  
tror	  jag	  att	  de	  känner	  sig	  tryggare,	  än	  att	  man	  kanske	  sitter	  med	  en	  som	  är	  sju	  
år	  och	  så	  är	  jag	  44	  och	  så	  ska	  man	  hitta	  den	  balansen.	  Det	  blir	  stökigare,	  men	  
de	  släpper	  lös	  mer	  och	  jag	  tror	  de	  har	  roligare	  och	  när	  folk	  känner	  sig	  trygga	  
och	  avslappnade	  så	  spelar	  de	  bättre.	  (B)	  
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B	  menar	  att	  trygghet	  och	  lust	  kan	  skapas	  i	  en	  grupp	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  att	  delta-‐
garna	  spelar	  bättre.	  Detta	  summerar	  ganska	  bra	  de	  tre	  pedagogernas	  syn	  på	  gruppun-‐
dervisningens	  förutsättningar	  att	  underlätta	  lärande	  och	  skapa	  motivation,	  även	  om	  
dessa	  lektioner	  också	  upplevs	  som	  mer	  arbetskrävande.	  De	  kräver	  mer	  planering	  innan	  
och	  mer	  dokumentation	  efteråt	  och	  själva	  lektionerna	  är	  mer	  intensiva	  då	  det	  rör	  sig	  om	  
fler	  elever	  och	  fler	  instrument.	  P	  menar	  att	  ”det	  är	  jättesvårt	  med	  ensemble.	  Du	  har	  
undervisning	  på	  olika	  instrument,	  men	  du	  har	  också	  undervisning	  på	  olika	  nivåer”.	  	  

4.2.3	  Nivåskillnader,	  största	  utmaningen	  vid	  gruppundervisning	  
Att	  undervisa	  en	  grupp	  elever	  på	  samma	  instrument	  uppges	  ha	  många	  likheter	  med	  en-‐
sembleundervisning,	  men	  även	  att	  de	  skiljer	  sig	  åt	  på	  en	  del	  punkter.	  I	  ensembleunder-‐
visning	  betraktas	  den	  sociala	  faktorn	  som	  en	  viktig	  del	  som	  både	  kan	  hjälpa	  och	  stjälpa	  
undervisningen,	  men	  som	  enligt	  informanterna	  oftast	  hjälper	  elevernas	  motivation.	  En	  
skillnad	  är	  att	  det	  i	  gruppundervisning	  kan	  förekomma	  ett	  större	  mått	  av	  konkurrens	  
eleverna	  sinsemellan,	  vilket	  även	  det	  kan	  få	  såväl	  positiva	  som	  negativa	  konsekvenser.	  
Trots	  allt	  var	  det	  nivåskillnaderna	  mellan	  eleverna	  som	  nämndes	  flest	  gånger	  som	  ut-‐
manande	  vid	  gruppundervisning:	  
	  

Om	  man	  har	  en	  nybörjargrupp	  och	  någon	  har	  svårt	  att	  över	  huvud	  taget	  träffa	  
en	  sträng	  och	  någon	  kan	  spela	  barréackord.	  Då	  är	  det	  ju	  en	  utmanande	  uppgift	  
att	  få	  alla	  att	  känna	  att	  de	  är	  med	  och	  att	  de	  lär	  sig	  någonting.	  (G)	  

	  
Det	  betraktas	  alltså	  som	  svårt	  att	  gå	  alla	  elever	  med	  olika	  färdighetsnivåer	  och	  behov	  till	  
mötes	  på	  en	  och	  samma	  gång.	  Som	  tidigare	  nämnts	  kan	  också	  den	  sociala	  faktorn	  och	  
eventuell	  konkurrens	  eleverna	  emellan	  te	  sig	  problematisk.	  Konsekvensen	  kan	  bli	  att	  
eleverna	  känner	  minskad	  lust	  inför	  undervisningen.	  
	  
På	  frågan	  om	  hur	  de	  själva	  helst	  skulle	  vilja	  att	  nybörjarundervisningen	  i	  kulturskolan	  
var	  utformad	  var	  de	  relativt	  eniga	  i	  sina	  svar.	  P	  höll	  dock	  en	  något	  mer	  neutral	  linje	  än	  
de	  andra	  två:	  
	  

Jag	  tror	  på	  att	  börja	  i	  ensembleform,	  men	  det	  är	  inte	  så	  enkelt.	  Om	  man	  säger	  
så	  här,	  det	  är	  extremt	  många	  som	  kan	  spela	  i	  Sverige,	  fast	  att	  vi	  har	  haft	  det	  
väldigt	  traditionellt	  och	  hållit	  kvar	  vid	  någon	  gammal	  individuell	  undervis-‐
ning.	  Det	  är	  väldigt	  många	  som	  har	  lärt	  sig	  spela	  och	  fortsatt	  spela.	  (P)	  

	  
Därmed	  kan	  konstateras	  att	  han	  är	  för	  ensemble	  med	  nybörjare,	  men	  menar	  på	  att	  det	  
skulle	  vara	  fel	  att	  generalisera	  och	  säga	  att	  den	  ena	  lektionsformen	  är	  bättre	  än	  den	  
andra,	  speciellt	  med	  tanke	  på	  hur	  mycket	  kulturskolan	  har	  åstadkommit	  genom	  tiderna.	  
B	  svarade	  däremot	  aningen	  mer	  konkret	  genom	  att	  han	  anser	  att	  nybörjare	  helst	  ska	  
undervisas	  i	  grupp:	  
	  

Jag	  tycker	  om	  att	  börja	  i	  grupp.	  För	  då	  är	  eleverna,	  de	  har	  ett	  gäng	  säger	  vi.	  Det	  
spelar	  ingen	  roll	  om	  de	  känner	  varandra	  från	  början	  eller	  inte	  för	  de	  är	  liksom	  
en	  enhet	  och	  jag	  är	  en	  enhet,	  så	  att	  om	  de	  är	  många	  tror	  jag	  de	  känner	  sig	  
tryggare	  med	  sina	  kompisar	  liksom.	  ”om	  jag	  hade	  fått	  bestämma	  allt	  i	  världen	  
(båda	  skrattar)	  så	  skulle	  man	  börja	  som	  en	  stor	  grupp.”	  (B)	  
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Även	  G	  är	  av	  den	  uppfattningen	  att	  gruppundervisning	  är	  att	  föredra	  när	  det	  kommer	  till	  
nybörjare.	  Han	  menar	  att	  det	  också	  blir	  allt	  vanligare	  med	  nybörjarundervisning	  i	  grupp	  
och	  svarar	  här	  på	  frågan	  varför	  han	  tror	  att	  det	  är	  så:	  
	  

Jag	  tror	  det	  är	  för	  att	  man	  märker	  att	  det	  fungerar.	  Att	  eleverna	  får	  socialt	  
sammanhang	  först	  och	  främst	  tror	  jag.	  Och	  att	  man	  utvecklas	  ju	  på	  ett	  annat	  
sätt	  då,	  än	  om	  man	  bara	  spelar	  enskilt.	  (G)	  

	  
Alla	  tre	  informanterna	  ville	  dock	  betona	  att	  det	  finns	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  alla	  
lektionsformer	  och	  att	  det	  viktigaste	  som	  lärare	  är	  att	  vara	  uppmärksam	  och	  kunna	  vara	  
flexibel	  för	  att	  möta	  olika	  personligheter	  och	  behov.	  

4.3	  Övriga	  motivationsfaktorer	  
Detta	  avsnitt	  berör	  motivationsfaktorer	  ur	  ett	  bredare	  perspektiv,	  med	  det	  menat	  även	  
faktorer	  utanför	  skolan.	  Informanterna	  bads	  ge	  sin	  syn	  på	  hur	  de	  har	  upplevt	  att	  dessa	  
faktorer	  har	  påverkat	  elevers	  motivation	  att	  spela	  och	  sjunga	  i	  kulturskolan.	  För	  att	  få	  
svar	  på	  detta	  använde	  jag	  mig	  här	  av	  en	  metod	  med	  svarsalternativ	  på	  lappar,	  vilket	  be-‐
skrevs	  i	  metodkapitlet.	  

4.3.1	  Motivation	  börjar	  i	  hemmet	  
Både	  P	  och	  G	  anser	  att	  hemförhållandena	  var	  den	  viktigaste	  faktorn	  för	  motivationen.	  P	  
sade:	  	  
	  

Hemförhållandet	  är	  så	  basalt.	  De	  eleverna	  som	  har	  mycket	  instrument	  hemma	  
och	  lever	  i	  en	  sådan	  miljö	  och	  som	  är	  trygga	  individer	  och	  i	  trygga	  familjesitu-‐
ationer	  fungerar	  bättre,	  så	  det	  är	  jätteviktigt.	  (P)	  

	  
Här	  talar	  P	  både	  om	  vikten	  av	  vilken	  status	  musik	  har	  i	  hemmet,	  och	  betydelsen	  av	  den	  
sociala	  hemmiljön	  i	  allmänhet.	  Bägge	  dessa	  menar	  P	  kan	  vara	  avgörande	  för	  om	  eleven	  
ska	  lära	  sig	  det	  som	  undervisas.	  Även	  G	  talar	  om	  vikten	  av	  trygga	  och	  ordnade	  hemför-‐
hållanden:	  
	  

Men	  man	  kan	  ju	  märka	  om	  elever	  har	  det	  besvärligt	  hemma	  och	  om	  de	  är	  små	  
så	  kanske	  ingen	  håller	  reda	  på	  att	  de	  ska	  spela	  och	  sådant.	  Och	  så	  märker	  man	  
att	  de	  är	  liksom.	  När	  de	  tycker	  det	  är	  kul	  och	  går	  fort	  framåt	  och	  allt	  sådant	  
där.	  Då	  kan	  man	  ju	  märka	  att	  det	  stjälper	  dem,	  om	  dem	  inte	  får	  uppbackning	  
hemifrån.	  (G)	  

	  
För	  elever	  i	  kulturskolan	  och	  självfallet	  även	  andra	  barn	  är	  föräldrarna	  i	  regel	  de	  perso-‐
ner	  som	  de	  till	  en	  början	  mest	  ser	  upp	  till	  och	  därför	  blir	  denna	  relation	  viktig	  för	  bar-‐
nets	  motivation	  att	  lära	  och	  utvecklas.	  Vidare	  skapar	  detta	  stor	  betydelse	  av	  god	  föräld-‐
rakontakt	  när	  det	  kommer	  till	  undervisning	  i	  skolan	  menar	  P:	  	  
	  

Det	  tror	  jag	  att	  man	  kan	  bli	  bättre	  på	  (föräldrakontakt,	  min	  kommentar)	  och	  
får	  man	  med	  sig	  föräldrarna	  på	  sitt	  tänk,	  då	  har	  du	  ju	  en	  jättevinst	  motivat-‐
ionsmässigt	  också,	  så	  att	  föräldrarna	  kan	  vara	  med	  hemma	  liksom	  och	  kanske	  
spela.	  Jag	  försöker	  få	  mina	  pianoelevers	  föräldrar	  som	  är	  med	  på	  lektionen,	  att	  
spela	  ihop	  med	  dem	  liksom,	  spela	  tillsammans.	  (P)	  
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P	  försöker	  skapa	  god	  föräldrakontakt	  och	  därmed	  underlätta	  för	  övandet	  hemma	  genom	  
att	  föräldrarna	  är	  med	  under	  lektionerna	  och	  även	  genom	  att	  de	  lär	  sig	  spela	  instrumen-‐
tet.	  Detta	  är	  också	  är	  en	  av	  grundprinciperna	  i	  Suzukimetoden,	  som	  är	  välkänd	  för	  sina	  
framgångar	  med	  att	  lyckas	  motivera	  elever	  till	  att	  öva.	  
	  
B	  anser	  att	  faktorerna	  tydliga	  målsättningar	  och	  att	  arbeta	  i	  projektform	  är	  mest	  motive-‐
rande:	  ”Där	  kommer	  den	  här	  vikänslan,	  för	  att	  alla	  vill	  samma	  sak	  och	  vi	  ska	  fixa	  det	  och	  
det	  ska	  bli	  bra	  liksom”.	  Därmed	  anser	  två	  av	  tre	  informanter	  att	  de	  mest	  avgörande	  fak-‐
torerna	  för	  elevernas	  motivation	  finns	  utanför	  skolan.	  Som	  lärare	  anses	  vi	  alltså	  till	  viss	  
del	  kunna	  vara	  med	  och	  påverka	  förutsättningarna	  i	  hemmet	  genom	  kontakt	  med	  för-‐
äldrar,	  men	  bara	  om	  engagemanget	  redan	  finns	  där.	  	  

4.3.2	  Blandade	  åldrar	  skapar	  gott	  arbetsklimat	  
En	  ytterligare	  motivationsfaktor	  som	  B	  lyfter	  fram	  när	  vi	  talar	  om	  ämnesöverskridande	  
undervisning,	  är	  åldersöverskridande	  undervisning.	  Med	  åldersöverskridande	  menar	  
han	  när	  eleverna	  i	  någon	  typ	  av	  gruppundervisning	  är	  på	  liknande	  färdighetsmässig	  
nivå,	  men	  är	  olika	  gamla.	  Åldersskillnaden	  får	  då	  gärna	  vara	  så	  pass	  stor	  att	  eleverna	  
normalt	  sett	  inte	  skulle	  umgås:	  
	  

Är	  du	  sju	  år	  och	  får	  spela	  med	  någon	  som	  är	  femton,	  så	  är	  det	  nyttigt	  för	  både	  
sjuåringen	  och	  femtonåringen.	  Om	  det	  exempelvis	  bara	  är	  sjuåringar,	  så	  blir	  
det	  rätt	  så	  stökigt	  och	  å	  andra	  sidan	  har	  vi	  femtonåringarna	  som	  har	  sitt	  sätt	  
att	  vara.	  Kombinerar	  man	  de	  två,	  då	  tänker	  femtonåringen	  att	  nu	  kan	  man	  ju	  
inte	  svära	  och	  måste	  skärpa	  till	  sig	  och	  sjuåringen	  lika	  så	  eftersom	  det	  tillför	  
ett	  allvar	  när	  äldre	  elever	  är	  med.	  Plötsligt	  har	  man	  en	  välfungerande	  enhet.	  
Man	  kanske	  inte	  ska	  göra	  detta	  varje	  dag,	  varje	  år,	  men	  ibland.	  Det	  tycker	  jag	  
är	  kul.	  (B)	  

	  
Åldersskillnaden	  anses	  alltså	  skapa	  ett	  förhållande	  där	  de	  yngre	  eleverna	  ser	  upp	  till	  de	  
äldre	  och	  vill	  vinna	  deras	  erkännande	  samtidigt	  som	  de	  äldre	  får	  möjlighet	  att	  ta	  ansvar	  
och	  vara	  förebilder.	  Eleverna	  brukar	  då	  enligt	  B	  också	  uppträda	  mer	  ansvarfullt.	  Ytterli-‐
gare	  positiva	  effekter,	  enligt	  B,	  är	  att	  beteenden	  som	  anses	  rebelliska	  och	  tuffa	  när	  
gruppdeltagarna	  är	  i	  samma	  ålder,	  istället	  ter	  sig	  som	  barnsliga	  då	  åldrarna	  blandas.	  
Yngre	  barn	  som	  brukar	  vara	  högljudda	  och	  stökiga	  för	  att	  få	  uppmärksamhet	  beter	  sig	  
ogärna	  så	  inför	  äldre	  barn	  som	  de	  inte	  känner	  så	  väl.	  På	  samma	  sätt	  kanske	  en	  del	  äldre	  
barn	  brukar	  använda	  ett	  fult	  språk	  eller	  uppträda	  trotsigt	  mot	  läraren	  för	  att	  vinna	  sta-‐
tus	  bland	  kompisarna,	  men	  skärper	  sig	  när	  det	  är	  yngre	  barn	  med.	  De	  vill	  hellre	  ge	  ett	  
vuxet	  intryck	  så	  att	  de	  yngre	  ser	  upp	  till	  dem.	  

4.4	  ”Trädgårdsmästare”	  
Både	  G	  och	  B	  beskrev	  sig	  själva	  som	  ”trädgårdsmästare”	  och	  inte	  ”skulptörer”,	  en	  aspekt	  
som	  tas	  upp	  av	  Holmberg	  (2010)	  och	  rör	  lärarens	  syn	  på	  sin	  egen	  roll	  i	  undervisningssi-‐
tuationen.	  Temat	  togs	  upp	  spontant	  av	  G	  och	  B	  under	  deras	  intervjuer,	  men	  i	  intervjun	  
med	  P	  togs	  det	  inte	  upp.	  En	  trädgårdsmästare	  kallas	  den	  lärare	  som	  handleder	  och	  strä-‐
var	  efter	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  eleven	  att	  förverkliga	  sig	  själv,	  medan	  skulptören	  i	  
större	  utsträckning	  har	  en	  färdig	  föreställning	  om	  vad	  eleven	  ska	  lära	  sig	  och	  söker	  
forma	  eleven	  efter	  detta	  ideal.	  B	  uttryckte	  sig	  på	  detta	  vis:	  
	  

Man	  kan	  ju	  inte	  lära	  någon	  annan	  någonting,	  utan	  det	  är	  bara	  du	  själv	  som	  kan	  
lära	  dig,	  men	  jag	  kan	  ge	  dig	  ett	  klimat	  där	  du	  kan	  lära	  dig.	  Jag	  kan	  liksom	  sopa	  
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vägen	  och	  göra	  det	  kanske	  kul	  att	  lära	  sig,	  men	  jag	  kan	  aldrig	  lära	  dig.	  Det	  
måste	  du	  göra	  själv.	  (B)	  

	  
B	  beskriver	  här	  läraren	  som	  trädgårdsmästare,	  som	  vägleder	  och	  söker	  skapa	  
förutsättningar	  för	  lärande.	  G	  talar	  också	  om	  hur	  utomståendes	  syn	  ibland	  kan	  
likna	  skulptörens,	  medan	  synen	  bland	  lärarna	  ser	  annorlunda	  ut:	  

	  
Om	  man	  inte	  arbetar	  med	  det	  här	  så	  tänker	  man	  ju	  att	  man	  lär	  sig	  spela	  ett	  in-‐
strument	  och	  nu	  tänker	  man	  ju	  att	  det	  givetvis	  är	  eleven	  själv	  som	  lär	  sig	  
spela.	  (G)	  

	  
Förtydligat	  menar	  G	  att	  det	  tidigare	  var	  mer	  vanligt	  med	  en	  syn	  på	  läraren	  som	  lär	  ele-‐
ven,	  medan	  det	  idag	  är	  mer	  vanligt	  med	  en	  syn	  på	  eleven	  som	  lär	  eleven.	  Med	  detta	  me-‐
nas	  att	  lärprocessen	  sker	  inuti	  individen,	  inte	  utanför	  och	  därför	  är	  det	  endast	  individen	  
själv	  som	  kan	  lära	  sig	  något.	  B	  uttryckte	  det	  också	  med	  som	  att	  ”jag	  kan	  sopa	  vägen	  och	  
möjligtvis	  göra	  det	  kul	  att	  lära	  sig,	  men	  jag	  kan	  aldrig	  lära	  dig.	  Det	  måste	  du	  göra	  själv”.	  

4.5	  Sammanfattning	  
Intervjuerna	  visar	  att	  de	  intervjuade	  lärarna	  har	  olika	  uppfattningar	  gällande	  kultursko-‐
lans	  utveckling	  de	  senaste	  30	  åren.	  En	  informant	  upplever	  att	  det	  skett	  en	  betydande	  
utveckling	  på	  området	  medan	  två	  inte	  upplever	  att	  det	  skett	  någon	  betydande	  utveckl-‐
ing.	  Vissa	  skillnader	  mellan	  olika	  musiktraditioner	  och	  instrumentgrupper	  nämns	  där	  de	  
klassiska	  instrumenten	  och	  framför	  allt	  stråkinstrument	  anses	  höra	  till	  dem	  där	  störst	  
utveckling	  ändå	  anses	  ha	  skett.	  Detta	  är	  en	  utveckling	  som	  anses	  bero	  på	  två	  pedago-‐
giska	  metoder,	  det	  vill	  säga	  Suzuki	  och	  El	  Sistema,	  vars	  popularitet	  och	  genomslagskraft	  
anses	  haft	  stor	  betydelse.	  	  
	  
Alla	  tre	  informanter	  är	  eniga	  om	  att	  individuella	  20-‐minuterslektioner	  är	  och	  har	  varit	  
den	  vanligast	  förekommande	  lektionsformen	  i	  kulturskolan	  sedan	  lång	  tid	  tillbaka	  inom	  
samtliga	  musiktraditioner	  och	  instrumentgrupper.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  enligt	  in-‐
formanterna	  troligtvis	  arbetsbördan,	  det	  vill	  säga	  att	  individuella	  20-‐minuterslektioner	  
kräver	  mindre	  arbete	  från	  läraren	  än	  grupplektioner.	  Fördelar	  med	  individuella	  lektion-‐
er	  anses	  dock	  vara	  att	  undervisningen	  kan	  individanpassas	  och	  att	  dessa	  underlättar	  
arbete	  med	  detaljer	  i	  elevens	  spel.	  Grupp-‐	  och	  ensembleundervisning	  är	  däremot	  i	  regel	  
mer	  motiverande	  och	  främjar	  andra	  kunskaper	  och	  färdigheter	  såsom	  samspel,	  form-‐
känsla	  och	  uppfattning	  av	  instrumentens	  olika	  roller	  utifrån	  ett	  verklighetstroget	  sam-‐
manhang.	  	  
	  
Några	  riskmoment	  som	  kan	  äventyra	  den	  motiverande	  inverkan	  som	  grupp-‐	  och	  en-‐
sembleundervisning	  anses	  ha,	  är	  osund	  konkurrens	  inom	  en	  grupp	  eller	  om	  det	  är	  för	  
stora	  nivåskillnader	  mellan	  deltagarna.	  Åldersöverskridande	  grupper	  beskrivs	  dock	  som	  
en	  framgångsrik	  faktor	  då	  elever	  i	  regel	  blir	  motiverade	  av	  att	  befinna	  sig	  i	  ett	  socialt	  
sammanhang	  och	  samtidigt	  arbeta	  fokuserat.	  Detta	  förhållande	  sägs	  uppstå	  då	  elevernas	  
olika	  åldrar	  skapar	  en	  situation	  där	  alla	  vill	  visa	  sig	  från	  sin	  bästa	  sida.	  Antingen	  vill	  de	  
vara	  goda	  förebilder	  eller	  goda	  lärjungar.	  	  
	  
Två	  av	  lärarna	  talar	  om	  en	  filosofisk	  utgångspunkt	  i	  sin	  undervisning.	  Det	  handlar	  om	  
deras	  roll	  som	  lärare	  där	  de	  förlikar	  sig	  med	  rollen	  som	  trädgårdsmästare.	  Detta	  handlar	  
om	  deras	  syn	  på	  sin	  yrkesroll	  som	  enligt	  dem	  är	  att	  vägleda	  eleverna	  för	  att	  de	  ska	  få	  
förverkliga	  sig	  själva,	  ungefär	  som	  när	  en	  växt	  får	  näring	  för	  att	  sedan	  kunna	  växa	  till	  sig	  



	   30	  

och	  utvecklas	  av	  egen	  kraft.	  Detta	  kräver	  flexibilitet	  och	  lyhördhet	  hos	  läraren	  samt	  för-‐
utsätter	  att	  eleven	  är	  med	  och	  tar	  ansvar	  för	  sitt	  eget	  lärande.	  Informanterna	  menar	  att	  
risken	  med	  den	  motsatta	  modellen,	  skulptören	  är	  att	  läraren	  kan	  gå	  in	  så	  mycket	  i	  sitt	  
förbestämda	  material	  och	  metoder	  att	  den	  får	  svårt	  att	  anpassa	  sig	  efter	  olika	  individer	  
och	  därmed	  tappar	  elevers	  intresse	  på	  grund	  av	  bristande	  på	  lyhördhet	  och	  flexibilitet.	  
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5	  Diskussion	  	  
Detta	  avslutande	  kapitel	  inleds	  med	  reflektioner	  kring	  undersökningens	  resultat	  i	  för-‐
hållande	  till	  den	  forskning	  och	  det	  teoretiska	  perspektiv	  som	  presenterades	  i	  bak-‐
grundskapitlet.	  Detta	  följs	  av	  en	  diskussion	  kring	  den	  metod	  som	  har	  använts	  i	  studien,	  
samt	  egna	  reflektioner	  kring	  arbetet	  i	  stort	  och	  vad	  det	  har	  gett	  för	  insikter	  och	  lärdo-‐
mar.	  Avslutningsvis	  diskuteras	  arbetets	  betydelse,	  och	  förslag	  ges	  på	  fortsatt	  forskning	  
inom	  området	  lektionsformer	  och	  motivation.	  	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  

5.1.1	  Kontextbaserad	  undervisning	  
Informanterna	  i	  den	  här	  studien	  var	  av	  den	  uppfattningen	  att	  elever	  skulle	  kunna	  lära	  
sig	  mer	  om	  de	  undervisades	  i	  grupp	  från	  början	  i	  stället	  för	  individuellt,	  eftersom	  under-‐
visningen	  då	  blir	  kontextbaserad.	  Elever	  som	  ges	  denna	  möjlighet	  torde	  få	  en	  mer	  sam-‐
manhängande	  bild	  av	  vad	  musik	  är	  och	  vad	  det	  innebär	  att	  musicera	  i	  grupp,	  menade	  de.	  
De	  ansåg	  även	  att	  många	  elever	  upplever	  grupp-‐	  och	  ensembleundervisning	  som	  mer	  
lustfylld,	  vilket	  är	  något	  som	  i	  så	  fall	  också	  skulle	  kunna	  främja	  deras	  motivation	  som	  i	  
sin	  tur	  även	  främjar	  läroprocesser.	  Hanken	  och	  Johansen	  (2013)	  beskriver	  elevers	  tidiga	  
erfarenheter	  av	  musik	  som	  starkt	  bundna	  till	  någon	  typ	  av	  musikalisk	  kontext.	  En	  kon-‐
text	  kan	  bestå	  av	  ett	  socialt	  sammanhang	  som	  eleven	  förknippar	  musik	  och	  musicerande	  
med.	  Säljö	  (2010)	  menar	  att	  lärande	  sker	  i	  samspelet	  mellan	  individer	  och	  att	  det	  därför	  
förutsätter	  ett	  deltagande	  i	  sociala	  och	  kulturell	  aktiviteter.	  Om	  denna	  aspekt	  inte	  tas	  
hänsyn	  till	  i	  undervisningen	  föreligger	  risk	  att	  läraren	  inte	  lyckas	  nå	  sina	  elever	  genom	  
undervisningen.	  Något	  som	  också	  skulle	  kunna	  falla	  under	  benämningen	  kontext	  är	  att	  
ha	  en	  tydlig	  målsättning,	  så	  som	  en	  konsert	  eller	  annat	  sammanhang	  där	  elever	  får	  
chansen	  att	  bli	  uppmärksammade	  för	  sina	  framsteg	  av	  sin	  omgivning	  och	  personer	  som	  
för	  dem	  är	  betydelsefulla.	  Konserter	  och	  liknande	  målsättning	  är	  i	  högsta	  grad	  en	  del	  av	  
verksamma	  musikanters	  verklighet	  och	  därmed	  en	  naturlig	  kontext	  i	  undervisningsupp-‐
lägget	  om	  målsättningen	  strävar	  mot	  professionella	  sammanhang	  skriver	  McPherson	  
och	  McCormick	  (2000).	  De	  betonar	  alltså	  vikten	  av	  tydliga	  målsättningar.	  

5.1.2	  Musikskolans	  utformning	  
Informanterna	  uppgav	  att	  de	  upplever	  en	  generell	  tendens	  i	  kulturskolan	  att	  ”man	  gör	  
som	  man	  alltid	  har	  gjort”	  men,	  med	  tanke	  på	  lärarnas	  bakgrunder,	  som	  Kvale	  och	  
Brinkman	  (2009)	  betonar	  vikten	  av,	  kan	  deras	  erfarenheter	  av	  att	  själva	  vara	  elever	  i	  
musikskolan	  påverka	  hur	  de	  ser	  på	  undervisning	  och	  lärande	  idag.	  Denna	  erfarenhet	  
skulle	  också	  kunna	  vara	  en	  stor	  tillgång	  i	  lärarens	  vardag	  om	  den	  reflekteras	  över	  och	  en	  
åtskillnad	  görs	  mellan	  sina	  egna	  och	  andras	  upplevelser	  i	  rollen	  som	  elev.	  Annars	  kan	  
risken	  vara	  att	  läraren	  faller	  i	  fällan	  att	  tro	  att	  alla	  elever	  fungerar	  som	  hen	  själv	  gör	  och	  
får	  svårt	  att	  förstå	  hur	  en	  del	  elever	  fungerar	  och	  lär	  på	  bästa	  sätt.	  Att	  denna	  problema-‐
tik	  existerar	  kan	  bero	  på	  att	  en	  del	  kulturskolor	  lider	  av	  en	  introvert	  och	  konservativ	  
organisation	  samt	  bristande	  kontakt	  med	  andra	  institutioner	  i	  samhället,	  vilket	  var	  sa-‐
ker	  som	  uppdagades	  och	  diskuterades	  vid	  SMoKs	  rikskonferens	  2012.	  Där	  uttrycktes	  det	  
från	  personal	  på	  kulturskolor	  att	  många	  upplever	  en	  introvert	  och	  konservativ	  organi-‐
sation	  som	  behöver	  utöka	  sitt	  samarbete	  med	  exempelvis	  grundskolan,	  föräldrar,	  olika	  
institutioner	  samt	  professionellt	  musikliv.	  Att	  kulturskolornas	  personal	  uttrycker	  detta	  
tyder	  på	  att	  det	  finns	  risk	  att	  dessa	  tendenser	  är	  kända	  sedan	  tidigare	  och	  därmed	  före-‐
mål	  för	  nödvändiga	  åtgärder	  från	  musikskolornas	  håll	  (Kultursmockan,	  2012,	  maj).	  
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5.1.3	  Flexibilitet	  och	  gruppundervisning	  
I	  resultatet	  visas	  att	  informanterna	  talar	  om	  vikten	  av	  flexibilitet	  i	  pedagogyrket.	  Lyck-‐
ligtvis	  upplevde	  de	  inflytandet	  över	  sitt	  arbete	  som	  stort	  och	  därmed	  även	  möjligheterna	  
att	  kunna	  agera	  flexibelt	  såväl	  i	  undervisningen	  som	  på	  ett	  organisatoriskt	  plan.	  Flera	  av	  
informanterna	  deltog	  i	  skapandet	  och	  införandet	  av	  kursen	  rockverkstan,	  som	  innebar	  
en	  ny	  typ	  av	  lektionsform	  för	  nybörjare	  inom	  pop/rock-‐genren.	  Detta	  var	  ett	  initiativ	  
taget	  av	  lärarna	  själva,	  inte	  av	  skolledning	  eller	  politiker.	  Lärarna	  avläste	  ett	  behov	  
bland	  eleverna	  att	  få	  spela	  i	  grupp	  och	  tog	  därför	  initiativ	  till	  en	  förändring	  för	  att	  tillgo-‐
dose	  detta	  behov.	  När	  en	  tid	  hade	  gått	  såg	  de	  resultaten	  och	  kunde	  då	  konstatera	  att	  
kunskapsnivån	  hade	  höjts	  jämfört	  med	  det	  tidigare	  alternativet	  då	  eleverna	  började	  med	  
individuella	  lektioner.	  Runesson	  (1995)	  menar	  att	  en	  av	  de	  viktigaste	  uppgifterna	  för	  en	  
lärare	  i	  musik	  är	  att	  arrangera	  undervisningen	  på	  sådant	  sätt	  att	  elever	  lär	  sig	  det	  som	  
finns	  föreskrivet	  i	  läroplans-‐	  och	  kursplansmålen.	  Rockverkstan	  är	  ett	  exempel	  där	  en	  
förändring	  av	  undervisningens	  arrangemang	  fick	  positiv	  effekt	  och	  där	  lektionsformen	  
blev	  en	  central	  faktor.	  
	  

5.1.4	  Förutsättningar	  vid	  undervisning	  i	  grupp	  och	  individuellt	  
Då	  det	  talades	  om	  olika	  lektionsformers	  förutsättningar	  i	  intervjuerna	  uttryckte	  infor-‐
manterna	  att	  det	  var	  lättare	  för	  eleverna	  att	  lära	  in	  allmänna	  musikkunskaper	  som	  takt-‐
känsla	  och	  gehör	  i	  gruppundervisning.	  Detta	  styrks	  av	  Säljö	  (2010)	  som	  understryker	  
vikten	  av	  det	  sociala	  samspelets	  kontext.	  Om	  musiken	  är	  tänkt	  att	  spela	  i	  grupp	  så	  blir	  
därmed	  gruppen	  det	  naturliga	  sammanhang	  för	  att	  lära	  sig	  de	  kunskaper	  som	  behövs.	  I	  
den	  naturliga	  kontexten	  approprieras	  färdigheterna	  indirekt	  som	  en	  konsekvens	  av	  att	  
individen	  befinner	  sig	  i	  och	  deltar	  i	  verksamheten.	  En	  av	  informanterna	  hade	  under	  sin	  
utbildningstid	  själv	  tankar	  på	  en	  verksamhet	  som	  erbjöd	  elever	  att	  få	  börja	  i	  ensemble	  i	  
stället	  för	  individuellt.	  Han	  sade	  att	  han	  inte	  hade	  sett	  något	  sådant	  tidigare	  och	  att	  det	  
skulle	  ha	  passat	  för	  nybörjare	  som	  ofta	  inte	  vet	  riktigt	  vad	  för	  instrument	  eller	  musikstil	  
de	  vill	  spela	  när	  de	  börjar.	  
	  
I	  studien	  förekommer	  ett	  resonemang	  kring	  kulturskolans	  kursupplägg	  där	  ett	  behov	  av	  
att	  nivå-‐	  och	  åldersanpassa	  kursupplägget	  belyses.	  I	  nybörjarstadiet	  kanske	  en	  viss	  lekt-‐
ionsform	  lämpar	  sig	  bra	  medan	  en	  annan	  typ	  av	  lektioner	  fungerar	  bättre	  när	  eleven	  har	  
blivit	  äldre	  och	  uppnått	  en	  mer	  avancerad	  nivå	  på	  sitt	  instrument.	  Idag	  är	  det	  dock	  enligt	  
informanterna	  vanligt	  att	  det	  är	  individuell	  undervisning	  från	  att	  en	  elev	  börjar	  till	  att	  
den	  slutar.	  Detta	  innebär	  att	  den	  kontextbaserade	  undervisningen	  får	  vänta	  och	  nästan	  
bli	  till	  en	  belöning	  för	  de	  elever	  som	  lyckas	  uppnå	  skicklighet	  på	  sitt	  instrument,	  trots	  
allt,	  samtidigt	  som	  forskare	  betonar	  gynnsamma	  effekter	  av	  kontextbaserat	  lärande	  
(Säljö	  2010).	  
	  
När	  det	  kommer	  till	  fördelarna	  med	  individuell	  undervisning	  var	  informanterna	  överens	  
om	  att	  den	  största	  fördelen	  ligger	  i	  att	  läraren	  kan	  koncentrera	  sig	  helt	  åt	  en	  elev	  och	  
därför	  anpassa	  och	  utforma	  undervisningen	  just	  för	  den	  eleven.	  Som	  Hallam	  (2009)	  be-‐
skriver	  så	  fungerar	  undervisningen	  som	  bäst	  när	  det	  råder	  en	  harmoni	  i	  den	  sociala	  re-‐
lationen	  mellan	  lärare,	  elev	  och	  förälder.	  Därför	  torde	  individuell	  undervisning	  kunna	  
hålla	  hög	  kvalitet	  om	  än	  under	  andra	  förutsättningar	  än	  i	  grupp,	  då	  det	  råder	  harmoni	  på	  
det	  sociala	  planet.	  
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Undervisning	  i	  grupp	  med	  blandade	  åldrar	  beskrivs	  i	  studien	  som	  ett	  koncept	  som	  kan	  
ge	  många	  positiva	  effekter.	  De	  yngre	  blir	  motiverade	  av	  de	  äldres	  närvaro	  och	  de	  äldre	  
känner	  ökat	  ansvar	  som	  förebilder	  inför	  de	  yngre.	  Koncentrationen	  ökar	  bland	  deltagar-‐
na	  samtidigt	  som	  busiga	  och	  trotsiga	  beteenden	  minskar.	  Detta	  tycks	  onekligen	  som	  ett	  
framgångsrecept,	  vilket	  också	  bekräftas	  av	  Hallams	  (2009)	  slutsats	  att	  erkännandet	  från	  
personer	  vi	  ser	  upp	  till,	  är	  den	  huvudsakliga	  källan	  till	  motivation.	  En	  risk	  med	  denna	  
typ	  av	  lektionsform	  skulle	  dock	  kunna	  vara	  att	  en	  person	  eller	  grupp	  inom	  gruppen	  
hamnar	  i	  minoritetsställning	  och	  därför	  känner	  sig	  utsatt,	  exempelvis	  om	  det	  endast	  
skulle	  ingå	  en	  äldre	  elev	  i	  en	  grupp	  av	  betydligt	  yngre	  elever.	  Risken	  är	  då	  att	  den	  äldre	  
känner	  sig	  utanför	  eller	  att	  hen	  ligger	  på	  en	  låg	  nivå	  för	  sin	  ålder.	  Om	  det	  skulle	  röra	  sig	  
om	  en	  större	  grupp	  kan	  det	  även	  vara	  så	  att	  små	  grupperingar	  inom	  den	  stora	  bildas	  och	  
ett	  ”vi-‐och-‐dem-‐tänk”	  uppstår,	  likt	  grupperingar	  i	  en	  skolklass,	  vilket	  skulle	  kunna	  bli	  ett	  
distraherande	  moment	  i	  undervisningen.	  

5.1.5	  Lärarfilosofi	  	  
Två	  av	  pedagogerna	  uttryckte	  en	  syn	  på	  sin	  roll	  som	  lärare,	  som	  motsvarar	  metaforen	  
om	  trädgårdsmästaren.	  En	  trädgårdsmästares	  syn	  på	  eleven	  är	  att	  denne	  själv	  måste	  
göra	  kopplingar	  för	  att	  förstå	  sammanhang.	  Därmed	  blir	  det	  elevens	  ansvar	  att	  vara	  
uppmärksam	  på	  sin	  läroprocess,	  samtidigt	  som	  det	  är	  lärarens	  ansvar	  att	  anpassa	  
undervisningen	  efter	  elevens	  nivå	  och	  behov,	  vilket	  Holmberg	  (2010)	  menar	  är	  vanligt	  
förekommande	  i	  dagens	  instrumentalundervisning	  i	  Kulturskolan.	  Detta	  synsätt	  går	  
hand	  i	  hand	  med	  den	  sociokulturella	  synen	  på	  hur	  kunskap	  bildas,	  nämligen	  att	  indivi-‐
der	  kommunicerar	  med	  hjälp	  av	  kulturella	  redskap,	  vilket	  resulterar	  i	  ett	  utbyte	  av	  in-‐
formation.	  Informationen	  approprieras	  hos	  parterna	  och	  kunskap	  bildas	  (Säljö,	  2012).	  
Holmberg	  (2010)	  talar	  även	  om	  denna	  syn	  på	  lärande	  som	  en	  del	  av	  den	  riktning	  som	  
undervisningen	  har	  tagit	  i	  det	  senmoderna	  samhället	  som	  vi	  lever	  i	  idag.	  Baksidan	  av	  
detta	  synsätt,	  vilket	  visades	  i	  Holmbergs	  undersökning,	  kan	  bli	  att	  fokus	  läggs	  vid	  att	  
tillfredsställa	  eleven/kunden	  för	  att	  denne	  ska	  tycka	  att	  undervisningen	  är	  rolig.	  Kraven	  
på	  elevens	  eget	  ansvar	  minskar,	  vilket	  leder	  till	  att	  det	  viktigaste	  i	  lärprocessen	  missas,	  
nämligen	  elevens	  appropriering	  av	  information	  under	  lektionen	  samt	  det	  egna	  ansvaret	  
att	  studera	  mellan	  lektionerna.	  Situationen	  ser	  såklart	  olika	  ut	  från	  skola	  till	  skola.	  Vad	  
som	  dock	  var	  intressant	  var	  att	  trots	  att	  lärarna	  i	  både	  Holmbergs	  studie	  och	  min	  var	  
medvetna	  om	  att	  utvecklingen	  gick	  åt	  detta	  håll	  så	  hade	  de	  olika	  inställningar.	  Möjligtvis	  
kan	  det	  bero	  på	  att	  lärarna	  i	  min	  studie	  kände	  att	  de	  hade	  stort	  inflytande	  och	  frihet,	  
medan	  de	  i	  Holmbergs	  kände	  sig	  maktlösa.	  Detta	  kan	  bero	  på	  många	  olika	  saker,	  men	  
det	  visar	  i	  vilket	  fall	  att	  synen	  på	  dessa	  förändringar	  som	  senmodernismen	  har	  inneburit	  
skiftar.	  	  

5.1.6	  Färdighetskrav	  för	  ensemblespel	  
Något	  som	  kom	  fram	  under	  intervjuerna	  var	  att	  det	  ibland	  förekommer	  krav	  på	  en	  viss	  
färdighetsnivå	  för	  att	  få	  spela	  i	  ensemble	  i	  kulturskolan.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  van-‐
ligtvis	  att	  eleven	  anses	  behöva	  uppnå	  en	  viss	  färdighetsnivå	  på	  sitt	  instrument	  för	  att	  
hänga	  med	  i	  de	  andra	  elevernas	  tempo,	  som	  i	  denna	  studie	  är	  någonstans	  förbi	  nybör-‐
jarstadiet.	  Detta	  kan	  tyckas	  rimligt	  eftersom	  alltför	  olika	  nivåer	  inom	  en	  ensemble	  eller	  
orkester	  kan	  riskera	  att	  inte	  fungera	  så	  bra	  enligt	  informanterna,	  men	  det	  kan	  också	  
tyda	  på	  en	  viss	  typ	  av	  skolkod	  (Imsen,	  1999).	  I	  denna	  skolkod	  ingår	  att	  gruppspel	  är	  nå-‐
got	  för	  elever	  på	  högre	  nivåer	  och	  därför	  utformas	  heller	  inte	  ensemblekurser	  för	  dem	  
på	  nybörjarnivå.	  Enligt	  SMoK	  (2009)	  ska	  musikskolan	  utveckla	  elevers	  färdigheter	  i	  mu-‐
sicerande	  oavsett	  om	  målet	  är	  att	  bli	  professionell	  eller	  amatör.	  Detta	  överensstämmer	  
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alltså	  inte	  helt	  med	  hur	  skolkoden	  och	  kursupplägget	  ser	  ut	  på	  en	  del	  kulturskolor.	  In-‐
formanterna	  i	  denna	  studie	  berättade	  också	  om	  sina	  erfarenheter	  av	  ensembleundervis-‐
ning	  med	  helt	  oerfarna	  elever	  som	  då	  hade	  fungerat	  väldigt	  väl.	  Detta	  var	  alltså,	  enligt	  
dem	  fullt	  möjligt	  att	  genomföra,	  förutsatt	  att	  undervisningen	  sker	  på	  elevernas	  rätta	  
nivå.	  	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  	  
När	  detta	  arbete	  påbörjades	  var	  jag	  medveten	  om	  att	  min	  syn	  på	  musik-‐	  och	  kultursko-‐
lors	  utformning	  av	  instrumentalundervisning	  var	  något	  partisk.	  Jag	  hade	  en	  kritisk	  syn	  
på	  konservatorietraditionen	  där	  individuella	  lektioner	  utgör	  normen.	  Med	  detta	  i	  åtanke	  
gjorde	  jag	  mitt	  bästa	  för	  att	  hålla	  en	  så	  neutral	  och	  öppen	  inställning	  som	  möjligt	  genom	  
undersökningen,	  vilket	  har	  gett	  mig	  en	  mer	  nyanserad	  syn	  idag.	  Det	  är	  svårt	  att	  utforma	  
mirakelmodeller	  eller	  konstatera	  att	  något	  sätt	  fungerar	  bättre	  eller	  sämre	  än	  något	  an-‐
nat	  när	  det	  kommer	  till	  arbete	  med	  människor.	  I	  den	  forskning	  jag	  har	  tagit	  del	  av	  inför	  
arbetet	  med	  denna	  studie	  och	  i	  de	  intervjuer	  jag	  har	  gjort,	  har	  det	  framgått	  att	  alla	  lekt-‐
ionsformer	  har	  sina	  för-‐	  och	  nackdelar.	  Det	  som	  dock	  har	  varit	  genomgripande	  har	  varit	  
det	  som	  Säljö	  (2012)	  uttrycker:	  ”det	  är	  genom	  kommunikation	  (och	  särskilt	  språklig	  
sådan)	  med	  andra	  som	  vi	  formas	  som	  tänkande	  varelser”	  (.	  Individuell	  undervisning	  
bygger	  på	  att	  en	  elev	  övar	  på	  fritiden	  och	  för	  att	  detta	  ska	  ske	  utan	  inre	  motivation,	  
krävs	  närvaro	  och	  stöd	  från	  exempelvis	  familjemedlemmar	  eller	  vänner,	  vilket	  även	  Hal-‐
lam	  (2009)	  påpekar.	  Samtliga	  informanter	  i	  den	  här	  studien	  svarade	  på	  frågan	  om	  deras	  
syn	  på	  optimal	  nybörjarundervisning,	  att	  någon	  typ	  av	  allmänmusikalisk	  undervisning	  i	  
grupp,	  kombinerat	  med	  individuell	  undervisning,	  vore	  det	  mest	  optimala.	  Både	  infor-‐
manterna	  och	  det	  som	  framkommer	  i	  forskning	  uppvisar	  därmed	  överensstämmelse	  om	  
att	  motivation	  kräver	  stimulans	  genom	  social	  kontakt.	  Denna	  stimulans	  kan	  ges	  av	  famil-‐
jemedlemmar,	  lärare	  eller	  vänner	  i	  samband	  med	  eget	  övande	  på	  fritiden,	  men	  ges	  di-‐
rekt	  vid	  exempelvis	  ensemble-‐	  eller	  rytmikundervisning.	  Därför	  tror	  jag	  att	  gruppun-‐
dervisning	  borde	  utgöra	  ett	  utgångsläge	  i	  musik-‐	  och	  kulturskolor	  för	  att	  elevers	  moti-‐
vation	  ska	  bibehållas	  och	  deras	  allmänmusikaliska	  färdigheter	  ska	  utvecklas,	  men	  att	  
individuella	  lektioner	  är	  ett	  nödvändigt	  komplement	  för	  att	  utvecklas	  på	  högre	  nivå.	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  	  
Min	  förhoppning	  är	  att	  detta	  arbete	  ska	  bidra	  till	  att	  de	  musiklärare	  som	  läser	  det	  ska	  
reflektera	  över	  hur	  både	  deras	  egen	  och	  andras	  undervisning	  är	  utformad	  på	  skolan	  där	  
de	  arbetar.	  Det	  finns	  en	  trend	  som	  pekar	  mot	  att	  mer	  nybörjarundervisning	  sker	  i	  grupp,	  
vilket	  är	  positivt.	  Därför	  ser	  jag	  fram	  emot	  att	  fördelarna	  med	  olika	  typer	  av	  gruppun-‐
dervisning	  utnyttjas	  mer	  och	  tas	  till	  vara	  på	  kulturskolorna.	  Detta	  tror	  jag	  skulle	  vara	  till	  
fördel	  för	  elevernas	  personliga	  och	  musikaliska	  utveckling.	  

5.4	  Fortsatt	  forskning	  	  
Som	  Calissendorff	  nämnde	  så	  är	  kulturskolan	  i	  allmänhet	  ett	  eftersatt	  område	  inom	  pe-‐
dagogisk	  forskning	  (Bodinger,	  2012).	  Effekterna	  av	  åldersöverskridande	  undervisning	  
skulle	  vara	  intressant	  att	  veta	  mer	  om.	  Informant	  B	  beskriver	  positiva	  effekter	  av	  under-‐
visning	  i	  grupp	  med	  blandade	  åldrar.	  Eftersom	  utvecklingen	  går	  mot	  att	  instrumental-‐
undervisning	  i	  grupp	  blir	  allt	  vanligare	  anser	  jag	  att	  det	  finns	  stor	  anledning	  att	  bedriva	  
mer	  forskning	  inom	  denna	  undervisningsform.	  Calissendorffs	  forskning	  handlade	  om	  
kulturskolans	  effekter.	  Andra	  områden	  som	  jag	  tror	  skulle	  kunna	  utvecklas	  är	  forskning	  
om	  exempelvis	  hur	  olika	  lektionsformers	  förutsättningar	  påverkar	  lärande	  och	  motivat-‐
ion.	  Kulturskolans	  elever	  befinner	  sig	  i	  en	  avgörande	  ålder	  för	  sin	  utveckling	  såväl	  per-‐
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sonligt	  som	  kunskapsmässigt.	  Att	  motivera	  elever	  är	  något	  som	  instrumentallärare	  ofta	  
upplever	  som	  svårt.	  Eleverna	  har	  sällan	  övat	  på	  sina	  läxor	  och	  läraren	  vet	  inte	  hur	  hen	  
ska	  göra	  för	  att	  vända	  trenden.	  Visst	  kan	  det	  vara	  lathet	  och	  slentrian	  från	  lärarens	  sida,	  
men	  det	  kan	  lika	  gärna	  ha	  att	  göra	  med	  att	  området	  sällan	  blir	  belyst	  inom	  forskningen	  
och	  att	  ett	  eventuellt	  reformarbete	  inom	  kulturskolan	  skulle	  kunna	  hjälpa	  lärarna	  med	  
detta..	  	  
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