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Syftet med denna studie är att beskriva relevansen av och eventuella samband mellan utvalda 
faktorers inverkan på trumpetelevers val av instrument och på deras fortsatta spelande i mu-
sik- och kulturskolor. Detta görs genom att beskriva både vad som påverkat eleverna i deras 
instrumentval och vad som varit viktigt för deras fortsatta spelande och intresse. Därefter un-
dersöks om det finns några samband mellan dessa viktiga faktorer. Studien undersöker också 
föräldrars upplevda stöttning och om den har något samband med elevernas övningsfrekvens. 
Studien försöker dessutom också belysa hur elevernas intresse för sitt instrument ser ut genom 
att undersöka vissa faktorers relevans i relation till intresset, men också i jämförelse med 
andra instrument som brukar erbjudas på musik- och kulturskolor. Detta görs genom att både 
undersöka var intresset kommer ifrån samt hur de upplever att intressegraden ser ut idag jäm-
fört med när de började spela. Tidigare forskning i området har ofta varit inriktad på lärarens 
perspektiv eller en allmän syn på undervisning. Avsikten med denna studie är dock att under-
sökningen görs ur elevernas synvinkel. Studien genomfördes utifrån ett positivistiskt kvantita-
tivt förhållningssätt och urvalet består av trumpetelever samt deras föräldrar. Resultatet visar 
att både trumpetens egenskaper som ljud och klang samt läraren är viktiga faktorer för att ele-
ver ska börja spela. Musik- och kulturskolors instrumentprovardagar är också en bidragande 
faktor. Resultatet visar även att det inte finns några idoler som skapat intresset hos någon av 
eleverna, utan intresset har snarare kommit från lärare, familj och kompisar. Att ha provat 
spela trumpet tidigare är också en viktig faktor. En reflektion är att studien kan antyda på att 
föräldrar kanske underskattar sin egen inverkan på eleverna, både i valet av instrument, men 
även för det fortsatta intresset.  
 
 
Nyckelord: trumpet, musikskola, kulturskola, musikundervisning, kvantitativ studie, enkäter.  
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Abstract		
 
Course Title:  Thesis 2 – Music Education  
Course Code:  MUAL15 
Credits:  Advanced level, 15 credits 
Semester and year:  Spring term, 2017 
 
The purpose of this study is to describe the relevance of the influence and possible 
correlations of selected factors on trumpet students choice of instrument and their continuous 
playing at community music schools. This is done by describing both what influenced the 
students in their choice of instruments, and what was important for their continued interest. 
Thereafter, any possible correlations between these important factors are examined. The study 
also examines parents estimated support and whether it has any connection with the students' 
practice rates. The study also examines students interest in instruments at community music 
schools by examining the relevance of the impact of certain factors on the interest, but also in 
comparison with other musical instruments. This is pursued by both uncovering where the 
interest came from and how they perceive their own interest at present compared to when they 
started playing. Previous research in this field has often been focused on the teacher's 
perspective or on a general view of teaching. In contrast, this study should be able to show 
trumpet students point of view. The study was conducted on the basis of a positivist 
quantitative approach and the selection consists of trumpet students and their parents. Results 
show that both the characteristics of the trumpet, for example the sound colour, as well as the 
teacher, are important factors for students to start playing this instrument. Testing days on 
music schools are also a contributing factor. Results also provides fact to that there are no 
idols that created the interest of any of the students, instead the interest has mostly come from 
teachers, family and friends. Having tried to play the trumpet in the past is also an important 
factor. A reflection that this study may suggest is that parents may underestimate their own 
influence on students, both in the choice of instruments, but also for the continued interest. 
 
 
Keywords: trumpet, music school, music education, quantitative study, survey,  
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet. 

1.1 Inledande text 
När jag började på musiklärarprogrammet för snart 5 år sedan gav jag mig som uppgift att 
göra trumpet coolt igen. Trenden har länge varit att antalet sökande går ned för flera av de 
typiska orkesterinstrumenten, och trumpeten är ett av dem. Ett problem med att allt färre barn 
vill söka sig till de instrumenten, och snarare väljer sång, piano och gitarr, är att vi riskerar att 
förlora en stor kulturskatt som vi länge haft. Ett storband är beroende av fyra trumpeter, fyra 
tromboner och fem saxofoner, men bara en pianist och det behöver inte nödvändigtvis finnas 
någon sångare med i bandet. På samma sätt kan blåsorkestrar, stråkorkestrar, symfoniorkest-
rar och andra musikaliska sammansättningar riskera att dö ut, och med dem den musik som är 
skriven av bland annat de gamla stora mästarna inom alla genrer för dessa typer av sättningar. 
Som blivande yrkesverksam i ett område som till viss del kan ses ha en kulturbevarande roll 
skulle det kännas som ett stort personligt nederlag om ovanstående skräckexempel inträffade 
under min yrkesverksamma tid. Vi behöver tillväxt på samtliga instrument, och just nu ligger 
några instrument betydligt sämre till än andra.  
 
Därför har jag inriktat denna uppsats till att undersöka vad som påverkar och lockar elever att 
söka sig till trumpeten, och även lära mig mer om elevers syn på instrumentet, musiken och 
sammanhangen musiken kan placera dem i. Från tidigare kvalitativ forskning har jag kunnat 
utläsa att tillfrågade respondenter bland annat anger instrumentets utseende, instrumentets 
ljud, lärarens roll, möjligheten att få spela i orkestrar samt prova på-dagar på musik- och kul-
turskolor som olika argument som spelar in till varför elever valt just de instrument de valt 
(Andersson, 2008; Färnqvist, 2008; Hägg, 2015; Odin, 2014). Jag skulle vilja undersöka detta 
förhållande närmare, men då i en kvantitativt utformad studie. Det ska dock nämnas att det 
idag på många håll görs riktade insatser på musik- och kulturskolor i form av bland annat El 
Sistema-undervisning, där blåsinstrument blir en del av den obligatoriska musikundervisning-
en i mellanstadieklasser.   
 
Jag tror att det är väldigt nyttigt att försöka se verkligheten ur elevernas perspektiv, då det i 
längden kan bidra till att jag blir en bättre lärare. Dessutom måste jag i någon mening skapa 
mitt eget jobb i framtiden. Det blir till viss del min uppgift att göra elever intresserade för att 
börja spela trumpet, och på så sätt själv skapa elevunderlag för min egen tjänst. 	

1.2 Problemområde  
Trenden hos musik- och kulturskolor idag är att allt färre har börjat spela trumpet och andra 
typiska orkesterinstrument. Vad det beror på går att spekulera i, och personligen tror jag att 
det kan vara en mängd olika orsaker som spelar in. Dels har typiska orkestrala instrument en 
mindre exponering i TV och andra medier idag, i både uttalade musikprogram och tävlingar 
som Melodifestivalen, Idol, The Voice och liknande, men även på olika galor och liknande tv-
sända tillställningar. Dagens radiomusik har också i högre grad syntetiserade ljud istället för 
”riktiga” analoga instrument. En tredje faktor kan vara avsaknad av förebilder inom dessa 
instrument idag. Därtill finns det allt fler aktiviteter som barn är intresserad av idag och som 
upptar en stor del av deras tid. Idrottsklubbar börjar satsa allt lägre ned i åldrarna, och alla vi 
olika aktörer blir fler som slåss om dessa barn och ungdomars fritid. Dessutom kan tålamod 
vara en faktor. Samhället går idag allt snabbare och vi vill generellt se snabbare resultat inom 
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många områden, och det kan kanske medföra att dagens barn och ungdomar inte riktigt har 
tålamodet som krävs för att lära sig spela ett instrument från grunden.  
 
Detta arbete känns väldigt viktigt för mig att få genomföra. Dels vill jag lära mig mer om 
barns syn på trumpeten och trumpetundervisningen i ett led att bli en bättre lärare. Dessutom 
anser jag att trenden vi ser idag med nedåtgående antal sökande är något vi aktivt måste arbeta 
mot, om vi inte vill lägga oss ned och ge upp till förmån för de syntetiserade ljud som präglar 
samtidens popmusik. En tredje anledning är att alla lärare på musik- och kulturskolor, som är 
en frivillig skolform, i någon mening måste skapa sitt eget arbete i form av rekrytering. Där 
tror jag att en utökad förståelse om barns upplevelse av musik och instrument har stor bety-
delse för många nuvarande och blivande musiklärare.  

1.3 Arbetets disposition 
Arbetet inleds med att presentera ingången i detta ämne och hur det fångat mitt intresse. Där-
efter redogörs för tidigare forskning och annan litteratur som direkt behandlar detta område 
eller på annat sätt är relevant för denna studie, indelat i några olika kategorier. Där finns bland 
annat forskning om musik- och kulturskolan, forskning om brassundervisning samt forskning 
om barns lärande och deras syn på musik och instrument. Under samma kapitel finns också 
problemformulering och forskningsfrågorna kring vilket detta arbete är uppbyggt. I följande 
kapitel, kapitel 3, ges en beskrivning av den positivistiska utgångspunkt som ligger till grund 
för arbetet samt en sammanfattande redogörelse av olika typer av kvantitativ forskning med 
kortare motivering om vilken typ av tillvägagångssätt som är mest förenligt med denna stu-
die.  
 
I kapitel 4 presenteras valet av metod ytterligare med utförlig beskrivning av tillvägagångssät-
tet för denna studie samt en del av de potentiella för- och nackdelar som finns för vald metod. 
Här finns också en beskrivning av datainsamlingsproceduren och en beskrivning av tillverk-
ningen av datainsamlingsverktyget som i detta fall är en pappersenkät. Här beskrivs också hur 
min bearbetning av enkäternas resultat kommer att se ut samt beskrivningar och motiveringar 
av de olika jämförelser som gjorts och hur de valts att presenteras.  
 
Därefter följer ett resultatkapitel, där resultaten som uppkommit i analysen av samtliga re-
spondenters svar presenteras med hjälp av grafer, diagram och frekvenstabeller. I kapitel 6 
reflekteras kring de resultat som presenterats i föregående kapitel, och en jämförelse görs 
också med tidigare forskning och annan relevant litteratur som presenterats under kapitel 2. 
Arbetet avslutas med en reflektion kring arbetets betydelse följt av kommande möjliga in-
gångar till vidare forskning inom området.  
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2 Bakgrundskapitel  
I detta kapitel presenteras relevant tidigare forskning inom det valda ämnesområdet, annan för 
området relevant litteratur samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Forskningsfältet 
Här presenteras tidigare forskning och annan litteratur inom relevanta områden för studien. 
Detta avsnitt delas in efter respektive forskningsområde.  

2.1.1 Forskning om musik- och kulturskolor 
Lindgren (2014) gjorde på uppdrag av Sveriges Musik- och Kulturskoleråd en forskningsö-
versikt om musik- och kulturskolor idag. Han menar där att kommunala musikskolor hade sin 
guldålder mellan år 1960-1980, och har från 1990-talet och framöver stått inför en mängd 
olika utmaningar och yttre omständigheter som de blivit tvungna att hantera. Hübner (2002) 
gjorde också en undersökning åt Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, där det som undersök-
tes var varför barn och ungdomar väljer att spela instrument, och framför allt orkesterinstru-
ment. Även om bleckblåsinstrumenten legat ganska stadigt sedan år 1976 (11 849 elever, jäm-
fört med 9662 elever år 2002) så har trumpeten minskat från 8539 till 5563, vilket är nästan 
en tredjedel. Den mest relevanta statistiken är alltså 15 år, och sedan dess kan väldigt mycket 
ha hänt, då vårt samhälle utvecklas med stormsteg. Enligt Lindgrens (2014) sammanställning 
är det också en övervägande del flickor som deltar i undervisningen, och socioekonomiska 
faktorer spelar till stor del in bland de som börjar spela. Barn och ungdomar från familjer med 
stora resurser och högutbildade föräldrar deltar i större utsträckning i kulturskolans verksam-
het.  
 
2016 släpptes den av regeringen beställda kulturskoleutredningen, En inkluderande kulturs-
kola på egen grund (SOU 2016:69). Där påpekas bland annat hur kulturskolan påverkats av 
kulturella omvärldstendenser. Olika synsätt på kultur i samhället spelar in, och barns och 
ungas kulturella aktiviteter är i ständig förändring. Med dagens teknik kan lokala och globala 
kulturyttringar lättare spridas och flätas samman. Här kan det också uppstå en konflikt om 
kulturskolans uppdrag, om vi ska vara kulturbevarande och ta fasta på traditioner, eller om vi 
ska främja utvecklingen och det samtida arvet. I utredningen påpekas att en del av kultursko-
lans verksamhet ska vara en motvikt eller ett komplement till barns vardagskultur, för att de 
ska få komma i kontakt med andra kulturella uttrycksmedel och konstformer. Det blir påtag-
ligt i musiken då det finns en tradition i att erbjuda lektioner i orkesterinstrument, som sällan 
används i den musik som barn och unga känner till. Det bidrar i sin tur till att det blir lägre 
söktryck samt att lärarna tvingas popularisera undervisningen för att bibehålla elevernas in-
tresse. Utredningen poängterar också att kan det vara problematiskt att låta elevernas intresse 
styra utbudet i verksamheten. Lärarnas anställningstrygghet kan hotas, då lärarnas nuvarande 
kompetenser kan göra att det finns en tröghet i att svara upp mot den snabba utvecklingen 
inom populärmusiken och barns trendkänsliga kulturval.  
 
Maktförhållandet i kulturskolan, som är en frivillig skolform, kan jämföras med den obligato-
riska grundskolan. I musik- och kulturskolan är det enligt Holmberg (2010) marknadsesteti-
ken som styr, och lärarnas frihet begränsas av populärkulturens påverkan. I den obligatoriska 
grundskolan blir läraren snarare en expert som själv kan välja innehåll i lektionerna utan att 
styras av marknad. Mellan lärare och elev är också maktförhållandena olika. I grundskolan 
finns det skolplikt, eleverna är tvungna att närvara, och i kontrast till detta kan lärarna från 
musik- och kulturskolan framstå som udda och okonventionella, och erbjuda ett innehåll som 
är att föredra framför den obligatoriska skolan. I grundskolan har lärare alltså mer makt bero-
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ende på obligatoriska närvaron, medan musik- och kulturskollärare begränsas av elevens, 
kundens, maktposition menar Holmberg.  

2.1.2 Forskning om barns utveckling och lärande 
Det händer mycket med barn och ungdomar i 10-12-års åldern, vilket är den ålder då de oftast 
väljer att spela instrument. Lalander och Johansson (2007) benämner den fasen för preadole-
scens, som kännetecknas av pubertetens inträde och kroppens starka fysiologiska förändring-
ar. Här påbörjas även frigörelsen från föräldrarna, och det blir en större polarisering mellan 
könen till följd av en svårighet att tolka vissa kroppsliga signaler. I nästa fas, tidig adolescens 
som inträffar mellan 12-14 års ålder, så vänder sig individen ofta ännu mer mot familjen, och 
behovet av vänner blir större. Här används också ofta övergångsobjekt, som idoler och popu-
lärkulturella objekt att ty sig till i fasen mellan beroende och oberoende. Deltagandet i grup-
per har också stor inverkan på individens identitetsskapande enligt vissa. Samtidigt påpekar 
Lalander och Johansson noga att studien som ligger till grund för deras arbete är byggd på ett 
antal antaganden som kan ifrågasättas. I vilket fall är grundläggande utvecklingspsykologi bra 
att ha i åtanke när studier på ungdomar och barn görs. Att tillhöra en grupp ger ofta både en 
känsla av frihet och makt, men det skapar även en slags begränsning. Att välja ett alternativ 
som inte tillåts inom gruppen kan ses som olämpligt, ibland till och med otänkbart av indivi-
den att gå emot gruppen. Det kan beskrivas som både frihet och fångenskap i en grupp.  
 
Fostås (2002) hävdar att dagens ungdomar har tusen järn i elden samtidigt. När ska de få vila? 
Och var i livspusslet ska man hinna öva? Detta har stor inverkan på deras uppmärksamhet och 
fokus. Dessutom är elever idag ofta vana vid att få snabba belöningar efter att ha utfört något. 
Det kan i sin tur ha inverkan på tålamod och uthållighet. Har ungdomar idag det tålamod som 
krävs för att lära sig spela ett instrument från grunden? Det är några frågor och utmaningar 
lärare har framför sig.  

2.1.3 Forskning om barns upplevelse av instrument och musik 
Harrison och O’Neills (2000) studie avsåg att undersöka barns syn på relationen mellan in-
strument och kön, och de konstaterade bland annat att brassinstrument är en typisk maskulin 
instrumentfamilj. I denna brittiska studie var 357 barn i åldern 7-8 år tillfrågade om hur de såg 
på instrument och om instrumenten var typiska för pojkar, för flickor eller för båda könen. I 
studiens begynnelse uppgav 48,9% av de tillfrågade pojkarna att trumpet var ett instrument 
som bara pojkar skulle spela, 44,1% sa att trumpet passade båda pojkar och flickor, och 7,1% 
hävdade att bara flickor skulle spela trumpet. Av de tillfrågade flickorna uppgav 50,3% att 
trumpet bara skulle spelas av pojkar, 35,3% att trumpet kunde spelas av båda könen, och 
6,9% menade att trumpet var ett instrument som bara passade flickor. Det var alltså ungefär 
hälften av alla tillfrågade, både pojkar och flickor, som menade att trumpet var ett maskulint 
instrument enbart. En fjärdedel menade att trumpet passade båda könen, och knappt en tiondel 
menade att trumpet enbart var ett feminint instrument. Avseende övriga instrument i studien 
följdes både pojkar och flickor åt i relativt stort avseende gällande deras åsikter om maskulina 
och feminina instrument, där trenden var att exempelvis flöjt var ett instrument som bara tje-
jer skulle spela; trummor och gitarr var instrument för killar; piano och fiol kunde passa för 
bägge könen även om fiol också hade en stark dragning till att snarare ses som ett instrument 
för tjejer. Studien visade också hur barnens upplevelse av instrumentens relation till kön 
kunde ändras om ”fel” kön spelade på instrumentet. Efter att ha sett en kvinnlig gitarrist upp-
träda visade färre pojkar intresse för gitarr än innan, och samma sak gällde flickor som sett en 
manlig pianist uppträda. Det blev tydligt att förebilder har en stor inverkan på barns upple-
velse och intresse av olika instrument.  
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Calissendorff (2005) menar att det finns flera faktorer som får barn att välja att spela ett in-
strument. Hon räknar upp skolans och/eller föräldrars förväntan, spelande kompisar och TVs 
påverkan som några viktiga komponenter. Barn kan också ha presenterats för olika instrument 
i sammanhang som exempelvis konserter eller i radio/på skiva, som sedan väckt nyfikenhet 
för ett visst instrument.  
 
Enligt Holmberg (2010) har barn redan i 7-8 års ålder, när de ofta möter kulturskolan för 
första gången, hunnit samla på sig olika musikaliska preferenser. Ofta känner många till elgi-
tarren, men färre vet vad tvärflöjt, fagott, klarinett och andra orkesterinstrument är. Att välja 
ett så okänt instrument kräver större ansträngning för eleverna än att välja den välkända elgi-
tarren eller andra typiska populärmusik-instrument. Musiken och instrumenten har därför en 
tendens att delas upp i två läger, där musikskolans lärare i den ena ringhörnan företräder mu-
sik som ofta förknippas med orkesterinstrumenten, och elevers musikpreferenser från popu-
lärmusiken och dess typiska instrument står på motsatt sida. I Holmbergs undersökning finns 
en frustration hos de tillfrågade lärarna, och eleverna beskrivs som nästan obildade då de inte 
känner till musikskolans instrument, begränsade av populärmusiken och massmedia. I den 
tidigare presenterade utredningen (SOU 2016:69) presenteras begreppet filterbubblor, vilket 
anspelar på att vi idag med den snabba teknik vi har tillgång till har lättare att ta del av in-
formation och kultur vi redan känner till och uppskattar. Det är alltså bara den information vi 
tycker om och redan identifierar oss med som kommer igenom filtret och ryms i vår bubbla. 
All annan information stannar ute, och det kan skapa ökade klyftor. Den information som 
finns utanför filterbubblan är lätt att kunna ta del av, men intresset måste finnas och innehållet 
måste på något sätt presenteras för oss.   
 
Fostås (2002) menar att elever i kulturskolan idag generellt lyssnar mycket på mediastyrd 
bakgrundsmusik, men man lyssnar sällan medvetet eller aktivt. Fostås kallar den typen av 
musik för tapetmusik, som skapar stämning och associationer. För vissa kan den musiken 
upplevas som avslappnande och enkel, medan den för andra kan vara mycket komplex med 
flera intensiva lager. Fostås menar också att dagens musik är väldigt teknologisk och datorise-
rad, vilket är en stor skillnad från trumpetens klang och spelsätt. En nybörjarelev i kultursko-
lan idag har också redan upplevt massor av musik, så att bara kunna spela två-tre toner i bör-
jan kan upplevas som tråkigt på ett instrument som exempelvis trumpet där nybörjarregistret 
är ganska begränsat. Det finns alltså flera faktorer som kan påverka elevers val av instrument 
åt olika håll.  

2.1.4 Forskning om föräldrars involvering i barns lärande 
Föräldrar är en viktig faktor för att eleverna ska fortsätta att spela, faktiskt en av de viktigaste 
enligt Calissendorff (2005). Föräldrars engagemang är särskilt viktig vid egen övning. Själva 
undervisningsmiljön kan också vara ny och spännande, men även osäker och barnen vet inte 
vad som förväntas av dem. Därför kan det särskilt i början vara bra om föräldrarna är involve-
rade även i de situationerna. Föräldrar hör också barnen öva i större utsträckning än lärarna, 
och kan således oftare ge beröm, råd och support på en gång, jämfört med läraren som bara 
kan göra det under lektionen. Många föräldrar har i Calissendorffs undersökning uttryckt att 
de saknar att de inte kan spela själva, eftersom de då inte kan vara förebilder och förevisande 
för barnen, utan bara korrigerande och uppmuntrande. Det finns också en risk att föräldrars 
engagemang blir för intensivt och krävande, vilket kan få negativa följder för barnet och dess 
musicerande. Calissendorff menar att barn själva måste få välja vilka intressen som ska få 
leva vidare, inte föräldrarna. Barn kan bli engagerade i en aktivitet enbart för att lyda föräld-
rarna och göra dem till lags, utan att egentligen ha något större eget intresse.  
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2.1.5 Forskning om brassundervisning 
Antalet elever som söker sig till trumpeten har minskat stadigt med en tredjedel sedan 1970-
talet. Varför det ser ut så går att spekulera i, men tidigare forskning har försökt sätta fingret på 
några faktorer som kan påverka. Enligt Andersson (2008) är typiska instrumentdemonstrat-
ioner en fungerande väg, så länge läraren ger ett gott bemötande. Läraren blir då i någon me-
ning den viktigaste faktorn. Färnqvist (2008) menar å andra sidan att instrumentdemonstrat-
ionerna ger elever så många intryck på en gång, så det behövs något som kompletterar musik-
skolans inbjudan. En mer fungerande metod menar han är om lärarna åker ut till skolorna för 
att demonstrera instrumenten eller instrumentgruppen en och en, för att eleverna ska få smälta 
intrycken mellan varven. Färnqvist hävdar också att det ofta finns en brist på visioner hos 
kulturskolor, och att de ofta fastnat i gamla invanda mönster samt att det finns en oförmåga, 
eller ovilja, att följa med i dagens tankesätt. Problemen är enligt honom inte själva instrumen-
ten, utan hur de lärs ut.  
 
Odin (2014) listar några möjliga faktorer till trumpetens nedgång som han tagit fasta på i sitt 
kvalitativa arbete. Dels beror det på trumpetens image, det anses inte coolt att spela trumpet, 
men även medias och dagens populärmusiks påverkan där brass inte finns med eller saknar en 
framstående roll är en bidragande faktor. Även en avsaknad av förebilder kan vara en bidra-
gande negativ faktor. Föräldrars stöttning och gemenskapen i spelandet lyfts fram som posi-
tiva aspekter till att barn ändå väljer att fortsätta att spela.  
 
Rostwall och West (2001) har studerat brassundervisning, och beskriver de olika studerade 
situationerna som ganska homogena. Studien inbegrep fyra lärare och 21 elever inom både 
gitarr- och brassundervisning, och insamlades i februari 1998. I resultatet visades att både 
lärare och elev i regel var placerade bredvid varandra med ett notställ framför sig, med undan-
tag för början och slutet av lektionerna. Ofta lades stor fokus på en not i taget, för att hitta rätt 
grepp, och därefter sattes noterna i ett sammanhang. Musiken som spelas är sällan populär-
musik, utan lärarna utgår ofta från en lärobok, i detta fall spelboken Trumpeten och jag 1. Det 
framkom vid något tillfälle att läraren förutsatte att låtarna i spelboken även sjöngs i skolan 
idag. Så var dock inte fallet, utan eleven såg snarare frågande ut när det kom på tal. Rostvall 
och West observerade också att låtar och stycken sällan nämns vid deras namn, utan snarare 
refereras till som ”den där” samtidigt som det pekas på notpapperet. När eleven försökte ta 
egna initiativ avbryts de också ofta av läraren, och faller snarare tillbaka för att följa lärares 
instruktioner. När eleven ändå visar initiativ tar läraren ganska snart tillbaka makten i rum-
met, och det blir tydligt vem som leder och styr situationen. Ofta sattes också låtarna ur sitt 
sammanhang, och varken bakgrundshistoria, ackompanjemang, inspelning eller förlaga pre-
senterades. I vissa fall kunde läraren ackompanjera på piano, men i övrigt lämnades både den 
klangliga och verbala kontexten åt sidan. CD-spelare eller liknande är sällan förekommande i 
undervisningen enligt Rostvall och West. Dock ska vi ha i åtanke att denna forskning är 16 år 
gammal, och de studerade lektionerna är 19 år gamla. Brassundervisningen kan i vissa avse-
enden ha ändrats mycket sedan dess. I andra avseenden kan dock mycket se likadant ut nu 
som då.  
 
Holmberg (2010) påpekar även spelmaterialets förändring på senare tid. Hon menar att spel-
boken idag i större mån övergetts till förmån för de mer flexibla kopiorna. Detta beror till stor 
del på att elevernas uthållighet förändrats på senare tid, och lärarna försöker därför serva ele-
verna bättre med att hitta roliga, lagom svåra låtar. Dessutom blir den musiken ofta sådan som 
eleverna redan känner till och är bekanta med. Holmberg menar att undervisningen ska skapa 
musikaliska upplevelser för eleverna, utan att det ska kräva för mycket energi eller kraft. 
Dessutom accepterar elever inte längre att läraren styr helt och hållet i undervisningssituation-
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en. Mer makt förskjuts åt elevernas håll, och det godtar många lärare med förklaringen att 
eleverna förändrats. Många lärare känner dock att detta påverkat deras auktoritära ställning i 
undervisningssituationen. Dock ligger det i tiden att anpassa sin undervisning efter eleverna 
och deras önskemål. Calissendorff (2005) avslutar sin avhandling med att konstatera att ”det 
måste vara lätt och roligt för att barnen skall vara motiverade att spela – annars blir det jät-
tesvårt” (s. 190).  
 
I en australiensisk studie undersöker Lowe (2012) olika motivationsfaktorer för det fortsatta 
spelandet hos elever i 12-13 års ålder. Flera av respondenterna säger i sina intervjuer att spe-
landet har en avslappnande och avstressande effekt på vardagen. Andra faktorer är att det bi-
drar till ”jag kan-känslan” när eleven tagit sig igenom ett svårt stycke. Någon annan angav 
instrumentets ljud och klang som det intressanta, medan någon tredje sa att det helt enkelt var 
roligt att spela. Avseende själva lektionerna så uppgav många respondenter att de skilde sig 
från andra lektioner i skolan, både avseende kontakt och relation med lärare, men också i 
själva lektionssituationen. Om det dessutom är gruppundervisning uppger eleverna att de får 
göra något roligt tillsammans med kompisar, vilket också bidrar till ökad lust att fortsätta 
spela. Samtidigt lyftes några negativa aspekter fram. Dels ökar antalet hemläxor från skolan, 
och de övriga klasslärarna hade inte alltid sympati för att eleven behövde gå iväg till instru-
mentlektionen. Det kunde också bli en ”general music overload” med både instrumentallekt-
ioner, orkester och den vanliga skolmusikundervisningen, och det blir för mycket av det goda 
för eleverna.  

2.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Som tidigare forskning konstaterat har antalet trumpetelever i musik- och kulturskolor mins-
kat kraftigt sedan 1970-talet (Andersson, 2008; Calissendorff, 2005; Färnqvist, 2008; Hübner, 
2002; Odin, 2014). Den forskningen är ofta gjord ur både lärar- och skolperspektiv. Jag vill 
därför undersöka vissa av de faktorer som elever i tidigare forskning uppgett som viktiga i 
valet att börja spela just trumpet i musik- och kulturskolan, både i själva valet av instrument, 
men också när det gäller det fortsatta spelandet i musik/kulturskolan. Jag vill även undersöka 
hur föräldrarnas roll spelar in i valet av instrument och i det fortsatta spelandet, och därför vill 
jag rikta några av enkätfrågorna även till dem. Vi vet inte riktigt vad som bidragit till trumpe-
tens nedgång, men i tidigare forskning anges bland annat trumpetens image, en avsaknad av 
idoler och medias påverkan som möjliga faktorer (Odin, 2014). Detta förhållande skulle jag 
också vilja undersöka närmare. Som blivande trumpetlärare kan det vara viktigt att lära sig se 
musik och instrumentsyn från barns och ungdomars perspektiv. Enligt Holmberg (2010) har 
både elevernas syn på instrumentallektionerna ändrats på senare tid, och även lärarens roll har 
förändrats. Genom att undersöka vad hos trumpeten eleven fattat tycke för och vad de upple-
ver som roligast och viktigast i samband med deras spelande kan jag utveckla min förståelse 
för elevernas syn på både musiken och trumpeten. Dessutom kan elevers åsikt och tycke för 
trumpeten undersökas i relation till andra typiska kulturskoleinstrument. Jag hoppas därmed 
att denna studie blir väldigt relevant för mig och andra blivande musiklärare, kanske framför 
allt för lärare på orkesterinstrument. Denna studie väljer jag att rikta in mot elever som redan 
gjort ett aktivt val att spela trumpet, för att se vad som varit viktigast för dem.  
  
Syftet med detta arbete är att undersöka relevansen av och eventuella samband mellan utvalda 
faktorers inverkan på trumpetelevers instrumentval och på elevernas fortsatta spelande i den 
frivilliga musikundervisningen på musik- och kulturskolor. 
 
Studiens forskningsfrågor lyder:  



 14 

1. Vilka utvalda faktorer har inverkat på elevers val att spela trumpet i musik- och kul-
turskolan?  

2. Finns det något eller några samband mellan det första mötet med trumpeten och ele-
vernas val att börja spela trumpet?  

3. Vilken är den relativa relevansen av vissa faktorer för elevers fortsatta spelande och 
intresse?  

4. Finns det något samband mellan elevers övningsfrekvens och föräldrars upplevda stöt-
tande av barnets musikintresse?  

5. Hur ser trumpetelever på sitt instrument i relation till andra instrument?  
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkt studien är konstruerad utifrån, nämli-
gen positivism. En positivistisk undersökning förespråkar naturvetenskapliga metoder för att 
studera den sociala verkligheten, starkt inspirerad av naturvetenskapen, främst fysiken. Au-
guste Comte, förgrundsfiguren inom positivismen menade, enligt Patel och Davidsson (1991), 
att kunskap kunde genereras som var positiv och utvecklande för mänskligheten, alltså sam-
hällsförbättrande kunskap. Kunskapen skulle också vara logiskt prövbar samt att komplexa 
företeelser reduceras till enklare beståndsdelar som därefter organiseras efter överensstäm-
melser. De reducerade beståndsdelarna ska också kunna studeras var för sig, istället för att 
bara studera helheten. Idén om en enhetlig vetenskap växte, enligt Patel och Davidsson, hos 
positivisterna, och de ville att all vetenskap skulle byggas upp på liknande sätt, vilket kallas 
vetenskaplig monism. Denna enhetliga vetenskap skulle sträva efter att bygga upp kunskap 
med hjälp av generella kausala lagar där orsak-verkan samband kunde beskrivas. Dessa lagar 
skulle också utformas på ett neutralt, logiskt korrekt och formaliserat språk. Detta skulle leda 
till att hypoteser och teorier skulle kunna formuleras med matematiska formler. Forskningen 
skulle metodiskt bedrivas genom hypotes-deduktiv modell, då hypoteser formulerades utifrån 
en teori som sedan prövas med vetenskapliga metoder. Kunskapen ska också vara oberoende 
av forskaren, så att politisk ideologi, religion och liknande inte ska ha något inflytande över 
studien. Forskaren står alltså i en yttre relation till studien, och forskaren ska således kunna 
bytas ut utan att resultatet av studien påverkas. Forskaren ska alltså vara objektiv.  
 
Dessutom ska vetenskapen vara objektiv och värderingsfri. Däremot finns det vissa aspekter 
som skiljer sig åt mellan många forskare. Många positivistiska undersökningar kan ha drag av 
både deduktiva och induktiva förhållningssätt, även om deduktiva är vanligare. En deduktiv 
ingång är alltså en prövning av befintliga teorier, till skillnad från induktiv som snarare försö-
ker generera en teori ur resultatet av undersökningen (Bryman, 2011). Föreliggande studie har 
en blandning av induktiv och deduktiv utgångspunkt. Då svarsalternativen i enkäten grundats 
i tidigare forskning finns således en deduktiv aspekt. Samtidigt försöker denna studie vara 
teoriskapande i resultatet, vilket också ger drag av det induktiva förhållningssättet.  
 
Positivismen utmålas ibland som en motpol till interpretativismen och därmed hermeneutiken, 
där positivister vill tro på absolut kunskap, medan hermeneutiker har större förståelse av rela-
tivistiska tankegångar. Thurén (1991) menar att positivismen i korthet går ut på följande: ”Om 
man rensar bort allt man har trott sig veta men som man egentligen inte vet, då får man kvar 
en kärna av säker kunskap, ’hårda fakta’ ” (s. 15). Förutfattade meningar, myter och auktorite-
ter ska rensas bort, och vi ska inte låta våra känslor påverka oss. Den fakta som vi kan anse 
säkerställd med rimlig sannolikhet ska sedan analyseras logiskt för att kunna dra slutsatser 
efter det. Resultaten ska också så långt som möjligt kvantifieras och behandlas statistiskt så 
att det går att dra generella slutsatser av dem.  
 
Bryman (2011) menar dock att det är svårt att sätta fingret på vad positivismen egentligen 
innebär eftersom den används på så många olika sätt inom litteraturen. För vissa är det ett 
nedsättande uttryck av en opolerad datainsamling och analysmetod. För andra handlar det om 
en beskrivning av en filosofisk ståndpunkt. Däremot vore det fel att uppfatta positivism som 
synonymt med vetenskap och vetenskaplighet. Vetenskapsteoretiker inom både samhällsve-
tenskap och naturvetenskap skiljer sig åt avseende vetenskaplig praxis, och sedan 1960-talet 
används tolkning av vetenskaplighet allt mer sällan inom positivism. Enligt Bryman hävdar 
vissa författare och forskare att metoder grundade i naturvetenskap inte är förenliga med sam-
hällsvetenskapliga studier. Dessutom blandas kritiken från dessa forskare och författare ofta 
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ihop, och det blir svårt att avgöra om kritiken riktar sig mot positivismen i sig eller mot an-
vändandet av en naturvetenskaplig bas i samhällsstudier.  
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras valda metodologiska utgångspunkter för studien. Därefter redogörs 
övergripande för olika typer av kvantitativa undersöknings- och analysmetoder, och därefter 
motiveras denna studies val av metod och design. Här redogörs också för urval av responden-
ter, studiens genomförande samt dess validitet och reliabilitet. Slutligen presenteras studiens 
etiska överväganden.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Denna studie görs som en blandning av en deskriptiv och relationell survey-studie, med enkä-
ter som datainsamlingsmaterial. Anledningen till att denna studie utformas som en kvantitativ 
studie är för att jag under min utbildning redan fått erfarenhet av kvalitativ forskning, och 
ville därefter prova en annan typ av forskning. Att arbeta med siffror, tal och analysprogram 
verkade också spännande, då både matematik och logik i form av att hitta samband och lik-
nande också är något jag finner intressant. Slutligen ville jag också genomföra en studie som 
skapar någon form av statistiskt underlag istället för att undersöka några få informanters even-
tuellt subjektiva åsikt. Den typ av frågor och problem som denna studie syftar till blir mest 
relevanta för mig i en statistisk redovisning, då jag snarare vill se en bredd av olika elevers 
åsikter och upplevelser avseende de frågor som ställs.  

4.1.1 Kvantitativ forskningsmetod 
Kvantitativ forskning utgår ifrån att mäta vissa frågor eller attityder hos en större antal re-
spondenter än vad kvalitativ forskning gör. Enligt Bryman (2011) handlar kvantitativ forsk-
ning om att samla in och mäta kvantifierbara data. Å ena sidan utgår ofta kvantitativa forsk-
ningar ifrån ett deduktivt förhållningssätt, men förhållandevis många kvantitativa forskningar 
har ingen konkret hypotes formulerad. Själva teorin som ligger till grund för arbetet räcker 
ofta som intresseinriktning för arbetet och datainsamlingen. Ofta används hypotesprövning i 
experimentella studier, men mer sällan i deskriptiva och relationella studier.  
 
Bryman (2011) menar att kvantitativa forskningsdesigner har fyra viktiga grundstolpar som 
de siktar mot. Det är mätning, kausalitet, generalisering och replikerbarhet. Mätningen inbe-
griper vad som ska mätas, på vilken population mätningen ska göras, samt hur det ska mätas. 
Kausalitet beskriver varför något ser ut som det gör, och används ofta för att beskriva relat-
ionella samband mellan olika variabler. Generalisering avser hur applicerbart resultatet är på 
övriga populationen som inte deltagit i studien. För att resultaten behöver vara generaliserbara 
behöver urvalsgruppen vara representativ för resten av populationen. Bryman betonar också 
att det är viktigt att vara medveten om vad populationen är representativt för. Det är alltså inte 
möjligt att generalisera utanför populationsgruppen. Replikation avser ifall resultaten påver-
kats av olika faktorer, som exempelvis forskarens eventuella värderingar, förväntningar och 
bristande objektivitet. För att undersöka ifall liknande faktorer haft någon inverkan på resulta-
tet försöker forskare ofta replikera varandras resultat för att kunna säkerställa dem. Om det 
inte är möjligt att säkerställa, eller om resultaten från olika mätningar visar olika saker kan 
undersökningens validitet ifrågasättas. I kvantitativ forskning kontrolleras ofta validitet och 
reliabilitet i själva mätprocessen. I studier med enkäter som datainsamlingsmetod behöver inte 
forskaren och respondenterna mötas, utan respondenterna kan förbli anonyma. Därför blir 
själva mätningen central för validitetskontrollen istället för datainsamlingsprocessen.  
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4.1.2 Forskningsdesigner 
Kvantitativ forskning kan i regel delas in i tre olika förhållningssätt. Dels kan resultaten pre-
senteras i en deskriptiv form. Resultaten kan också analyseras ur ett relationellt synsätt. Dess-
utom kan studien utformas som en experimentell design (Bryman, 2011). Denna studie utfor-
mas dock som en deskriptiv samt relationell studie, och därför kommer största vikt läggas vid 
dessa utföranden.   

Deskriptiv studie 
En deskriptiv studie handlar i grunden om att bara beskriva utfallet av en undersökt variabel i 
taget. Bryman (2011) benämner detta som en univariat analys. De kan presenteras på olika 
sätt. En variant kan vara att lista de olika alternativen i en flervalsfråga i ett diagram eller ta-
bell med procentuell svarsfrekvens. Beroende på vilken typ av variabel som undersöks samt 
vad som efterfrågas från just denna variabel finns olika sätt att utläsa resultaten. I vissa fall 
finns det värde i att veta vilket alternativ flest respondenter svarat, och i andra fall finns det 
större betydelse av att se ett medel-, eller medianvärde på samtliga respondenters svar. Graden 
av variation kan i andra fall vara mest relevant, vilket då kan visas i exempelvis en graf eller 
tabell. Gemensamt för dessa är dock att enbart en variabel undersöks i taget, där resultaten 
presenteras efter en sammanställning av de svar som lämnats in.  
 
Målet med en deskriptiv studie är att skapa en ögonblicksbild av rådande tillstånd inom valt 
område. Fördelen med det är att denna ögonblicksbild ger en relativt klar översikt över områ-
det, och den kan bidra till att väcka nya frågor för fortsatt forskning. Nackdelen är dock att 
denna metod inte visar på några relationella eller kausala förhållanden mellan olika variabler 
(Stangor, 2012).  

Relationell studie 
Den enklaste formen av relationella tvärsnittsstudier involverar endast två variabler. Dessa 
variabler kan vara både värdemätande, till exempel poäng på ett test, eller fasta kategorier, 
som exempelvis kön. Det går att mäta både två värdemätande variabler mot varandra, eller två 
fasta variabler mot varandra, eller blanda dessa två. En relationell studie som mäter endast två 
variabler ger dock inte så stor informationsinhämtning att den blir användbar för forskare en-
ligt Howitt och Cramer (2008), utan de menar att en relationell studie bör innehålla minst tre 
variabler. Dock bör inte alla möjliga variabler kastas in i samma mätning. Variablerna ska 
vara relevanta för mätningen, och ha potential för att klargöra samband mellan olika variabler 
och resultat. Forskare bör starkt överväga vilka variabler som ska involveras i varje mätning, 
för att variablerna ska ha en positiv inverkan på klarläggandet av resultaten.  
 
Bryman (2011) kallar denna typ av analysmetod för bivariat eller multivariat analys, alltså en 
analys som innehåller två eller fler variabler. En väldigt viktig aspekt att ha i åtanke gällande 
denna analysmetod är att den enbart visar på samband och relationer mellan olika svar. Den 
ger alltså ingen förklaring till orsak och verkan, varför en viss del av populationen svarar som 
de gör, eller varför ett visst svar har en överrepresentation av en viss del av populationen. Det 
är omöjligt att se vad som föder vad, bara att det finns ett samband mellan de två variablerna. 
Trots detta konstrueras korrelationstabeller, som visar just på de samband som finns, utifrån 
en oberoende och en beroende variabel. Dock går det inte att säga att den oberoende är just 
oberoende, men i själva tabellkonstruktionen får den ändå antas vara det.  
 
En multivariat analys av en relationell studie innebär att tre eller fler variabler analyseras sam-
tidigt. Det kan användas för att identifiera falska samband mellan olika variabler. Ett falskt 
samband kännetecknas av ett påträffat samband mellan två variabler, men de båda variablerna 
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är i själva verket knutna till en tredje variabel. Utan att blanda in variabel tre upplevs därför 
variabel 1 och 2 som att de har ett samband, trots att de per definition inte har det (Bryman, 
2011).  
 
Målet med en relationell studie är att granska förhållandet och sambandet mellan två eller fler 
variabler. Fördelen med en sådan analys är att den möjliggör att pröva förväntade samband 
mellan olika variabler samt hjälper oss att försöka förutsäga andra samband. Nackdelen är 
dock att det inte går att specificera varför det finns ett samband, vad som föder vad i studien. 
Det går endast att utläsa att det finns ett samband mellan variablerna (Stangor, 2012).  

Experimentell studie 
En experimentell studie är den mest sällsynta inom sociologi och samhällsvetenskaplig forsk-
ning. Denna typ av studiedesign kan utformas på lite olika sätt, men i stora drag går denna typ 
av studie ut på att här delas experimentdeltagarna upp i ett antal experimentgrupper. En eller 
flera grupper agerar kontrollgrupp, och den/de andra grupperna utsätts för någon form av ma-
nipulation eller bearbetning i jämförelse med kontrollgruppen/erna. När utfallet av undersök-
ningen sedan analyseras jämförs de olika grupperna och där kan utfallet av experimentet utlä-
sas (Bryman, 2011).  
 
Målet med en experimentell studie är att undersöka vilken inverkan olika experimentella ma-
nipuleringar kan ha på en särskild variabel. Fördelen med detta är att det tillåter oss att dra 
slutsatser av sambandet mellan olika variabler. Nackdelen med detta forskningssätt är dock att 
många viktiga variabler inte går att experimentellt manipulera, och dessutom kan denna typ 
av forskning också ofta vara både dyr och tidskrävande (Stangor, 2012). Detta forskningssätt 
är dock inte förenligt med rådande studie, då denna studie utformas som en enkät vars syfte är 
att belysa en allmän situation. I det sammanhanget är deskriptiva och relationella analyser 
bättre lämpade.  

4.1.3 Enkäter 
Termen enkät kommer från franskans enquête, vilket betyder rundfråga. Det beskriver enkä-
tens syfte på ett ganska tydligt sätt, menar Trost och Hultåker (2016). De hävdar att en enkät 
syftar till att ställa samma frågor till en större population. Med dagens syn på enkäter förut-
sätts också att respondenterna svarar för egen hand, alltså att de själva oberoende av forska-
rens närvaro svarar på de ställda frågorna. Det brukar göras en skillnad på postenkäter och 
gruppenkäter. Postenkäter skickas ut till varje respondent, och det kan göras både med brev 
och digitalt med e-post. Postenkäter kan också avse den typ av enkäter som brukar finnas på 
hotellrum och flygplan, där gästen uppmanas att recensera sin vistelse eller resa. Gruppenkä-
ter brukar istället delas ut i exempelvis skolor, där flera respondenter är samplade.   

4.1.4 Analysmetoder 
Olika typer av frågor kräver olika analysmetoder (de Smith, 2015). Vanligt är att använda 
dataprogram som exempelvis IBM SPSS som verktyg för att göra analyser. När data matas in 
brukar frågor och svar kodas om för att SPSS lättare ska kunna hantera informationen och 
göra analyser av den. SPSS möjliggör också olika sätt att analysera data på. Medianer och 
medelvärden kan vara bra sätt att analysera viss typ av data via, men det kräver att datan är 
skalenlig. Det kan exempelvis vara ålder, eller när respondenten uppmanas att gradera något. 
Alltså när koden följer ett linjärt system, där 1, 2 och 3 exempelvis är värden på något. Medi-
aner och medelvärden är dock inte förenliga med exempelvis frågor om civiltillstånd, där det 
inte finns någon gradering i om respondenten är gift, ensamstående, sambo etcetera. I sådana 
fall är det bättre att redovisa svaren med hjälp av en frekvenstabell eller ett diagram. Sådana 



 20 

analys- och redovisningsmetoder visar istället på antal respondenter som angivit något, eller 
hur stor del av urvalet som passar in på en viss kategori.  
 
Bivariata och multivariata analyser används för att mäta samband mellan två eller flera vari-
abler (Bryman, 2011). Ett bivariat samband visar på ett samband mellan två olika variabler. 
Ett multivariat samband visar på ett samband mellan två variabler som ges av en tredje varia-
bel. Däremot visar dessa mätningar bara att det finns samband, och inte varför detta samband 
finns eller vad som är den påverkande variabeln. Dessa analyser kan redovisas i exempelvis 
en korrelationstabell, där de olika möjliga svaren visas och ett sambandsvärde anges. Pearsons 
r, Spearmans rho och Phi och Cramérs V är några sätt att mäta samband. de Smith (2015) be-
skriver att i Cramérs V och Phi-uträkningarna ska mätvärdet bli så nära 1 som möjligt. Ett 
mätvärde på 0.10 brukar tolkas som svagt, 0.30 medel och 0.50 starkt samband. I en Phi-
mätning kan resultaten även bli negativa, och visa på ett negativt samband. Ett negativt sam-
band innebär att relationen mellan de olika variablerna går åt olika håll, alltså att när den ena 
variabeln höjs så sänks den andra. Ett positivt samband innebär att båda variablerna höjs eller 
sänks parallellt. Hur de används i denna studie beskrivs mer ingående i avsnitt 4.2.4.  
 
Goodman och Kruskals gamma som mäter monotona samband används också i studien. Den 
mätningen rangordnar data efter svarsvärdet och mäter sedan sambandet i en korstabell. Likt 
Phi correlation kan Goodman och Kruskals gamma visa negativa samband med ett negativt 
mätvärde, och värdet hamnar således mellan -1 och +1. Ett värde på 0 visar på att det inte 
finns något samband, varken positivt eller negativt (de Smith, 2015).  
 
Sambandsmätningarna får också ett signifikansvärde, som visar på hur stort urvalsfelet är och 
hur generaliserbara och statistiskt säkerställda mätningarna är (Bryman, 2011; de Smith, 
2015). I tabeller anges det ofta med sig. 2-tailed eller approx. sig., men det kan i andra be-
skrivningar också kallas p-värde. Det visar på om samma mätning på en annan slumpvis vald 
population skulle ge samma resultat genom att simulera fler genomföranden av testet och 
mäta standardavvikelsen av de olika resultaten. Det finns en strävan av att ha ett så lågt signi-
fikansvärdet som möjligt, då det visar på risken att denna slumpvis valda population inte 
skulle vara representativ för befolkningen. Ett p-värde på 0.05 eller lägre anses som ett god-
känt värde som eftersträvas, och det betyder att risken att slumpen inverkat på mätningen är 5 
på 100. Risken för slumpen är något som bör vara så lågt som möjligt i en statistisk uträkning 
för att resultaten ska kunna ses som statistiskt säkerställda.  
 
Andra metoder som använts för att mäta samband är Pearsons R, som mäter linjära samband 
mellan olika variabler (de Smith, 2015). Ett linjärt samband betyder att om samtliga respon-
denters svar placeras ut grafiskt efter en x och y-axel ska de placeras efter en rak linje i något 
avseende, och det skapas en formel för den linjen och det sambandet, samt att ett mätvärde 
visar i vilken grad punkterna i grafen följer linjen. De Smith menar att en polynomial approx-
imationskurva kan visa krökta samband, alltså om det finns en linje likt i Pearsons R, men den 
är inte helt rak utan följer ett visst mönster eller en viss kurva. Även denna metod används i 
studien.  

4.2 Design av studien 
Detta avsnitt beskriver urval av respondenter, studiens genomförande, validitet och tillförlit-
lighet samt etiska överväganden i samband med studien.   
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4.2.1 Urval av respondenter 
Respondenterna är utvalda efter att ha uppfyllt två kriterier: att undervisas på en musik- eller 
kulturskola samt ha gjort ett aktivt val att ta lektioner i just trumpet. Därefter har det av prak-
tiska, ekonomiska och tidsmässiga skäl gjorts ett urval av elever. Pappersenkäterna distribue-
ras till elever och deras föräldrar via elevernas ordinarie musik- och kulturskolelärare, och 
samlas sedan in av respektive lärare för att sedan skickas till mig. Det får till följd att samtliga 
respondenter hör till någon av de fyra utvalda musik- och kulturskolorna, och därför också ett 
visst geografiskt upptagningsområde. Studien kommer därför inte att kunna ge en representa-
tiv bild av hela Sverige. Ingen vikt har därav lagts vid att få en viss spridning mellan kön, 
etnisk tillhörighet, ålder eller andra aspekter, utan populationen är helt slumpmässig utifrån 
tidigare nämnda kriterier. Urvalet bestod slutligen av 40 trumpetelever samt deras föräldrar.15 
ifyllda enkäter lämnades in vilket utgör grunden för studien. 

4.2.2 Datainsamlingsmetod 
Enkäter som datainsamlingsverktyg kan utformas på olika sätt. Denna studie gjordes med 
postenkäter i analogt utförande, då den metoden ansågs bäst lämpad för den population denna 
studie har. Eftersom urvalet kan vara svår att nå då jag inte finns i direktkontakt med en till-
räckligt stor del motiverades enkäter som insamlingsverktyg ytterligare, då jag inte haft möj-
lighet att själv träffa ett tillräckligt stort urval av respondenter för att göra strukturerade inter-
vjuer. Dessutom skulle strukturerade intervjuer förmodligen enbart visa på svar från en viss 
kulturskola eller geografiskt område. I olika geografiska områden i Sverige har vissa instru-
ment olika status och starka traditioner, vilket skulle kunna påverka studien. På grund av svå-
righeten att nå populationen, som i vissa fall kan vara ganska ung, med internetbaserade enkä-
ter så motiverades istället att undersökningen skulle göras med pappersenkäter. 
 
Både distribution och insamling av enkäterna har skötts av fyra tillfrågade brasslärare i olika 
delar av landet. Jag har efter deras medgivande förmedlat enkäterna till dem, och därefter har 
de skött både utdelning och insamling av enkäterna, då de lärarna har direktkontakt med re-
spondenterna. Detta motiveras av framför allt följande två aspekter. Dels kan det vara svårt att 
nå en tillräckligt stor del av den population jag är intresserad av, då det inte är säkert att de har 
egna telefoner eller e-postadresser och liknande i den låga ålder som en del av respondenterna 
är i. Dessutom kan det finnas en möjlighet att svarsfrekvensen blir något högre vid direktkon-
takt i samband med distribueringen av enkäten, snarare än vid ett e-postmeddelande. Lärarna 
delade ut enkäterna i samband med trumpetlektion, för att eleverna skulle kunna ta hem dessa 
och fylla i till nästa lektion. Detta för att föräldrarna skulle kunna svara på de frågor som rik-
tats till dem, men också för att de på så sätt kan ge sitt medgivande till elevernas deltagande. 
Ifyllda enkäter samlades sedan in av respektive trumpetlärare, och scannades därefter in i da-
torn för att därpå e-postas till mig. Totalt delades 40 enkäter ut till trumpetelever. Av dessa 
återkom 15, vilket ger en svarsfrekvens på 37.5%. Alla enkäter har dock inte giltiga svar i alla 
avseenden på grund av bortfall av sidor och avsaknad av svar på vissa frågor, men de har in-
kluderats och använts i största möjliga mån i de fall svaren varit giltiga. Bortfall och svarsfre-
kvens diskuteras ytterligare under kapitel 6.2.3. 

4.2.3 Utformning av enkäten 
Enkäten inleds av ett följebrev, där syftet med enkäten tydligt framgår samt hur den ska an-
vändas. Brevet innehåller även etiska överväganden då det är omyndiga personer som enkäten 
riktas till. Därefter ställs tre frågor till föräldrarna, som i resterade del av arbetet benämns med 
analysbeteckningarna F1, F2 och F3. F1 avser olika möjliga faktorer för elevens val att börja 
spela trumpet, ur förälderns synvinkel. F2 är en uppskattning av förälderns egen inverkan på 
elevens val att börja spela. F3 är en värdering av det egna engagemanget och stöttandet av 
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elevens fortsatta spelande. Dessa frågor fyller dessutom en funktion avseende etiska aspekter, 
då dessa frågor även visar att föräldrarna tagit del av enkäten och således också lämnat sitt 
medgivande till sitt och elevens deltagande i studien.  
 
Därefter följer en elevdel, med frågor riktade till trumpeteleven. Dessa frågor kodas med EB, 
vilket står för elev bakgrundsfråga. Denna del inleds med tre bakgrundsfrågor, även kallat 
sakfrågor som berör kön (EB1), födelseår (EB2) och antal år som eleven spelat (EB3). Dessa 
fyller en funktion för att både kunna göra en beskrivning av respondenterna, men också för att 
eventuellt kunna utforska relationella samband mellan olika svar. Därefter görs några attityd-
frågor med påståenden som respondenterna kan gradera efter hur väl de stämmer in med dem 
själva och deras åsikter. Den första frågan (E1) eftersöker var elevens intresse för trumpeten 
grundlades, och är direkt kopplad till min andra forskningsfråga i relation till E2. Elevfråga 2 
(E2) är en direkt översättning av föräldrafråga 1 (F1), som avser att mäta relevansen av olika 
faktorers inverkan på att eleven valde att spela just trumpet. Denna elevfråga är dels kopplad 
till forskningsfråga 1, men även till forskningsfråga 2 i relation med E1. Den kan också sättas 
i relation till F1 och F2 för att jämföra elevers och föräldrars olika bilder av påverkansfak-
torerna, och även för att mäta kriterievaliditeten i undersökningen, vilket beskrivs närmare 
under kapitel 4.2.5. Elevfråga 3 (E3) handlar om vad eleven upplever som roligast med trum-
petspelandet, och E4 försöker ta fasta på om det är något som eleven saknar eller önskar mer 
av i sin musik- eller kulturskoleutbildning. Dessa frågor härleds till forskningsfråga 3. E5 är 
en uppskattning av det egna övandet, vilket tillsammans med F3 utgör grunden för forsk-
ningsfråga 4. Därefter följer några övriga enkätfrågor, där E6 handlar om nuvarande intresse i 
jämförelse med när eleven började spela och E7a och E7b undersöker respondenternas förhål-
lande till idoler. De övriga enkätfrågorna utgör snarare en kompletterande avdelning för att 
kunna göra en utförligare populationsbeskrivning. Alla delfrågor samlade under E8 som avser 
att ta fasta på elevers upplevelse av olika instrument kopplas till forskningsfråga 5.Hela enkä-
ten inklusive rödmarkerade analysbeteckningar/koder finns bifogad som bilaga 1.  
 
Trost och Hultåker (2016) menar att man bör vara försiktig med allt för många attitydfrågor i 
en enkät, då det riskerar att trötta ut respondenten. Dessutom är retrospektiva frågor, som ex-
empelvis E6 något som bör undvikas i enkäter, men eftersom den frågan inte utgör någon 
grund för mina forskningsfrågor utan snarare för populationsbeskrivningen får den ändå mo-
tiveras för att finnas med i enkäten. Dock kan svaren på sådana frågor, trots att de är san-
ningsenliga, förändras över tid eftersom respondenten ombeds att med distans se tillbaka till 
något som tidigare skett, vilket kan påverka respondentens upplevelse. Det får alltså tas i be-
aktning att det som respondenterna svarar nu kanske inte helt och hållet avspeglar vad de hade 
svarat då.  

4.2.4 Bearbetning och analysmetoder 
Då enkäten är gjord analogt i pappersutförande fördes samtliga svar in manuellt i statistikpro-
grammet SPSS för vidare analys. Hade min enkät istället varit i elektronisk utformning hade 
det varit möjligt att importera samtliga svar från enkätprogrammet till SPSS för statistikbe-
handling, men då det inte var ett möjligt distributionsalternativ för mig fick det göras för hand 
istället. De inlämnade enkäterna kodades om till siffror som sedan fördes in i SPSS. En be-
skrivning av hur dessa svar kodades om till siffror finns i den bifogade enkäten. Därefter ana-
lyserades svaren med de olika analysmetoderna som tidigare beskrivits. Det utgjorde sedan 
grunden för resultat- och diskussionskapitel.  
 
I resultatkapitlet redovisas olika frågor på olika sätt. Vissa frågor kommer att redovisas i de-
skriptiv form, vilket innebär att det enbart görs en beskrivning och redovisning av responden-
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ternas sammanställda svar. Andra frågor kommer att redovisas i relationell form, vilket inne-
bär att svaren sätts i relation med svar på andra frågor. Exempelvis kommer redovisningen av 
E8, elevers upplevelse och intresse av olika instrument, att redovisas utifrån kön för att se om 
det finns någon tendens till skillnad i hur killar och tjejer upplever olika instrument.   
 
De första bakgrundsfrågorna redovisas i deskriptiv form med frekvenstabeller och diagram. 
Även viktiga faktorer för elevers val att börja spela redovisas på detta sätt. Därefter har ett 
korrelationstest gjorts för att undersöka sambandet mellan de viktiga faktorerna för det första 
intresset och valet att börja spela trumpet. Det korrelationstestet gjordes med Phi correlation 
och Cramer’s V, vilket är mer ingående beskrivna under avsnitt 4.1.1. De viktiga faktorerna 
för elevernas fortsatta spelande och vad de önskar få mer av i musik- och kulturskolan redovi-
sas även de i deskriptiv form med hjälp av diagram.  
 
Då vissa av enkätfrågorna är flervalsfrågor, exempelvis F1, E2, E3 och E4, så skapades en ny 
variabel för samtliga svarsalternativ som döpts till exempelvis E2_1, E2_2 och så vidare. 
Svarsalternativen skrevs som ett påstående för varje variabel, och analyserades var för sig där 
1 = ifylld ruta, och 0 = icke ifylld ruta. Därefter lades samtliga svarsalternativ inom varje fler-
valsfråga ihop i en multiresponse set1, för att ge ett sammanställt svar av alla dessa svarsalter-
nativ. I dessa multiresponse sets är det dock inte möjligt att redovisa olika typer av svarsalter-
nativ, och det öppna svarsalternativet måste redovisas med text istället för med värdena 1 och 
0. Det redovisas därför separat i texten istället.  
 
Sambandet mellan föräldrars upplevda stöttande och elevernas övningsfrekvens analyserades 
på olika sätt. Först gjordes ett test med Pearson correlation för att undersöka ett eventuellt 
linjärt samband. Därefter användes Goodman och Kruskals gamma för att undersöka ett even-
tuellt monotont samband mellan variablerna. Båda dessa jämförelser redovisades mes hjälp av 
korstabeller. Slutligen gjordes också en polynomial approximationskurva för att undersöka 
om det fanns något krökt samband mellan dessa variabler. Den kurvan redovisas i en graf.  
 
För att mäta samband mellan olika variabler användes bland annat metoderna Cramer’s V och 
Phi correlation, som redovisas i en korstabell (de Smith, 2015). I och med att den ena frågan 
som mättes är en flervalsfråga skapades en korstabell för varje svarsalternativ för den frågan. 
Här ställdes alltså envalsfrågan E1 mot samtliga angivna alternativ mot vart och ett av de an-
givna svaren i flervalsfrågan E2, som kodats om som ett påstående med svarsalternativen ja 
för ifylld ruta och nej för icke ifylld ruta.  
 
Validiteten undersöktes genom att jämföra föräldrarnas svar på F1 med elevernas svar på E2, 
vilket är samma fråga riktat till både föräldrar och elever. Överensstämmelsen mellan dessa 
mättes med Cramer’s V. Problemet med Cramér’s V är att den metoden endast kan skapa 
2x2-korstabeller, det vill säga att den metoden bara kan mäta variabler med envalsfrågor mot 
varandra (de Smith, 2015). Både F1 och E2 är flervalsfrågor som lagts ihop i multiresponse 
sets, så att analysera ett multiresponse set med Cramér’s V blir allt för komplex. Därför skap-
ade jag istället en ny variabel som jag valt att kalla F1_E2_agreement, som mäter antalet 
överensstämmande svar från både föräldrar och elever. Denna nya variabel har 3 alternativ, 
där 1 = ingen överensstämmelse mellan svaren från elev/förälder, 2 = viss del överensstäm-
mande svar, och 3 = samtliga svar stämmer överens. Därefter gjordes ett genomsnitt på samt-
liga svar, vilket gav ett mätresultat på någonstans mellan 1 och 3.  
 

                                                
1 Ett multiresponse set är flera frågor som grupperats och samlats under en variabel  
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4.2.5 Validitet och reliabilitet  
Termerna validitet och reliabilitet kan tyckas vara synonyma med varandra, men har ändå 
olika innebörder. Bryman (2011) menar att validiteten främst handlar om ifall mätningen 
verkligen mäter det den syftar till. Reliabiliteten handlar istället om mätningarnas pålitlighet. 
Det finns några olika aspekter som kan mätas och tas ställning till avseende reliabiliteten. 
Dels talas det om stabilitet, vilket betyder att mätningen ska kunna göras om vid ett annat till-
fälle och ändå ge ungefär samma utslag. Ju större differensen mellan respondenternas svar 
från de olika tidpunkterna är, desto lägre blir stabiliteten i undersökningen enligt Bryman. 
Däremot finns det kritik mot detta sätt att mäta reliabilitet. Dels kan svaren vid första tidpunk-
ten ha inverkan på hur respondenterna svarar nästa gång, vilket kan visa på en större stabilitet 
än vad undersökningen egentligen har. Om det går för lång tid mellan de olika mätningarna 
kan också respondenternas tillvaro eller åsikter ha ändrats, vilket skulle visa på en lägre stabi-
litet än testet egentligen har. Förutom stabilitet kan undersökningen också utvärderas enligt 
intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet, hävdar Bryman. Den interna reliabiliteten av-
speglar hur undersökningen är utformad. Frågorna kan sakna inre överensstämmelse där to-
talpoängen i undersökningen blir missvisande. Interbedömarreliabilitet handlar om överens-
stämmelsen mellan olika bedömare, eller där det finns utrymme för att subjektiva åsikter från 
forskaren/forskarna blandar sig i och påverkar undersökningen.  
 
Denna enkät är utformad likadant för samtliga respondenter, och den är utskickad samma dag 
till alla brasslärare så respondenterna har således lika lång tid på sig att svara på den. Enkäter-
na bearbetas på samma sätt, och på så sätt borde inte jag som forskare påverka validiteten åt 
något håll i det avseendet. Jag har även försökt ställa så raka och objektiva frågor som möjligt 
för att öka reliabiliteten och validiteten, men det finns alltid en risk att frågorna kan tolkas 
som ledande, och att respondenterna tolkar frågorna som att jag förväntar mig ett visst svar, 
eller att något svar är mer socialt accepterat än andra. Detta är något som funnits i åtanke un-
der enkätkonstruktionen för att försöka minimera den risken.  
 
Kriterievaliditet är ett sätt att mäta validitet. Det kan göras när kriteriet existerar samtidigt 
som studien görs, det vill säga att studien undersöker något som varar just nu (Drost, 2011). I 
denna studie undersöks alltså inte validitet i relation till redan undersökta data eller andra be-
fintliga jämförelsedata, utan validiteten undersöks genom jämförelser mellan olika variabler i 
studien. I analysen avser jag också att göra en samtidig kriterievaliditet (concurrent validity). I 
detta fall skulle det kunna göras genom att jämföra enkätfråga F1 med E2. De frågorna, som 
handlar om olika faktorers inverkan på att börja spela trumpet, är utformade så att de mäter 
samma sak med samma kategorier och svarsalternativ, men ur både föräldrars och elevers 
perspektiv. Ju större överensstämmelse det finns mellan dessa frågor, desto större anses vali-
diteten vara i undersökningen. Analysmetoden som använts för detta heter Cramers V och 
finns beskrivet mer ingående under avsnitt 4.3.4. Ju högre resultatet av denna mätning är, ju 
större är validiteten för denna mätning. Detta kan också kompletteras med de två frågorna 
redovisade var för sig i deskriptiv form. Denna mätning utgör sedan stor grund för validiteten 
i hela studien och tas som ett bevis för hela studiens validitet. Däremot hade validiteten kun-
nat bevisas på ett mer omfattande sätt om mätningen kunnat göras direkt på de aktuella enkät-
frågorna istället för med en agreement-variabel. 

4.2.6 Etiska överväganden 
Eftersom denna undersökning till stor del involverar omyndiga barn och ungdomar har föräld-
rarnas medgivande till deltagande varit viktigt för att genomföra studien. Enligt lagen om 
etikprövning om forskning som avser människor måste vårdnadshavare ge sitt samtycke till 
att barn under 15 år deltar i studier (SFS 2003:460). Föräldrarnas ifyllda svar räknas därför 
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som medgivande, då enkäten varit helt frivillig att genomföra. Dessutom har ingen av enkä-
terna lämnats vidare till obehöriga, och eftersom eleverna inte heller behövt ange namn eller 
liknande är enkäten helt anonym. Vetenskapsrådet (2011) menar att kravet på skydd av de 
medverkandes identitet kan tillgodoses med enkäter, då kodnycklar och liknande kan använ-
das istället för respondenternas personuppgifter för att individualisera men ändå anonymisera 
svaren. I föreliggande studie, där jag som forskare inte varit i direktkontakt med responden-
terna finns det ingen möjlighet för mig att bestämma vilka de olika respondenterna är, och till 
följd av det får enkätsvaren ses som helt anonyma. I sammanställningen av enkäterna har de 
samlats i en fil, som inte delat upp enkäterna utifrån vilken trumpetlärare som samlat in dem, 
vilket också bidrar till att anonymiseringen är stor. Att respondenterna garanteras anonymitet 
finns beskrivet i följebrevet som skickats med varje enkät, samt att det också påtalats till de 
trumpetlärare som hjälpt till med studien. Följebrevet finns redovisat som bilaga i studien.  
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5 Resultat  
I detta kapitel görs först en beskrivning av de respondenter som valt att deltaga. Därefter pre-
senteras resultatet av de analyser som har gjorts av de inlämnade enkäterna. De teman som 
följer presenterar de enkätfrågor som kan härledas till mina forskningsfrågor. Slutligen redo-
görs även för resultaten av analyser av validiteten och giltigheten för mätningen samt antalet 
bortfall i undersökningen. Många statistiska resultat presenteras i diagram för en tydlig över-
sikt, men kompletteras också med frekvenstabeller för att kunna utläsa mer exakta värden.  

5.1 Urvalsbeskrivning  
Urvalet bland respondenterna kan kategoriseras på några sätt. Av de 15 enkäter som kommit 
in fanns 8 killar, 6 tjejer samt ett ogiltigt svar vilket visas i tabell 1. Det ogiltiga svaret orsa-
kades av enkätbortfall vilket beskrivs mer ingående under 4.3.3 samt diskuteras i avsnitt 6.2.3. 
I bakgrundsfråga 1 som avser kön har jag haft tre svarsalternativ: Kille, Tjej, eller Annat/Vill 
inte uppge. Då samtliga respondenter svarat antingen kille eller tjej på den frågan tänker jag 
framöver i arbetet bortse från det sista alternativet och bara hänvisa till två olika kön. Därför 
är det enbart två kön som redovisas i tabell 1:  
 
Tabell 1: Under ”Frequency” anges antalet respondenter, och under ”Percent” ges frekvensen i procent 

 
 
Som visas i figur 1 är den äldsta respondenten född 1998 och den yngsta är född 2008, vilket 
ger ett åldersspann på 10 år: 
 

 
Figur 1: Redovisning av respondenternas födelseår 
 
Den respondent som spelat längst har spelat i 9 år, och den som spelat kortast tid har spelat i 
ett år vilket redovisas i figur 2:  
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Figur 2: Redovisning av antal år respondenterna spelat trumpet 
 
Vissa respondenter har på denna fråga svarat i antal månader eller halva år, och då har jag 
avrundat till närmaste helår då det var det som efterfrågades.  

5.2 Nuvarande intresse i relation till när eleven började 
spela  
I figur 3 och tabell 2 visas att ingen av de tillfrågade respondenterna uppger att intresset falnat 
under tiden de spelat. Dessutom är det bara två som uppger att intresset är lika som i begyn-
nelsen av de frivilliga musikstudierna:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Andel respondenter som angett att det är lika kul att spela nu som när de började beskrivs med grönt. De 
som tycker att det är ännu roligare att spela nu beskrivs med blått.  
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Tabell 2: Frekvensen av elevernas fortsatta intresse i jämförelse med det begynnande intresset 
 
 
 
 
 
 
 

De allra flesta har alltså svarat att intresset ökat med tiden, och att det är roligare att spela nu. 

5.3 Faktorer för elevers intresse och val att börja spela 
För nedan redovisade frågor finns det listat ett antal svarsalternativ, där respondenten uppma-
nats att ange ett svarsalternativ, eller ibland flera. Svarsalternativen är skapade med utgångs-
punkt i tidigare forskning inom området och egen reflektion utifrån egna upplevelser, men 
även i diskussioner med de som korrekturläst min enkät. Frågorna har dock i de flesta fall 
garderats med ett öppet svarsalternativ där respondenterna själva kan fylla i ett eget alternativ 
om de upplever att något saknas. En redovisning över de givna svarsalternativen kan ses i 
bilaga 1, där enkäten finns redovisad i sin helhet.  

5.3.1 Viktiga faktorer för att elever börjat spela trumpet 
Som visas i figur 4 är vissa av trumpetens egenskaper i form av ljud och klang viktiga fak-
torer för elevers val att börja spela. Däremot verkar andra egenskaper som trumpetens utse-
ende vara helt irrelevant för de flesta, eftersom enbart en respondent har angett det som en 
relevant faktor. Att ha provat instrumentet tidigare är också en viktig faktor. Av det öppna 
svarsalternativet går det också att tolka in att egenskapen att snabbt få ljud i instrumentet 
också kan spela in som en närbesläktad faktor. Både hur läraren är, såväl som familjens öns-
kan om att eleven ska börja spela, verkar också vara viktiga faktorer till viss del, men än vik-
tigare är det att ha kompisar som spelar. Generellt verkar respondenterna själva ha fått välja 
vilket instrument de vill spela, och av enkäten att tolka har föräldrarna i de flesta fall hållit sig 
utanför det beslutet. Vidare har ingen respondent angett att de hade en trumpetspelande idol 
vid tillfället för att välja instrument:  

 
Figur 4: Frekvensen av de olika faktorer som spelat in i samband med att eleven gjort sitt val att börja spela 
trumpet 
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Det öppna svarsalternativet för frågan om de viktiga faktorer som spelat in avseende elevers 
val att börja spela trumpet redovisas inte i figur 4, då ett öppet svarsalternativ inte var fören-
ligt med vald beskrivningsmetod. Det lämnades dock in två öppna svar från respondenterna 
vilka var följande: ”Mina föräldrar önskade/ville att jag skulle spela instrument” samt ”Jag 
var bra på det för jag fick ljud vid första försöket”.   
 
I tabell 3 visas att fem respondenter ändå uppgett att de nu har idoler inom musiken. Enbart 
tre av de som uppgett att de har idoler inom musik anger att deras idol spelar trumpet, vilket 
framgår av tabell 4:  
 
Tabell 3: Antalet respondenter som har någon förebild inom musiken 

 
Tabell 4: Följdfrågan till de som angivit att de har en musicerande förebild visar om förebilden spelar trumpet 
eller inte 

Ingen respondent har alltså angett att de börjat spela på grund av en trumpetspelande idol, och 
en majoritet av respondenterna har inte heller någon idol inom musiken idag.  

5.3.2 Samband mellan första mötet med instrumentet och valet att 
börja spela 
Efter att ha gjort en mätning av sambandet mellan det första mötet med instrumentet och valet 
att börja spela trumpet är det endast några korstabeller som visar på något starkare samband, 
där Cramer’s V ger ett värde på 0.50 eller högre. Det är bara de jämförelserna som ses som 
relevanta att redovisa här, och de redovisas var för sig.  

Samband 1 
Den första korstabellen som ger ett högre värde (1.00) visar att det finns ett samband mellan 
trumpetens utseende och elevens första intressefaktorer. Det finns alltså ett samband mellan 
trumpetens utseende och att ha film/TV/Youtube som presentationskälla. Där bildas ett per-
fekt samband. Som visas i tabell 5 är det dock bara en respondent som angivit det alternativet, 
så det sambandet bör inte läggas allt för stor vikt vid:  
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Tabell 5: Korstabellen jämför samtliga angivna svar på frågan om elevens första intresse (vänster kolumn) med 
påståenden om vad som varit viktiga faktorer för att sedan börja spela trumpet (kolumn 2, 3 och 4). Därefter 
visas graden av samband i nedre tabellen  

 
Signifikansvärdet (approx. sig.) är förhållandevis lågt också. Det visar på om samma mätning 
på en annan slumpvis vald population skulle ge samma resultat, vilket får ses som relativt 
troligt med detta mätvärde. Ett värde på 0.003 visar att det är 3 på 1000 att detta mätvärde 
bara kom av en slump, vilket stärker mätningen. Därför är detta värde på en god nivå för att 
kunna vara statistiskt säkerställt. 

Samband 2 
Nästa samband visas mellan faktorn att någon i familjen ville att respondenten skulle börja 
spela trumpet och de första intressefaktorerna, vilket visas i tabell 6:  
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Tabell 6: Korstabellen jämför samtliga angivna svar på frågan om elevens första intresse (vänster kolumn) med 
påståenden om vad som varit viktiga faktorer för att sedan börja spela trumpet (kolumn 2, 3 och 4). Därefter 
visas graden av samband i nedre tabellen 

 
Två av tre som angivit svarsalternativ annat uppger att någon i familjen ville att denne skulle 
börja spela trumpet. Det ger ett sambandsvärde på 0.78 vilket också är ett starkt samband. 
Signifikansvärdet för denna mätning ligger på 0.04. 

Samband 3 
Ännu ett samband finns i jämförelsen med att ha kompisar som spelar. Det visar på att för de 
som har kompisar som spelar som betydande faktor för att själva börja spela menar en re-
spondent att instrumentprovardagarna skapade ursprungsintresset, och tre menar att någon de 
känner spelar trumpet och att de således fick intresset därifrån. I tabell 7 redovisas jämförel-
sen med ett sambandsvärde på 0.67 och ett signifikansvärde på 0.10:  
 



 32 

Tabell 7: Korstabellen jämför samtliga angivna svar på frågan om elevens första intresse (vänster kolumn) med 
påståenden om vad som varit viktiga faktorer för att sedan börja spela trumpet (kolumn 2, 3 och 4). Därefter 
visas graden av samband i nedre tabellen 

 
Det som sambanden här visar är alltså att för de vars familj ville att de skulle börja spela så 
har inte kulturskolans instrumentprovardagar någon relevans. Vad som däremot hade relevans 
var de öppna svarsalternativen, som löd: ”Jag gillade inget annat”, ”Mamma visade mig” samt 
”Jag sökte till keyboard men fick bara plats i trumpet”. För de som angett kompisar som spe-
lar verkar det första intresset ha kommit från just omgivningen, där det faktum att någon de 
känner spelar bidragit till att skapa intresset hos de flesta. Resultatet visar också att för den 
som fått sitt intresse från tv/film/Youtube så har trumpetens utseende en viktig roll. Det är 
dock bara en av dessa mätningar som fått ett godkänt signifikansvärde, och på den mätningen 
var det enbart en respondent som angivit detta alternativ och således utgjorde underlag för 
sambandet.  

5.3.3 Viktiga faktorer för elevers fortsatta spelande 
Viktiga faktorer för elevers fortsatta spelande försöker utläsas genom en deskriptiv redovis-
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ning av elevfråga 3, om vad som är roligast med att spela trumpet, samt elevfråga 4, vad ele-
verna önskar sig mer av i kulturskolan. Även här kan respondenterna välja flera alternativ. 
Båda frågorna har ett öppet svarsalternativ för att alternativen ska bli så heltäckande som möj-
ligt. Som beskrivet under kapitel 4.3.4 kan inte det öppna svarsalternativet redovisas i figuren 
eftersom öppna svarsalternativ inte går att koda om till en siffra, men i detta fall är det ingen 
som utnyttjat den möjligheten för fråga E3. I figur 5 kan utläsas att 7 av 14 respondenter me-
nar att lektionerna med läraren är en viktig faktor. Samma antal menar också att få lära sig 
nya låtar är det roligaste med att spela. Att spela på konsert är också viktigt enligt 6 respon-
denter. Att öva hemma uppger dock bara 2 respondenter som en viktig faktor för det fortsatta 
intresset:  
 

Figur 5: Beskrivning av vad respondenterna i antal upplever som roligast med deras utbildning på musik- och 
kulturskola 
 
Det respondenter uppger att de skulle vilja få mer av i kulturskolan, vilket också inverkar på 
deras intresse och fortsatta spelande, redovisas i figur 6. Främst verkar de vilja ha längre lekt-
ioner, som sex av 14 respondenter angett. Att få spela mer i orkester samt att ha lektioner of-
tare är också något som önskas enligt tre av 14 respondenter. Det är också fem respondenter 
som är helt nöjda, och önskar inget särskilt utöver det de redan får från musik- och kultursko-
lan. En respondent önskar att få spela i band, och en respondent önskar roligare låtar.  Ingen 
respondent anger att träffa fler kompisar som spelar trumpet som något som önskas mer av i 
musik- och kulturskolan:  
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Figur 6: Beskrivning av vad respondenterna i antal vill få mer av i deras utbildning på musik- och kulturskola.   
 
En respondent anger också att den önskar ”mer teoretiskt på högstadiet, utvecklades inte så 
mycket då” i det öppna svarsalternativet på denna fråga. En respondent anger ”mindre låtar” 
som något den önskar från sina lektioner.  

5.3.4 Samband mellan föräldrars upplevda stöttande och elevers 
övningsfrekvens 
I dataanalysen av dessa två frågor visade det sig att en respondent skrivit till ett eget svarsal-
ternativ på frågan E5, trots att jag inte hänvisat till något öppet svarsalternativ. Det svaret av-
såg elevens övningsfrekvens, där jag listat alternativ med olika intervall. Det lägsta angivna 
alternativet är en gång varannan vecka, och det högsta är flera gånger om dagen. Här har 
denna respondent angett alternativet ”aldrig”, alltså en ännu lägre frekvens än min lägsta an-
givna. Ett sådant val kan analyseras på två sätt. Antingen skrivs det nya svarsalternativet in 
som ett alternativ även i redovisningsprogrammet, vilket skulle förändra enkäten på ett sätt 
som de andra respondenterna inte fått ta del av. Enkäten blir följaktligen inte exakt likadan för 
alla respondenter. Det andra alternativet är att registrera det svaret som ett ogiltigt värde. I 
denna analys valdes det första alternativet av två anledningar. Dels är det relativt få respon-
denter i denna studie, så varje bortfall blir ganska stor del procentuellt. Dessutom hade ingen 
annan respondent angett det på förhand givna lägsta alternativet och således verkar ingen an-
nan respondent ha saknat ett ännu lägre alternativ. Det bör därför inte påverka validiteten och 
reliabiliteten i undersökningen i något större avseende. För att korrelationen ska bli korrekt 
lades det nya svarsalternativet in först, och analyserades med 1, och de på förhand givna med 
2 och uppåt, vilket redovisas i bilaga 1.  
 
I tabell 8 visas att sambandsvärdet (Pearson Correlation) ger r = 0.47. Ett värde på 0.00 är det 
svagaste värdet som kan anges, och det innebär att det inte finns någon tillstymmelse av sam-
band mellan de båda variablerna. Det starkaste värdet för att påvisa totalt samband är 1.00.  
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Tabell 8: Samband mellan övningsfrekvens och föräldrars uppskattade stöttning av respondentens fortsatta spe-
lande 

 
Det andra mätvärdet, sig. (2-tailed), är signifikansvärdet och det visar hur slumpens inverkan 
på vår korrelation är. Som beskrivet under 4.3.4 ska detta värde vara 0.05 eller lägre för att 
kunna utgöra någon statistisk slutsats. Signifikansvärdet i tabell 8 är 0.12 vilket innebär att det 
inte definitivt går att säga att detta samband är säkerställt.  
 
Även Goodman och Kruskals gamma är en metod för att mäta samband. I tabell 9 som visar 
en korstabell över frekvens mellan de olika variablerna går det att ana att det kan finnas någon 
koppling mellan starkare föräldrastöttning och högre övningsfrekvens hos respondenterna:  
 
Tabell 9: En frekvensbeskrivning av samband mellan föräldrastöttning och övningsfrekvens 

 
 
I tabell 10 mäts dessa samband, där γ = 0.39 vilket inte visar på något starkare samband. Sig-
nifikansvärdet är 0.43 vilket är högt. Inte heller med denna mätning går det att se något statist-
iskt samband mellan dessa variabler. Däremot har både r och γ tillräckligt höga värden för att 
de inte direkt bör avfärdas trots de höga signifikansvärdena på båda mätningarna. Det kan 
alltså ändå finnas ett samband mellan dessa faktorer, även om det inte är ett linjärt samband 
vilket denna studie inriktats till att undersöka. Det är alltså möjligt att det finns ett icke-linjärt, 
även kallat ”krökt” samband:  
 
Tabell 10: Statistiskt samband mellan föräldrastöttning och övningsfrekvens 

 
 
I figur 7 som visar en grafisk analys genom en polynomial approximationskurva över respon-
denternas svar kan det antydas att det skulle kunna finnas någon form av krökt samband:  
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Figur 7: Grafisk beskrivning av eventuella samband mellan föräldrastöttning och respondenternas övningsfre-
kvens 
 
Både figur 7 och tabell 9 antyder alltså att det skulle kunna finnas någon form av samband 
mellan dessa faktorer. Däremot är det inget som denna studie kan fastställa.  

5.3.5 Intresset av olika instrument 
I figur 8 och tillhörande frekvenstabell (tabell 11) blir det tydligt att samtliga tillfrågade ran-
kade trumpeten som det intressantaste instrumentet – medelvärdet ligger på 5.93 på denna 6-
gradiga skala. Det innebär alltså att nästan alla respondenter satt toppbetyg på trumpeten. 
Föga förvånande kanske, då det är just trumpetare denna enkät inriktat sig mot. Därför läggs 
ingen större vikt vid det resultatet just nu. De instrument som i övrigt får högst värde är trum-
set och piano, som sträcker sig över 4 i intressevärde. Det instrument som rankas överlägset 
lägst bland respondenterna är blockflöjt på blott 1.60 och oboe med 1.93. Det följs av cello, 
fagott och kontrabas som alla ligger mellan 2.00 och 2.40 i intresse:   
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Figur 8: Medelvärden på samtliga respondenters sammanställda intresse för olika instrument 
 
I frekvenstabellen nedan (tabell 11) som hör till figur 8 kan mer exakta siffror ges på de olika 
instrumentens medelvärden avseende elevernas sammanställda intresse.  
 
Tabell 11: ”Valid” visar antalet giltiga svar för de olika instrumenten, och ”mean” visar medelvärdet av elever-
nas intresse 

 
 
I tabell 12 och figur 9, där instrumenten är uppdelade efter kön kan vi se att tjejer rankat 13 av 
19 instrument högre än killarna. De instrument som killar håller högre är trumpet, trumset, 
blockflöjt, piano, elgitarr och saxofon. De flesta av dessa har dock bara en marginell skillnad. 
De största skillnaderna ser vi på instrumenten slagverk och tvärflöjt där slagverk har en diffe-
rens på 1.37 och tvärflöjt har en differens på 1.12 mellan de olika könens medelvärde. Då 
skalan endast är graderad från 1 till 6 blir en differens på över 1 relativt stor i förhållande.  
 
Piano och trumset är instrument som får höga betyg av båda könen. Blockflöjt, cello, tvärflöjt 
och oboe får låga värden av framför allt killarna, och har alla ett medelvärde under 2.00. Hos 
framför allt killar verkar pop/rock-instrument generellt ha ett högre snitt än orkesterinstru-
ment, tillsammans med trumpet och saxofon. Även hos tjejerna ligger pop/rock-instrumenten 
bra till, dock är tendensen inte riktigt lika tydlig hos dem då de generellt rankat orkesterin-
strumenten högre än killarna.  
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På svaren om de första instrumenten har det varit ett bortfall av en respondent, vilket gör att 
antalet giltiga svar ökat med en från frågan om blockflöjt och framåt. Däremot är det som 
tidigare nämnts medelvärden som visas i detta stapeldiagram och därför påverkar den inte 
resultatet i avseende att det blir en extra respondent på de frågorna. Svaren på de frågorna blir 
snarare mer tillförlitliga ju fler respondenter som svarat. Antalet respondenter som svarat på 
varje fråga anges med bokstaven N i frekvenstabellen (tabell 12):  
 
Tabell 12: I kolumnen till vänster anges könsuppdelningen för de olika raderna  

 
 

  
Figur 9: Staplarna visar intresse-medelvärdet hos de olika instrumenten uppdelat efter kön. Killar beskrivs med 
blått, och tjejer med grönt 

5.4 Resultat av validitet-indikator från enkät  
Tabell 13 visar resultatet från en sambandsmätning av eventuella överensstämmelser mellan 
respondenters och föräldrars angivna svar på frågan om viktiga faktorer för instrumentvalet. 
Resultatet har som beskrivet under 4.2.5 räknats ut genom att jämföra varje enkäts svar mel-
lan frågorna F1 och E2, vilket är exakt samma fråga ställd till både föräldrar och elever. Där-
efter har en uppskattning gjorts av överensstämmelsen, där 1 = ingen överensstämmelse, 2 = 
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viss överensstämmelse, och 3 = total överensstämmelse. Sedan har ett medelvärde på detta 
räknats ut, och validitets-indikatorn hamnar därmed på strax över 2.16. Medianvärdet, alltså 
det överensstämmelsevärde de flesta jämförelser fått i denna undersökning är 3 som innebär 
total överensstämmelse, vilket fem av 12 jämförelser fått som resultat. Ytterligare fyra har 
viss överensstämmelse, och tre enkäter överensstämmer inte alls. Därför hamnar medelvärdet 
på strax över 2.16. Det kan tolkas som att validiteten är relativt hög, men inte total, då det som 
konstaterat finns några jämförelser som inte har någon överensstämmelse alls:  
 
Tabell 13: Överensstämmelsegrad mellan respondenter och föräldrar redovisas efter både frekvens och procent 

 
Det går också att jämföra de två frekvenstabellerna som anger svaren på den jämförda frågan 
från respondenter (E) i tabell 14 respektive föräldrar (F) i tabell 15:   
 
Tabell 14: Beskrivning av respondenternas svar avseende viktiga faktorer för att börja spela 

 
Tabell 15: Beskrivning av föräldrarnas svar avseende viktiga faktorer för att börja spela 

 
Där kan utläsas att den största skillnaden är att fler föräldrar än elever angivit läraren som en 
viktig faktor. Annars är det marginella skillnader, med bara en respondent som skiljer de olika 
alternativen åt, vilket också stärker den samlade upplevelsen av en hög validitet för denna 
studie.  
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5.5 Sammanfattning 
Denna undersökning har visat att de viktigaste faktorerna för att börja spela trumpet är in-
strumentets egenskaper som ljud och klang. Att ha provat trumpet tidigare är också viktigt 
samt att ha kompisar som spelar. Lärarens roll är också en faktor som spelat in för två respon-
denter, men även familjens påverkan har haft en inverkan på samma antal respondenters val 
att börja spela trumpet. Fyra föräldrar menar också att läraren har en betydande roll, och bara 
en hävdar att familjens påverkan spelat in. För att intresset ska få fortsätta leva och eleverna 
ska fortsätta att spela är lektionerna med läraren och att lära sig nya låtar viktigast, tätt följt av 
möjligheten att få spela på konsert, då respondenterna uppgivit det som det roligaste med att 
spela. Bara två respondenter menar dock att öva hemma är en rolig aspekt som gynnar intres-
set. Att få spela i orkester och/eller band, alltså att ha ett socialt sammanhang med sitt musice-
rande, är också något som en del av respondenterna angett som viktigt för det fortsatta intres-
set, även om det inte var någon bidragande faktor för själva valet i att börja spela instrument 
från början för majoriteten. Merparten av respondenterna önskar också längre lektioner med 
sina lärare. Att få spela mer i orkester, att få spela i band och att ha lektioner oftare är också 
faktorer som önskas av en del av respondenterna. Drygt en tredjedel är däremot nöjda med 
hur deras undervisning ser ut idag och önskar sig inget särskilt mer från musik- och kultursko-
lan.  
 
Slutsatser som kan dras av detta resultat är då att både instrumentets egenskaper som ljud och 
klang samt föräldrars påverkan har stor betydelse för att eleven ska välja att börja spela trum-
pet. För det fortsatta spelandet är lärarens betydelse stor, och att lära sig nya låtar är också en 
viktig faktor för det fortsatta intresset. De sociala sammanhangen är också en viktig aspekt, 
både att ha kompisar som spelar men också att få delta i orkestrar och band.  
 	



 41 

6 Diskussion  
I detta kapitel belyses resultatet utifrån tidigare presenterad litteraturs ståndpunkter samt tol-
kas i relation till tidigare forsknings resultat inom närbesläktade områden. Därefter presente-
ras en reflektion kring metodens utförande samt enkätens utformande. Här resoneras också 
kring olika orsaker till resultaten, även utanför de redan konstaterade sambandstendenser i 
enkätens resultat. Vidare under detta kapitel redogörs också för förbättringsmöjligheter som 
hade kunnat skapa högre validitet och reliabilitet i studien samt en sammanställning för anta-
let bortfall i enkäten. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och möjliga vägar för fortsatt 
forskning inom området.  

6.1 Resultatdiskussion  
Under detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån några olika kategorier avseende de undersökta 
påverkansfaktorerna.  

6.1.1 Lärarens betydelse 
Att hur läraren är har betydelse för några elevers val att spela behöver inte ses som särskilt 
förvånande, vilket två av respondenterna i föreliggande studie angett. Lärarens inflytande har 
även tidigare forskning varit inne på. Bland annat Andersson (2008) menar att lärarens bemö-
tande i samband med instrumentdemonstrationerna lägger stor grund för elevens intresse. 
Färnqvist (2008) opponerar sig dock mot formatet med instrumentprovardagar, men menar 
även han att lärarens roll är viktig för elevernas val. Däremot kan läraren enligt Rostvall och 
West (2001) i undervisningssituationen ofta ha en väldigt dominant och bestämmande roll. 
Eleven erbjuds inte så mycket utrymme för egna initiativ, och maktförhållandet är inte särskilt 
dynamiskt i undervisningssituationen. Holmberg (2010) menar dock att lärarna i sin tur även 
blir styrda av marknadsestetiken och populärkulturen om de vill behålla sina elever som ju 
utgör grunden för ens arbete. Utan elever blir det svårt att arbeta som lärare, och då denna 
utbildningsform är frivillig måste läraren erbjuda ett innehåll som är roligt och intressant för 
att eleverna ska vilja fortsätta. Holmberg menar också att eleverna inte längre accepterar att 
lärarna styr lektionerna i så stor utsträckning, utan att deras auktoritära ställning försvagats 
beroende på elevernas ökade maktposition. I föreliggande studie är det också sju personer 
som angett att lektionerna med läraren är det roligaste och viktigaste för det fortsatta spelan-
det. Om dessa lektioner liknar Rostvall och Wests eller Holmbergs beskrivning av undervis-
ningssituationer har föreliggande studie inte syftat till att undersöka, men resultatet visar i alla 
fall på att läraren är viktig både för att börja spela, men framför allt för det fortsatta spelandet 
då nära hälften av respondenterna angett denna viktiga faktor.  

6.1.2 Instrumentets egenskaper 
Att trumpetens ljud och klang skulle vara en av de viktigaste faktorerna för instrumentvalet är 
också något som tidigare forskning varit inne på. Lowe (2012) har bland annat fått detta svar 
när han undersökt faktorer för det fortsatta spelandet hos ungdomar i 12-13 års ålder. Ett an-
nat svar som Lowe fått på frågan om elevers intresse är att eleverna vill känna ”jag kan-
känslan”, vilket kan uppstå när eleven tagit sig igenom ett svårt stycke. Vad som är svårt är 
dock beroende på elevens ålder och tidigare kunskap. Ett rimligt antagande kan vara att re-
spondenterna, som i denna studie svarat att lära sig nya låtar, vilket utgör över hälften av alla 
respondenter och därmed en majoritet, också valt det för att det bidrar till ”jag kan-känslan”. 
Lowe menar likväl att den känslan främst framstår när eleven tagit sig igenom ett svårt stycke, 
och musikens svårighet är inget som undersökts i föreliggande studie. Respondenterna i 
Lowe’s studie kan lika gärna ha haft bara lätta låtar i åtanke när de svarat på denna fråga, eller 
att de helt bortsett från låtarnas svårighetsgrad i sina svar. Calissendorff (2005) konstaterar 
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däremot att det måste vara både lätt och roligt för att barn ska bli motiverade att spela, vilket 
säger emot Lowe’s teori om att svåra stycken bidrar till jag kan-känsla och därmed motivat-
ion. Holmberg (2010) är också inne på samma spår som Calissendorff, och menar att eleverna 
vill få ett musikaliskt sammanhang utan att det ska kosta för mycket kraft och energi. Ett 
samband mellan Lowe och Calissendorffs resultat är dock att de båda hävdar att processen 
genom vilken eleverna lär sig nya låtar är motivationshöjande och därmed positivt inverkande 
på elevens fortsatta intresse att spela, vilket föreliggande studie också kan anses befästa. Detta 
kan också härledas till fråga E6 i denna studie, som mäter elevers intresse nu jämfört med när 
de började spela. En klar majoritet hävdar att det är ännu roligare att spela nu jämfört med när 
de började, vilket 12 av 14 respondenter anger. Här är det lätt att dra paralleller till jag kan-
känslan. Ju längre eleverna spelat trumpet, i ju större avseende kan de antas ha bemästrat sitt 
instrument, vilket enligt både Lowe och Calissendorff skapar intresse.  

6.1.3 Nya låtar som motivationsfaktor 
Att lära sig nya låtar, oavsett om det är svåra eller lätta låtar, kan också innebära att presente-
ras för ny musik. Denna musik kan i många fall vara främmande för eleverna och kanske till-
höra en genre eller en generation som de annars inte hade kommit i kontakt med. Att presen-
tera sådan musik är även en av kulturskolans roller och uppdrag enligt Kulturskoleutredning-
en (2016). Där konstateras att eleverna ska presenteras för nya kulturella uttrycksmedel och 
konstformer som kan vara en motvikt och breddning till elevernas vardagskultur. Samtidigt 
hävdar vissa att kulturskolan ska anpassas efter den samtida kulturen. Många gånger blir det 
också en konsekvens att just det händer, då en allt för kulturbevarande inställning i längden 
kanske kan ge lägre söktryck, och att lärarna tvingas popularisera innehållet för att behålla 
elevens intresse. Holmberg (2010) menar att det ligger i tiden att i allt större mån anpassa sin 
undervisning efter eleverna idag. I föreliggande studie har det redan konstaterats att inlärning 
av nya låtar kan vara en motivationshöjande faktor. Däremot är det viktigt att påpeka att 
denna studie inte tagit hänsyn till om det är för eleverna tidigare okänd musik, eller om det 
snarare syftar till att lära sig spela dagens populärmusik. Den ovan beskrivna musikaliska 
breddning skulle ändå kunna härledas till respondenternas vilja att lära sig nya låtar, vilket i 
sin tur skulle innebära att en musikalisk breddning också blir en direkt motivationshöjare. Den 
slutsatsen kan dock inte anses som statistiskt säkerställd efter denna studie då den inte mätt 
just den aspekten, men ett sådant antagande kan ändå ses som rimligt.   
 
Rostvall och West (2001) riktade i sin studie av undervisningssituationer stor kritik mot me-
toderna som nya låtar lärs ut genom. De låtarna kommer ofta från spelböcker och spelskolor, 
där de presenteras ur sitt sammanhang och inte ges något utrymme för referens, historik eller 
kontext. Ofta förutsatte även läraren att eleverna hade sjungit, eller i alla fall hört låten tidi-
gare, men många gånger visade det sig att så inte var fallet. Många gånger presenterades lå-
tarna också utan klangligt sammanhang från ackordsinstrument eller CD, vilket också läm-
nade stora luckor, både rent musikaliskt men även i kulturbevarande aspekt. I föreliggande 
studie är det dock bara en respondent som önskat att få spela roligare låtar, vilket får tolkas 
som att en klar majoritet av respondenterna ändå är nöjda med låtarna de spelar under sina 
lektioner. Holmberg (2010) menar i kontrast till Rostvall och Wests studie att mycket har hänt 
på sista tiden med spelmaterialet, och att lärare i större avseende övergett spelskolor till för-
mån för flexiblare kopior för att försöka skapa intresse som kan motverka elevernas bristande 
uthållighet. På så sätt försöker lärare idag serva sina elever med att hitta lagom svåra och ro-
liga låtar, och de har som en konsekvens av det fått ge upp spelböckerna i större utsträckning. 
Föreliggande studie är därmed mer förenlig med Holmbergs resultat, vilket skulle kunna bero 
på att det skett en förändring i undervisningssammanhanget under det decennium som skiljer 
Rostvall och Wests och Holmbergs studier åt.  
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6.1.4 Föräldrars roll i sammanhanget 
Föräldrarnas inverkan på instrumentvalet var förvånande lågt. Alla föräldra-respondenter 
utom tre har angett deras påverkan som 1 eller 2 på en 6-gradig skala. Enbart två av eleverna 
har angett föräldrarnas påverkan som en faktor till att börja spela trumpet, alltså samma antal 
som angett läraren som en viktig faktor. Bland föräldrarna är det däremot bara en som angivit 
att eleven börjat spela för att någon i familjen ville det, medan fyra hävdar att läraren spelat in 
för elevens val. Det skulle kunna tyda på att föräldrarna underskattar sin egen betydelse och 
inverkan på elevernas val. Om de inte inser sin egen påverkan på elevernas intresse kanske de 
inte heller inser att deras stöttande kan ha samband med elevernas övningsfrekvens, vars sam-
band kan anas i figur 7 och tabell 9 trots att det inte kunnat fastställas. Övningsfrekvensen kan 
i nästa led påverka den nyss diskuterade jag kan-känslan och i längden det fortsatta intresset. 
Trots detta kan då skulden istället läggas på läraren ifall eleven tappar intresset och inte forts-
ätter spela, eftersom föräldrarna angett lärarens inverkan som betydligt större än deras egen 
inverkan. Alla föräldrar har också angett måttlig till hög grad av stöttande av elevens fortsatta 
spelande, från fyra upp till sex på samma sexgradiga skala. Calissendorff (2005) anser att för-
äldraengagemanget är väldigt viktigt för elevernas fortsatta spelande, så länge det uttrycks på 
rätt sätt. Det kan å andra sidan också slå över och bli för intensivt och kvävande, vilket kan 
hämma barns intresse och utveckling. Denna undersökning har dock inte mätt olika typer av 
föräldraengagemang, utan bara graden av föräldrarnas egen uppskattning av deras generella 
engagemang och stöttning. Lalander och Johansson (2007) menar å andra sidan att barn och 
ungdomar i tidiga adolescensen försöker frigöra sig från föräldrarna och deras påverkan, vil-
ket skulle kunna motsäga Calissendorffs resonemang kring vikten av föräldraengagemang.  
 
Något som denna studie däremot har uppmätt är den möjliga relevansen och sambandet mel-
lan elevers övningsfrekvens och föräldrars upplevda stöttning. Resultat av den undersökning-
en visar att det inte går att utan slumpens påverkan säkerställa något linjärt samband mellan 
stark föräldrastöttning och elevers övningsfrekvens i någon av de mätningar som gjorts. Både 
mätningar med Pearsons R och Goodman och Kruskals γ visar på allt för höga signifikansvär-
den. I frekvenstabellen från Goodman och Kruskals γ kan det dock upplevas som att det finns 
en tendens till att hög föräldrastöttning och hög övningsfrekvens har någon form av samband. 
Det är även något som kan antydas i den polynomiala approximationskurvan. Ett sådant sam-
band skulle då kunna bevisa att det finns ett förhållande mellan hög föräldrastöttning och hög 
övningsfrekvens till en viss gräns, och att en allt för hög föräldrastöttning kan ta överhanden 
och istället kväva elevens intresse. En annan möjlighet är att dessa undersökningar kräver en 
större population för att kunna bekräfta något samband utan slumpens inverkan. I denna mät-
ning ingick inte heller de respondenter som uppgivit högst övningsfrekvens eftersom de inte 
redovisat några föräldrasvar. Det hade annars kunnat påverkat mätningen åt något håll. Dessu-
tom finns det också någon respondent som anger låg övningsfrekvens trots hög föräldrastött-
ning. Det skulle kunna bero på Calissendorffs (2005) påstående gällande att föräldrars enga-
gemang kan ta överhanden och kväva elevens intresse. Det är dock inte heller någon slutsats 
som kan dras i en sådan här undersökning, men det skulle kunna vara en möjlig orsak. Även 
här kan dock Lalander och Johanssons (2007) resonemang kring ungdomars frigörelse från 
föräldrar tolkas in. Enligt dem är det snarare ungdomsgruppens åsikter som spelar in än för-
äldrarnas, och det skulle också kunna vara en möjlig orsak till att det inte varit möjligt att fast-
slå något samband mellan övningsfrekvensen hos eleverna och föräldrarnas upplevda stött-
ning.  

6.1.5 Betydelsen av sociala sammanhang   
Bara en respondent har angett möjligheten att få spela i orkester som en viktig faktor för att 
börja spela. Ingen respondent har heller angivit att de skulle vilja få möjlighet att träffa fler 
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kompisar som spelar trumpet som något de saknar i kultur- och musikskolan. Det skulle 
kunna tolkas som att det sociala sammanhanget inte väger så tungt i jämförelse med annat. En 
annan möjlig tolkning av det resultatet är att musik- och kulturskolor redan erbjuder stora 
möjligheter till att träffa nya kompisar som spelar instrument. Något som talar för den tolk-
ningen är resultatet att fyra av 14 respondenter har angett trumpetspelande kompisar som en 
viktig anledning till att börja spela, tre respondenter önskar ännu mer orkesterspel, och en vill 
spela i band. Det är ett intressant resultat, med tanke på att Lalander och Johansson (2007) 
menar att barn och ungdomar ofta blir väldigt beroende av kompisar i samband med frigörel-
sen från föräldrarna, vilket ofta inträffar i ungefär samma ålder som barn väljer instrument. 
Att gå emot gruppens generella åsikter är inte något ungdomarna generellt gör i första taget, 
utan de får en tendens att följa med strömmen. Idoler är också något som spelar stor roll i 
denna ålder menar Lalander och Johansson, då idolerna fungerar som övergångsobjekt i frigö-
relsen från föräldrarna som ofta inträffar under tidiga tonår. Därför är det också intressant att 
ingen uppgett en trumpetspelande idol som en viktig anledning till att börja spela trumpet, och 
enbart fem respondenter uppger att de nu har en musikalisk förebild varav tre har just en 
trumpetare som förebild. Det är alltså ett förhållandevis lågt antal som har en förebild inom 
samma instrument som de själva spelar. En intressant fråga är ifall musik- och kulturskoleele-
ver på mer populärmusikaliska instrument har samma procentutfall avseende musikaliska 
förebilder inom deras egna instrument. Det går dock bara att spekulera i hur utfallet hade varit 
på andra instrument som upptar en större del av det mediala utrymmet, men en sådan jämfö-
relse vore intressant att göra.  
 
En intresseväckande aspekt som konstaterades i resultatet var att tjejer i regel rankat intresset 
för merparten av orkesterinstrumenten högre än killar. Att tjejer rankat exempelvis tvärflöjt 
högre höjer kanske inte på så många ögonbryn. Harrison och O’Neill (2000) har som tidigare 
nämnt konstaterat att tvärflöjt ofta ses som ett feminint instrument bland barn. Vad som där-
emot kan anses mer chockerande är att det är så liten skillnad mellan könen i intresset för 
trummor och gitarr, som Harrison och O’Neills resultat klassat som maskulina instrument. 
Det skulle å ena sidan kunna tolkas som att tjejer i regel har ett bredare intresse för musik 
generellt, och inte bara intresserar sig för det instrument de själva spelar. Samtidigt är det en-
ligt Lindgren (2014) konstaterat att det är fler tjejer än killar som deltar i den frivilliga musik-
undervisningen i Sverige. Detta diagram skulle då också kunna tolkas som ett förstärkande av 
Lindgrens resultat.  

6.2 Metoddiskussion  
En förutsättning för detta arbete har varit att jag via mitt universitet haft tillgång till IBM 
SPSS, vilket är det dataprogram där alla mina enkäter matats in och alla analyser gjorts. En 
kvantitativ studie som denna kan med hjälp av sådana redskap få väldigt precisa siffror och 
svar, vilket gör att jag som forskare kan fokusera mer på de faktiska svaren och resultaten än 
på hur alla uträkningar ska göras. Detta har varit väldigt viktigt under en tidsmässigt mindre 
studie som denna. Den begränsade tidsramen kan alltså prioriteras på andra saker än att lära 
och förstå bakgrunden till hur de matematiska uträkningarna är konstruerade, eftersom SPSS 
sköter det åt mig.  

6.2.1 Validitet och reliabilitetsdiskussion 
Validiteten i denna undersökning får ses som relativt hög, då validitetsindikatorn givit ett för-
hållandevis högt värde. Det visar på att respondenterna svarat sanningsenligt, och därför är 
deras enkäter giltiga till att ge grund för undersökningen. Antalet respondenter är också för-
hållandevis få sett till hela populationen, vilket bidrar till att resultaten inte nödvändigtvis blir 
replikerbara i någon större utsträckning i nya undersökningar.  
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Trots att resultat från validitetsindikatorn var relativt hög, skulle validiteten och reliabiliteten i 
denna studie kunnat vara ännu högre. Till viss del beror det på att underlaget, alltså antalet 
respondenter, kunnat vara större för att ge ett bredare spektrum.  
 
Något som denna studie skulle kunna kritiseras för avseende validitet och reliabilitet är att det 
inte gjorts någon ordentlig pilotundersökning. Bryman (2011) menar att det alltid ska göras en 
pilotstudie innan enkät- eller intervjuundersökningen påbörjas. Pilotstudien ska framför allt 
syfta till två saker: dels ska den säkerställa att enkätfrågorna fungerar som det är tänkt, men 
också att helheten på undersökningen ser bra ut. Det är framför allt viktigt vid enkäter, då det 
inte finns möjlighet att ge någon närmare förklaring på eventuella oklarheter kring frågorna i 
samband med att respondenterna svarar. Anledningen till att det inte gjorts någon fullvärdig 
pilotstudie i samband med denna undersökning är dels en konsekvens av det relativt snäva 
tidsschemat, men framför allt att jag inte haft tillgång till någon likvärdig population att pröva 
mina enkätfrågor på. Vad som däremot har gjorts är att några blivande musiklärare, som där-
med har kontakt med liknande population som efterfrågas i studien, har fått ta del av enkäten. 
De har därefter korrekturläst, kritiserat och bidragit med allmänna förslag och förbättringspot-
ential innan enkäten skickades ut. Det skulle också kunna ses som en pilotstudie, men då kor-
rekturläsarna inte överensstämmer med den eftersökta populationens kriterier, väljer jag att 
snarare kalla det för en korrekturläsning och ett kritiserande. Däremot strävar det efter att 
uppnå samma mål som en pilotstudie.  

6.2.2 Enkätdiskussion 
Vissa av enkätfrågorna är inte på ett tydligt sätt knutna till studiens huvudsakliga ändamål, 
utan utgör istället någon form av bakgrundinformation om respondenterna, eller deras sam-
lade allmänna uppfattning om någonting som övergripande rör ämnet, men inte själva studien 
och forskningsfrågorna i sig. De frågorna används istället för att beskriva urvalet och bidrar 
till exempel på vidare forskning inom området. De frågorna kan då användas för en utvidg-
ning av studien samt i ytterligare jämförelser förutom de som genomförts i studien.  
 
Själva distribueringsgenomförandet med att elevernas egna lärare delat ut enkäten finns det 
också både för- och nackdelar med. Fördelen med det är att eleverna vid den direktkontakten 
kan ha större tendens till att fylla i och lämna in enkäten. Om eleven får ett papper utdelat av 
sin lärare borde det ha mindre benägenhet att hamna i papperskorgen än ett anonymt e-
postmeddelande. Samtidigt blev jag som forskare på ett sätt beroende av dessa trumpetlärare. 
Jag kunde alltså inte styra över utlämnandet och insamlandet själv, utan fick förlita mig på 
dem och att de sett till att allt blev ordentligt genomfört. Det kan skapa både frustration och 
stress att inte känna att kontrollen ligger hos en själv, utan snarare hos någon annan. Dock 
fann jag ingen annan möjlig väg att genomföra denna undersökning. Med tanke på det relativt 
korta tidsspann som denna undersökning haft samt den ganska specifika population jag efter-
sökte, så såg jag denna väg som den bästa och smidigaste möjligheten att samla in tillräckligt 
med underlag för att genomföra denna studie trots de nackdelar det medfört. Jag har senare 
under arbetets gång insett att metoden för enkätdistribuering inte var särskilt väl vald för detta 
tidsspann, och jag hade förmodligen utformat det på ett annat sätt om jag skulle göra om stu-
dien.  
 
Att göra en pappersenkät medför en hel del extrajobb som en elektronisk enkät inte gör. Utde-
landet och insamlandet tar i många fall längre tid. I denna studie ansågs också föräldrarnas 
godkännande som viktigt för det etiska övervägandet. I och med det kunde inte eleverna fylla 
i enkäten under lektionen utan de var tvungna att ta med den hem och visa upp för föräldrar-
na. I den processen är det lätt att enkäten glöms bort, tappas bort eller bara struntas i jämfört 
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med om de fyllt i den på lektionen. Det medför också minst en vecka/två efterföljande lekt-
ioner i svarstid per elev, vilket i praktiken blir minst två veckor för studien då vissa elever har 
lektion i början på veckan och andra i slutet. Denna undersökning har dessutom gjorts på vå-
ren, då det ligger både påsklov samt att många musikskolor inför en brytvecka i undervis-
ningen till förmån för instrumentdemonstrationer. Dessutom skapar också pappersenkäter 
merarbete i och med att data från enkäterna ska matas in manuellt i SPSS, på ett sätt som 
elektroniska enkäter inte gör. Som tidigare nämnts vägde dock alla dessa negativa faktorer 
inte lika tungt som möjligheten att komma i kontakt med denna population, vilket var en för-
utsättning för denna studie.  

6.2.3 Faktainsamling, svarsfrekvens och bortfall  
Totalt delades 40 enkäter ut till trumpetelever av sammanlagt fyra trumpetlärare. Av dessa 
återkom 15, vilket ger en svarsfrekvens på 37.5%. Det får ses som en relativt hög svarsfre-
kvens på ett i annat avseende ganska litet urval av populationen. I en enkätundersökning finns 
tyvärr alltid bortfall, och det är något som får has i beräkning i utformandet av en liknande 
studie. Dock har det som också beskrivits under resultatdelen även blivit mindre bortfall från 
de inlämnade enkäterna. I två av de inlämnade enkäterna finns inga besvarade föräldrafrågor, 
vilket gör att jämförelser mellan elevernas och föräldrarnas svar inte blir möjliga. Dessutom 
har två andra enkäter bortfall av svar på grund av tekniska problem vid inscanningsprocessen 
för en av trumpetlärarna. De två enkäterna saknar någon eller ett par sidor som scannern tyd-
ligen hoppat över, och när detta uppdagades var de fysiska kopiorna av enkäten redan makule-
rade.  
 
Eftergranskningen av enkäten har visat att den kan utformas på olika sätt för att undvika soci-
al acceptans. En del frågor, exempelvis F2 och framför allt F3 kan tolkas som ledande, och 
föräldrar kan känna att det socialt acceptabla svaret på denna fråga är att det stöttar elevernas 
fortsatta spelande fullt ut, även om verkligheten inte nödvändigtvis ser ut så. Den frågan 
borde istället ha utretts via några olika påståenden om själva stöttandet, för att se hur väl de 
stämmer överens med föräldrarna. Exempel på sådana påståenden kan vara ”jag intresserar 
mig för hur det går för xx på lektionerna”, ”jag frågar efter varje lektion om nya spelläxan”, 
”jag brukar påminna och uppmuntra xx till att öva då och då” och så vidare. Alltså påståenden 
som beskriver olika stöttningsscenarier som kan ge samma, om inte ännu tillförlitligare svar 
på grundfrågan om föräldrars upplevda stöttande jämfört med de svar nuvarande fråga ger.  
 
Svarsfrekvensen fanns det heller ingen större möjlighet att påverka utöver det som redan 
gjorts. Enkäten skapades i absoluta inledningen av denna arbetsprocess, och skickades ut så 
snart som möjligt till de redan tillfrågade lärarna. Svarstiden förlängdes in i det sista för att 
kunna skapa tillräckligt med underlag. Detta på grund av rekryteringsveckor, påsklov och 
andra faktorer som gjorde att de tillfrågade trumpetlärarna inte kom i kontakt med responden-
terna i lika stor utsträckning under denna period. Dessutom har jag under insamlingsprocessen 
även haft kontakt med dessa trumpetlärare för att försöka påtala vikten av att få in tillräckligt 
med svar för att kunna göra en analys. Med de förutsättningarna i beaktning får svarsfrekven-
sen ses som relativt hög.  

6.3 Arbetets betydelse  
Då urvalet är förhållandevis litet i detta arbete är det svårt att statistiskt fastslå att dessa svar är 
generella för hela populationen. Däremot skulle detta arbete kunna användas som underlag 
och inspiration för större forskning inom området. Arbetet och dess resultat kan också väcka 
tankar och reflektion hos både mig och mina blivande instrumentlärarkollegor. Exempelvis en 
sådan sak som att resultatet visar på en total avsaknad av musikaliska förebilder i lägre ålder 
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samt en relativt stor avsaknad även i högre ålder, både på det egna instrumentet samt inom 
musik i allmänhet. Varför ser det ut så? Är det något vi lärare och blivande lärare aktivt borde 
försöka ändra på, och varför/varför inte? Det finns många ämnen kring detta arbete som skulle 
kunna diskuteras i lärarkollegium med blandade instrumentlärare, på konferenser med trum-
petlärare och även i andra sammanhang. Det kanske även är diskussioner vi kan involvera 
våra elever i?  
 
Denna studie visar att det finns en skillnad mellan hur killar och tjejer upplever vissa instru-
ment, vilket även Harrisson och O’Neill (2000) visat på i sin studie. De menar också att barns 
syn på instrument kan förändras beroende på vilket kön en presenterad musiker har. Kan det 
vara något vi aktivt kan, bör eller vill arbeta mot, genom att presentera musiker som har ”fel” 
kön i förhållande till barns genusuppfattning om instrumentet?  
 
Detta arbete kan alltså ses ha stor betydelse för den enskilde läraren och lärarkollegium i re-
flektionsfas, men som akademiskt forskningsunderlag är arbetets betydelse mer marginell.  

6.4 Fortsatt forskning  
Jag ser stora möjligheter till fortsatt forskning inom detta område av barns syn på olika före-
teelser. Det finns många olika genomförandesätt av detta, beroende på tid och omfattning. 
Resultatet från elevers upplevelser av olika instrument skulle kunna göras i större skala och 
även utvidgas till att behandla elevers upplevelser av exempelvis olika typer av musik eller av 
andra konstformer. Idag finns det en filmserie på Youtube skapad av FBE (Fine Brothers En-
tertainment) som kallas ”kids react to ____”, där barn reagerar på allt från Michael Jackson, 
Queen, Nirvana och AC/DC, men även andra icke-musikaliska objekt. Det fantastiska med 
barns reaktioner är att de ofta är väldigt ärliga och opolerade. En liknande, fast större, mer 
omfattande och mer akademisk undersökning vore otroligt intressant att genomföra som en 
utökning av föreliggande studie. Fortsatt forskning inom området skulle precis som FBE’s 
Youtubeserie kunna involvera diverse band inom en genre, men även olika genrer, olika in-
strument och så vidare. Det skulle också gå att inriktas och avgränsas i större avseende än 
spontana reaktioner. Precis som jag skrev i min inledning tror jag att en medvetenhet om 
barns upplevelser av olika musikaliska objekt är en viktig aspekt att vara medveten om som 
blivande musiklärare.  
 
Andra intressanta forskningsmöjligheter inom området kan vara att följa upp min korta fråga 
om musikaliska idoler och förebilder samt medias påverkan på elever. Vilka instrument syns i 
media idag? Kan medias exponering av olika instrument på något sätt avspeglas i hur den 
totala ansökningen till en eller flera musik- och kulturskolor ser ut, i någon form av kompara-
tiv studie? Hur påverkas barn av media idag? Är de medvetna om att media eventuellt försö-
ker påverka dem i något avseende? Även elevers formulering av målbilder skulle kunna ingå i 
en sådan studie. Har eleverna något konkret mål med sitt spelande, och hur är det då formule-
rat? Är elevens mål exempelvis att spela ut spelboken, att ta en plats i den äldsta orkestern på 
musikskolan, att söka till idol, eller strävar eleven efter att komma in på musikgymnasium? 
Kanske drömmer eleven om att själv bli musiklärare eller livnära sig som musiker i framti-
den? Eller kanske har eleverna inga uttalade mål alls? Vidare forskning skulle då kunna ta 
reda på varför det i sådana fall ser ut så? Hur relevant är det att ha en tydlig målbild med sitt 
utövande? Det skulle gå att utforma både som en fallstudie, men även som en longitudinell 
studie.  
 
Ett tredje intressant moment att undersöka vore att göra en förlängning av min sista forsk-
ningsfråga som handlade om hur barn upplever olika instrument. Vilka instrument upplever 
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barn som intressantast och varför? Finns det någon skillnad i intresset mellan killar och tjejer, 
mellan olika åldrar, eller om barnen har olika kulturell eller socioekonomisk bakgrund? Finns 
det instrument som bara tjejer ska spela, och instrument som bara killar ska spela? Varför? 
Avspeglas medias exponering eller avsaknad av exponering av instrument i elevernas intresse, 
både avseende instrument generellt, men även efter typiska könsroller? Detta vore jätteintres-
sant att först göra större enkätundersökningar på, för att sedan skapa olika fokusgrupper där 
enkätresultatet kan diskuteras ytterligare. De fokusgrupperna kan också bestå av barn, men de 
skulle också kunna bestå av barnens föräldrar, eller av musiklärare, eller av företrädare inom 
medie-sektorn. Möjligheterna för den fortsatta forskningen är oändliga och alla är lika spän-
nande.  
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Bilagor 

 

 
 
Hej förälder/vårdnadshavare!  
 
Jag heter Olov Lindberg och går min sista termin på Musikhögskolan Ingesund i Arvika, där 
jag läser till trumpetlärare. Jag skriver just nu mitt examensarbete som handlar om olika 
påverkansfaktorer som spelar in när barn väljer instrument i kulturskolan, samt lite om hur 
barn ser på olika instrument idag, och jag har valt att rikta in min studie mot trumpetelever. 
Därför har du nu fått denna enkät i din hand.  
 
Anledningen till att just du fått denna enkät är att jag haft kontakt med trumpetlärare på några 
slumpmässigt valda musik- och kulturskolor i Sverige, och de har erbjudit sig att hjälpa mig 
att dela ut denna enkät till deras respektive elever. Din/Ditt barns trumpetlärare råkar vara just 
en av dom!  
 
Enkäten är naturligtvis frivillig att göra, men ditt och ditt barns deltagande är förstås 
betydelsefullt för min studie. Att göra studier som involverar barn och omyndiga ungdomar 
kräver godkännande från dig som vårdnadshavare, men då enkäten är frivillig att göra tolkar 
jag en ifylld och inlämnad enkät som att jag har Ditt/Ert godkännande att använda den i min 
studie. Ifylld enkät lämnas tillbaka till er trumpetlärare som sedan förmedlar dem vidare till 
mig. Enkäten tar bara några minuter att genomföra, och svaren blir helt anonyma i studien.  
 
 
Har du några frågor angående enkäten får du gärna ta kontakt med mig på 

olov.lindberg@mhi.kau.se alternativt via telefon, 070-642 35 14.  

Det vore till stor hjälp om du som vårdnadshavare fyller i de tre nedanstående frågorna, och 
därefter låter ditt trumpetspelande barn fylla i resten av enkätfrågorna, för att jag ska kunna 
skapa ett så stort underlag som möjligt för min undersökning. Därefter kan enkäten lämnas 
tillbaka till er trumpetlärare i samband med er nästa lektion, helst innan 17 april.  
 
 
 
 
 
 
Tack!  
Olov Lindberg 
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