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Sammanfattning  

 

I denna undersökning har jag försökt ta reda på (1) om det är någon skillnad i lärares och 

elevers syn på varför man bortförklarar sig, (2) varför elever kan känna att de måste 

bortförklara sig inför sin lärare och (3) vilken som är den vanligaste bortförklaringen på 

instrumentallektionen.  

Tretton instrumental- och sånglärare på två olika kommunala musikskolor, en i södra och en i 

västra Sverige, och nio elever som går sitt sista år på estetiska programmet på en skola i västra 

Sverige, har deltagit i undersökningen.  

Enkäterna innehåller samma frågeställningar både för lärare och elever men skiljer sig från 

varandra på så vis att de är anpassade efter målgruppen. 

Svaren visar tydligt att tidsbrist är den bortförklaring som både lärare och elever använder 

frekvent på instrumentallektionen. Svaren på de båda andra grundfrågorna är i stort sett 

samstämmiga mellan lärare och elever med enbart vissa avvikelser i fråga om prioritering av 

anledningar. 

 

Nyckelord: bortförklara, tidsbrist, kommunala musikskolan. 

 

 

 

Abstract 

 
The aim of this study is to examine (1) whether there is a difference between teachers’ and 

pupils’ opinions on making excuses, (2) why pupils feel that they have to make up excuses to 

teachers and (3) which is the most common excuse in the context of instrumental lessons.  

Thirteen instrumental and voice teachers from two different public schools of music, one 

situated in the south and the other in the west of Sweden, and nine seniors of the Arts 

Programme at one of the upper secondary schools in west Sweden, have participated in this 

survey.  

The questionnaire contains the same questions for both teachers and pupils but it differs in a 

way that it is adjusted to these two focus groups.  

The results highly indicate that a lack of time is the excuse both teachers and pupils often use 

at instrumental lessons. The results obtained from the other two questions are mainly 

identical, except for a small deviation concerning the priority of different reasons.  

 

Keywords: making excuses, lack of time, public schools of music 



 
 

Förord  
 

Jag började ta pianolektioner på kommunala musikskolan när jag var tio år gammal och 

fortsatte med det tills de sparkade ut mig därifrån när jag hade gått ut gymnasiet. Efter det har 

jag hunnit med både folkhögskola och musikhögskola och man kan lätt räkna ut att man är bra 

mycket äldre än tio år när man hunnit med det.                                                                             

Alla dessa år gör att jag har blivit bra på att vara pianoelev.                                                           

Jag kanske inte är den mest framgångsrika vad gäller att vara bäst på att spela piano, men jag 

vet hur man är elev.                                                                                                                             

De senaste åren har jag också kämpat för att, förutom att vara bra på att vara elev, även bli bra 

på att vara lärare. För att vara en bra lärare måste man ha goda kunskaper om sitt arbete men 

framförallt vara intresserad av att hela tiden utveckla sig själv för att kunna utveckla andra. 

Det som fångat mitt intresse just nu, och fått mig att göra den här undersökningen, är 

bortförklaringar.  

Har inte du, så har i alla fall jag undrat över hur ofta en lärare får höra bortförklaringar och 

vad läraren tänker när den får höra en.  

Jag har än så länge inte så stora erfarenheter vad gäller bortförklaringar i undervisningssitua-

tionen där jag har lärarrollen. Jag hoppas genom det här arbetet få mer kunskaper i ämnet och 

omständigheterna kring det.                

Det som triggade mig att välja detta ämne var när en nära vän ringde till mig och sa: ”Gå ut 

på Tierps musikskolas hemsida och titta, de har en hel lista med bortförklaringar!”               

Sagt och gjort! Jag gick dit och fann mycket riktigt precis detta.                                                          

Sidan bekräftar att bortförklaringar på instrumentallektionerna är mycket vanligt 

förekommande, i alla fall på Tierps musikskola, och jag tror inte att det är den enda skolan 

med detta fenomen.   

De valde att via hemsidan informera om vilka bortförklaringar de ofta får höra på lektionerna 

och genom detta hoppas de att eleverna ska förstå att de inte behöver bortförklara sig.           

Borde man inte istället ta reda på orsaken till varför eleverna känner sig tvungna att göra det?                             

Vet man varför eleverna bortförklarar sig?  Är man medveten om vad som egentligen utspelar 

sig under lektionen? Vad säger, gör och utstrålar man som lärare? Gör jag något för att mot-

verka strömmen av bortförklaringar, om den nu finns, och vad gör jag? Vad upplever eleverna, 

och vad tänker de, om jag själv som lärare bortförklarar mig?  

Listan kan bli lång om man inte tar reda på svaren. Låt oss börja NU! 

-- 

 

För att genomföra detta arbete har jag behövt engagera en hel del personer.                                     

Till dessa vill jag rikta ett särskilt varmt tack!  

Tack till de två musikskolor i södra och västra Sverige och tack till klass tre och deras 

huvudlärare på estetiska programmet på en gymnasieskola i västra Sverige för att ni valde att 

deltaga i min undersökning. 

Jag vill också tacka min handledare Kicki Liljedahl. 
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Syfte 

 

När jag suttit och försökt hitta material som handlar om bortförklaringar har det slagit mig att 

det är oerhört få arbeten gjorda i just detta ämnet.                                                                                       

De arbeten som jag hittat nämner bortförklaringar relaterade till alkoholberoende.                               

Förutom det kan man finna flera smått roande listor över bortförklaringar i samband med 

försäkrings- och trafikbrottsärenden.                                                                                                      

Men jag har inte kunnat hitta något som handlar om bortförklaringar i skolsituationen. 

I min undersökning har jag inriktat mig på bortförklaringar inom instrumentalundervisning på 

kommunala musikskolan. Min förhoppning är att jag genom resultatet får en större förståelse 

för detta fenomen, och om möjligt genom det lära mig att agera på ett sådant sätt att mina 

elever inte upplever ett behov av att använda bortförklaringar.                                                                                                                      

Jag vill också uppmärksamma och inspirera andra till att göra fler undersökningar kring 

ämnet. 

 

 

 

Hypotes 
 

Jag har själv två uppfattningar om bortförklaringar.  

Den ena är att det är en uppdiktad förklaring till något, den andra att den är sann. 

 

Jag förväntar mig att de flesta elever och lärare kommer hänvisa bortförklaringarna som 

osanna och att de, särskilt från elevernas sida, kommer vara fantasifulla. 

Jag tror också att det kommer vara relativt stor skillnad på elevers och lärares syn på varför 

man bortförklarar sig på instrumentallektionen. 
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Bakgrund 

 

 

Grundskolan  

 

Skolan såg för drygt hundra år sedan helt annorlunda ut än vad den gör idag. 

Alla gick inte i skolan på heltid och när man väl var i skolan var det stränga tongångar som 

rådde. 

Skolan var också starkt knutet till svenska kyrkan vilket självklart påverkade undervisningen. 

Inlärning av katekesen upptog en stor del av lektionstiden. 

Högläsning var den inlärningsmetod som användes. 

Vad gäller musikverksamheten i skolorna var den begränsad till sångundervisning och i vissa 

mer ovanliga fall fanns det blåsorkesterundervisning. Sångundervisningen byggdes på psalm- 

och folksång, danslekar och i viss mån populärmusik. 

Ämnet antog inte namnet musik förrän 1955. 

 

På grund av olika händelser och sammanträffanden och kanske även tidens gång började nya 

pedagogiska ideer strömma och 1907 fick många lärare för första gången höra talas om John 

Dewey.  

Han var en man som med hjälp av sitt pedagogiska nytänkande och sin försöksskola för alltid 

kommer att ses som en företrädare för den nya pedagogik som nu började spridas i länder 

över stora delar av världen.  

Dewey skrev flera pedagogiska verk som: The Child and the Curriculum, School and Society, 

Schools of Tomorrow, som översattes till svenska.  

Detta påverkade sättet att se på undervisningen, men det var först 1919 man kunde se en 

förändring i undervisningsplanen.  

Man distanserade sig från kyrkan och avskaffade katekestvånget.  

Istället lade man vikt vid mer praktiska ämnen som slöjd och hembygdskunskap. 

 

Denna nya skolplan har sammanfattats av en av dåtidens mest inflytelserika lärare, Gottfrid 

Sjöholm: 

 

Att lära genom att göra. 

Handens arbete. 

Den andliga brottningen med problemet. 

Skolan ett laboratorium inte ett auditorium. 

 

Sedan kom frågan om en enhetlig skola. En skola med samma rättigheter och skyldigheter för 

alla barn. En skola med en gemensam grund för hela svenska folket.  

Grundskolan blev nu nioårig och enbart på heltid. 

 

1947 gavs boken ”Vårt arbetssätt” ut av en grupp aktivitetspedagoger. De var alla elever till 

Elsa Köhler.   

Köhler stod i fören för den pedagogik som utgår från barnets självverksamhet, utifrån tanken 

att barn vill lära sig.  

 

Detta ledde till en ny debatt på 1950 och -60-talet som mynnade ut i en hel rad nya begrepp.  
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Nu skulle skolan frambringa: 

 

Spontanitet. 

Gemenskap. 

Individualisering. 

Utvecklingshjälp. 

Stimulering av personligheten. 

Skapande verksamhet. 

Intresseområden. 

Principiella överväganden om stoffurval för kursplanen. 

 

Från att tigande lyssna och få lilla katekesen inhamrad i minnet till att stimulera individens 

intresseområden, spontanitet och skaparglädje tilsammans med andra, är det ett stort steg och 

vissa menar att grundaren till dessa omvälvningar var John Dewey. 

Ester Hermansson som var en av Elsa Köhlers elever har skrivit så här om den svenska 

tolkningen av Deweys arbete. 

 

”Han hävdade barnets rätt till fri utveckling. Han ville värna det, som växer fram inifrån och 

som berikas med kamrater, mot skolans likriktningsprocess.” 

 

 

När kommer musikskolan in i bilden? 

 

1770 bildades kungliga musikaliska akademien i Stockholm. Den hade till uppgift att upprätta 

ett undervisningsverk. Verksamheten riktade sig i första hand till vokal/röst-träning för barn 

från 10-12 år.  

1850 upphöjdes verksamheten till konservatorium och fler musikintresserade sökte sig dit 

vilket gjorde att verksamheten ökade och utvidgades till att även innefatta 

instrumentalundervisning. 

 

Under den här tiden bildades flera amatörensembler och behovet att uttrycka sig genom 

musiken var stort. 

Förutom att man kunde förkovra sig i musiken genom kyrkan kunde man också få 

möjligheten därtill genom att vara med i någon av militärmusikkårerna.  

Utbildningen i militärmusikkårerna var omfattande och flera av de elever som var med i 

musikkåren blev så småningom vidareanställda som officerare. De som inte gick till 

vidareanställning i musikkåren tog med sig sina kunskaper ut i det civila livet.  

Detta gjorde att nivån på musicerandet höjdes ute i landet. 

 

1920 fanns det i Sverige femtiotalet musikkårer med varierat antal deltagare. De som ledde 

dessa framhöll den sociala nytta dessa gjorde och den välgärning som utfördes då människor 

som i normala fall inte hade kontakt med musik fick tillfälle att åtminstone lyssna på dem då 

och då. 

Det var även så att varje infanteriregemente hade en egen musikskola.  

Man anställdes där vid tolv-fjorton års ålder. 

Om man fortsatte att spela kunde man så småningom gå vidare och söka till 

musikkonservatoriet, det som idag är musikhögskolan. 
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Den största delen av instrumentalundervisningen har under många år bedrivits av privatlärare 

och har varit förbehållet de som kan betala för sådana.  

På 1930-talet började studiecirklar i musik att dyka upp, mycket tack vare Radiotjänsts 

sändningar och grammofonskivans spridning över landet. 

Flera kommuner började anställa musikledare som skulle samordna orkestrar och ensembler 

och flera av dem hade fast anställda lärare. 

Man utfärdade ett statsbidrag som skulle gå till kommunerna för att de skulle kunna göra 

instrumentinköp. 

1944 anställdes den första kommunala musikledaren i Katrineholm och första gången man 

nämner kommunal musikskola som term var 1946 i Jönköping. 

 

1950 slogs Musikfrämjandet och Musikens vecka ihop, två starka aktörer på musikscenen.  

Deras jobb var att arbeta för att sprida musiken i landet och öka kompetensen hos lärare och 

elever. 

Man anordnade sommarkurser på Folkliga musikskolan Ingesund i Värmland och på Sånga-

Säby i Mälardalen. 

Det svenska musiklivet var under utveckling och tillgängligheten för allmänheten ökade. 

 

Man brukar säga att musikskolan är uppbyggd på två olika traditioner. 

Den borgerliga som är solistiskt inriktad, uppbyggd på verbala instruktioner och notläsning.  

Fokus ligger på elevens kunskapsnivå och oftast har man enskilda lektioner. 

Den andra traditionen är den folkliga traditionen. Den är gehörsbaserad och fokus ligger på 

social kommunikation och samspel. Den mesta undervisningen sker i grupper och repertoaren 

är ensembleinriktad. 

 

Under 60-talet genomgick den folkliga traditionen en stor förändring. Pop och rockmusiken 

gjorde sitt intåg och det är den musiken som tagit över den folkliga traditionen. Numera kallas 

den för afroamerikansk musik. 

 

Idag har många musikskolor valt att bredda sig och bli kulturskolor där tanken är att man ska 

ha ett nära samarbete med bild, dans och drama.  

De skolor som är med i min undersökning har däremot valt att fortsätta vara enbart 

musikskolor. 

 

 

Estetiska programmet 

 

Den stora rekryteringen av elever till musikskolan ledde till att efterfrågan på vidareutbildning 

i ämnet blev stort. Detta ledde till att man utökade verksamheten, först på 1970-talet med 

musiklinjer och på 1990-talet med det estetiska programmet, på gymnasienivå. 

 

Före 1971 fanns det läroverk/gymnasier, fackskola och yrkesskola. Dessa samordnades enligt  

läroplanen Lgy 70 till en gemensam skolform. 

Målet var att yrkesförberedande studier och studieförberedande studier skulle få samma 

ställning och status.  

Det var också nu man gjorde försök med att starta linjer med olika specialinriktningar. En av 

dessa försök var en tvåårig musiklinje som startades upp i fem olika städer. Man fick ett stort 

antal sökande och intagningspoängen var höga. Detta gjorde att man utökade utbildningen 

med fler platser och musiklinjer på fler orter. 
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I tredje upplagan av Lgy 70, utgiven 1983, ingick musiklinjen som en reguljär utbildning på 

gymnasiet. 

Trots denna nya utbildningsmöjlighet märkte man att elever ändå inte uppnått  en tillräckligt 

hög nivå för att komma in på högre musikutbildningar. Därför startade man en ettårig 

påbyggnadskurs på musiklinjen. Denna påbyggnadskurs tillsammans med den tvååriga 

grundutbildningen är det som är grunden för dagens estetiska program. 

 

 

Läroplanen 

 

Läroplanen utfärdas av regeringen och är en förordning som alla lärare skall följa. 

Det finns tre läroplaner. En för förskolan, en för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet och en för de frivilliga skolformerna.  

 

I dessa läroplaner beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag. Även mål och riktlinjer 

för själva arbetet tas upp här. 

Ordet värdegrund är ett relativt nytt ord som skapades i samband med att man skrev Lgy 70. 

Värdegrunden handlar om de värderingar som man vill ska gälla på alla skolor för att 

upprätthålla demokratin. De överordnade målen. 

Den nya läroplanen innehåller inga riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas förutom att 

undervisningen skall bedrivas på sådant sätt att målen i läroplanen ska nås. 

Denna läroplan omfattar alla lärare som utför undervisning i förskolan, grund- och 

gymnasieskolorna. Däremot omfattas inte musikskolan av skollagen eller läroplanen.                       

Även om inte musikskolan innefattas av läroplanen tycker Börje Stålhammar, professor i 

musikpedagogik vid Örebro universitet, att de kan använda sig av grundskolans värdegrund.  

Men han säger också att det är viktigt att kulturskolan formulerar den inriktningen av 

värdegrunden som kan tolkas till musik-kulturskolan för att de ska uppfattas som en seriös 

verksamhet. 

Musikskolan och kulturskolan startade 1997 SmoK, Sveriges musik-och kulturskoleråd.  

Det är en ideell förening där 85% av landets kommuner är representerade av den lokala 

musik- eller kulturskolan. Där har man skapat något som heter ”SmoKs plattform”. 

SmoKs plattform är det enda nationella dokument som definierar musik och kulturskolan.  

Ett dokument där man förtydligar musik-och kulturskolans värdegrund. 

 

Förutom SMOKs plattform finns det också något som heter Lärares yrkesetik utgiven av 

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Där står det: 

 

”Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska på allt sätt 

använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin 

professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och 

samhällsmedborgarna.” 

 

Samma åsikter som presenteras ovan har en mycket känd person också yttrat. Personen heter 

Dalai Lama och orden är hämtade ur boken Råd från hjärtat ur kapitlet med råd till lärare. 

 

”Det yrke vi utövar ger oss vårt levebröd, men det är också vårt bidrag till samhället som vi 

alla är beroende av. Mellan oss och samhället råder en ömsesidighetsrelation. Om det råder 

välstånd i samhället ökar vårt eget välstånd och om samhället lider av brister blir även vi 

lidande.  

Vårt samhälles hälsa påverkar människorna omkring oss och ytterst hela mänskligheten.” 
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Det är inte bara lärare som har skyldigheter enligt läroplanen, den omfattar alla som jobbar på 

skolan, även eleverna.  

I Lpo/Lpf 94, punkt 2.3, Elevernas ansvar och inflytande, står det att eleven/eleverna ska: 

 

...” kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig”... 

...” tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön,”... 

...” får ett reellt inflytande på utbildningens utformning.” 

 

 

Motivation 

 

Motivation har med en persons grundläggande värderingar att göra, personens värdegrund. 

Den utgår från vad personen anser vara gott eller ont handlande, mindre eller mer viktigt osv. 

Det är det som gör om en person väljer att lägga ner mer tid på en särskild aktivitet. 

Motivationen är det som gör att man arbetar hårt och uthålligt med en uppgift och på grund av 

det oftast lyckas nå sitt mål. 

Man brukar skilja på inre och yttre motivation. 

Den inre motivationen är den som tar sig uttryck i lek eller av intresse för att tex samla på 

stenar eller frimärken osv. Det är något man tycker är roligt och uppfattar som meningsfullt. 

Den yttre motivationen är den som styrs av belöningar. Tex som att du får godis om du äter 

upp all din mat. Eller att du pluggar extra hårt för att få bra betyg. 

Gemensamt för dessa båda är att de bär på förväntan, vare sig det gäller glädje med det man 

gör eller en förhoppning om framtida belöningar för att man utför uppgiften. 

 

När man talar om inlärning brukar man dela in denna i två grupper, lärandeprocesser och 

motivationsprocesser.  

Lärandeprocesser är de processer inom personen som styr dess aktivitet genom att samla in, 

bearbeta, lagra och använda informationen i förhållande till uppgiften. Det personen upplever. 

Motivationsprocesser är de processer som gör att personen reflekterar över sitt eget lärande i 

förhållande till uppgiften och sig själv. 

För att överhuvudtaget kunna motivera sig själv till att lära sig nya saker måste man i de flesta 

fall få vissa grundläggande behov uppfyllda. 

 

Dessa behov har sammanställts av Abraham Maslow, teoretiker inom den humanistiska 

psykologitraditionen. Hans sammanställning brukar kallas för Maslows behovshierarki.  

Det han vill få fram med sin behovshierarki är att finna en sammanhängande bakgrund som 

förklarar gemensamma drag i människors beteende.  

Om en elev utför en handling som verkar störande i klassrummet kan orsaken vara att ett eller 

flera behov i behovstrappan inte är tillfredsställda. Han vill att vi ska se eller uppmärksamma 

handlingen i ett bredare perspektiv. 

 

De mest grundläggande behoven enligt Maslows behovshierarki är de fysiologiska behoven.  

Det är de behov som är nödvändiga för att hålla sig levande. Är du hungrig eller törstig är det 

svårt att koncentrera sig på andra saker än att just äta eller dricka. 

På andra plats i hierarkin kommer behovet av trygghet och säkerhet. 

Det är ett behov av att inte behöva känna fruktan eller ångest. Man behöver ett visst mått av 

struktur  och en viss ordning med fasta gränser. Är man rädd i skolsituationen går den mesta 

av kraften till att försöka att bli trygg, inte till skolarbetet. 

Förutom dessa två behov kommer så ett tredje. Behovet av kärlek och social anknytning. 
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För ett litet barn är det först och främst familjen och hemmet som skapar den sociala 

kontakten. Senare tillkommer skolan och skolkamrater, jämnåriga, kamratgäng. I jakten på 

tillhörighet kan man också söka sig till olika idrotts- musik- religions föreningar etc. 

Förutom tillhörighet behöver man också kärlek och intimitet. Många människor lever 

ensamma i vår tid och söker sig till olika terapigrupper eller religiösa församlingar. 

Det fjärde behovet i ordningen är behovet av erkännande och respekt. Man behöver ha en 

positiv uppfattning om sig själv, att man klarar av saker och att man kan få erkännande för 

detta. Självuppfattning, självbild, självvärdering och självrespekt är ord som är viktiga när vi 

talar om motivation. Saknar man den inre källan som berättar om vad man själv vet att man 

kan måste man lita till en yttre källa som oftast leder till att man blir osäker och olycklig på 

sig själv. 

Så det sista behovet, behovet av att förverkliga sig själv. 

Personer som har uppfyllt alla dessa steg kännetecknas enligt Maslow av att de  har en säker 

realitetsuppfattning, öppenhet för nya erfarenheter, ny kunskap och nya idéer, förmåga att 

närma sig andra, kreativitet och etisk och moralisk fasthet i sitt beteende. 

 

Som lärare bör man arbeta för att få dessa behov tillfredsställda istället för att skapa dem.  

 

 

Prestation 

 

När det gäller motivation finns det ett begrepp som mest förekommer i skolsammanhang. 

Prestationsmotivation.  

När man befinner sig i en prestationssituation är det två saker som ger sig till känna. 

För det första är det viljan att sätta igång med uppgiften. Det andra är rädslan att misslyckas. 

Man dras mellan strävan att nå framgång och strävan att undvika att misslyckas. 

 

Hur man tacklar denna situation beror på vilken personlighet man har, uppfostran och 

förutsättningar och vilken situation man befinner sig i.   

För att lyckas med en uppgift krävs ett motiv att nå framgång, att personen värderar uppgiften 

som möjlig att lyckas med och att värdet av att lyckas med uppgiften är tydlig.  

Detta förlopp har hos personen en positiv grundinställning till att ta sig an problem. 

Detta kallas för framgångsmotiv. 

Det finns också en andra sida av sättet att närma sig en utmaning. Den som grundar sig på en 

negativ upplevelse av problemlösning. 

En elev som närmar sig en uppgift med negativa grundinställningar har oftast mest ångest 

över uppgifter som är lagom svåra. Däremot ger den sig gärna i kast med riktigt lätta eller 

riktigt svåra uppgifter. Orsaken till att den gärna ger sig i kast med ”för svåra” uppgifter är att 

det inte är förödmjukande på något sätt att inte klara av dessa. Det är värre att misslyckas med 

sådana uppgifter man borde klara av. De lätta uppgifterna vet man att man kommer klara av. 

En ångestdominerad elev gör mest motstånd när den ska ta sig an en uppgift som har lagom 

svårighetsgrad för dess intellektuella begåvning. 

 

Det följer stor tillfredsställelse om man lyckas utföra en uppgift på ett bra sätt. Betyget på 

prestationen skapas antingen genom en inre självständig belöning eller genom erkännande 

från andra. Vilken av dessa som är starkast har betydelse för hur man lär sig. Önskan att göra 

något för sakens skull eller önskan att lyckas med uppgiften och få socialt erkännande. Är det 

den andra önskan är själva problemlösningen inte lika viktig som att nå social status genom 

att klara den. 
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Enligt den israeliska barnpsykologen Pnina Klein får inte barnet tillräckligt bevis om ifall det 

har lyckats eller inte i en uppgift enbart genom att skaffa egen erfarenhet. Barnet behöver 

också en vuxen kontakt som godkänner det som den tagit sig för.  

 

Det finns olika strategier för att slippa misslyckas med uppgifter.  

Den första är att dra sig undan arbetet. Tex genom att sitta långt bak i klassrummet, svara så 

tyst som möjligt, göra sig så osynlig som möjligt. 

Ett annat sätt är att låtsas arbeta flitigt.  

Man kan också ha orealistiskt höga mål. Då är bortförklaringen given på förhand.  

 

Ingen skam i att misslyckas med något som ingen annan heller skulle klara av. 

Det fjärde sättet att slippa känna misslyckande är att fullständigt strunta i uppgiften.  

”Flyta genom skolan” genom att undvika att testa sin förmåga.  

 

Dessa strategier för att undvika misslyckande har även sina motsatser.  

Strategier för att öka chanserna att lyckas. 

Man kan tex sätta ett så lågt mål att man redan från början vet att man kommer att lyckas med 

uppgiften. 

Ett annat sätt är att fuska. Man lyckas genom att fuska och förväntningarna på ens prestationer 

ökar samtidigt som kunskapsnivån inte ökar vilket kan leda till ångest över att inte leva upp 

till de förväntningar man skapat. 

Den tredje strategin för att lyckas är att lägga ned överdrivet mycket arbete på en uppgift för 

att vara på den säkra sidan. 

 

Alla dessa strategier och känslor kan vara inlärda och borde alltså gå att förändra genom 

annan inlärning. I skolan ska man prestera så bra som möjligt och lärare värderar hela tiden 

det du gör.  

Det gäller också ute i samhället. En ständig konkurrens pågår och inte nog med det så tävlar 

vi inbördes om olika småsaker.  

För att reducera ångesten kan vi på olika sätt förändra undervisningssituationen.  

Ha en mer långsam progression. Skapa trygghet i undervisningssalen genom att snabbt vara 

behjälplig och ge beröm och uppmuntran när det är nödvändigt.  

Många människor behöver också fasta strukturer för att känna trygghet i att veta vad som 

förväntas av dem. 

För att förändra undervisningssituationen krävs det att läraren inser att en förändring krävs 

men läraren behöver också veta att de får förändra sin egen verksamhet.  

I artikeln, Vad vet lärare om hur de lär får vi ta del av ett experiment som utfördes av Mikael 

Alexandersson. Där hade han filmat flera mellanstadiepedagoger under en av deras lektioner.  

I efterhand fick läraren fritt kommentera filmen. Av dessa filmade lektioner och eftersamtal 

med lärarna har han lyckats urskilja tre olika förhållningssätt/metoder att undervisa på. 

De flesta av lärarna ansåg att den metod de använde på lektionen var situationsbunden. Att de 

utförde aktiviteter som fångade barnens uppmärksamhet.  

Den näst största gruppen undervisar mot syften av annan karaktär så som att utveckla en 

social gemenskap eller skapa en hög aktivitet bland eleverna. 

Det tredje förhållningssättet var riktat mot ett särskilt innehåll som riktade sig mot elevens sätt 

att förhålla sig till materialet. Elevens eget tänkande blir huvudsaken. 

För att man skall kunna förändra sin undervisningssituation måste man först vara medveten 

om vilken metod man använder. Hur man undervisar. 
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Olika förväntningar. 

 

I boken Spelrum skriven av Robert Schenck har man gjort listor där man jämför vilka 

förväntningar man som förälder har på sitt barns spellektioner. 

Förväntningen på att de ska lära sig sjunga eller spela ett instrument ligger ganska långt ned 

på listan. Det som däremot anges högt upp på listan är  att barnen ska känna glädje och få 

positiva upplevelser och känna gemenskap med andra barn som spelar. 

Detta är förväntningar som stämmer överens med tredje steget i Maslows behovstrappa. 

Behovet av kärlek och social anknytning. Detta behov är oftast starkare än det 

självförverkligande behovet.  

 

Behovet av humor och sociala kontakter under spellektionerna anges även som viktiga 

förväntningar som eleverna har på lektionerna.  

Enligt Robert Schenck lägger lärare oftare mer vikt vid att lära eleverna att spela bra och ta 

hand om instrumentet på rätt sätt, än att ha roligt. 

 

 

Bortförklara 

 

Nedan ser du Svenska akademiens ordlistas förklaring av ordet bortförklara. 

 

 BORT-FÖRKLARA, -ing. gm förklaringar undanröja l. göra om intet l. upphäfva, 

gm förklaringar visa att ngt icke finnes l. funnits, förklara bort.  

 

Oftast använder man bortförklaringar när man ursäktar sig för något man inte gjort av någon 

anledning eller när man försöker visa på att konsekvenserna av den handling man utfört inte 

är ens eget fel.  

Går man ut på nätet och söker på bortförklaring kommer man att finna listor med olika 

bortförklaringar. Bortförklaringar vid försäkringsärenden eller trafikbrott som till exempel: 

”Den döde kom cyklande från vänster.” eller: ”Jag körde över en karl, han erkände att felet 

var hans, för han hade blivit överkörd förut.” 

Man kan också läsa om alkoholrelaterade bortförklaringar, men bortförklaringar i skolan 

hittar jag inget om. 

Ann Heberlein skriver om offer i sin bok, Det var inte mitt fel!   

”Begreppet signalerar oskuld och frihet från ansvar.”  

I dagens samhälle säger man att t.ex rökare fallit offer för rökindustrin. Man talar inte om att 

det är rökaren själv som bestämt sig för att börja röka. Man skjuter ansvaret från sig själv till 

en större aktör som man inte som egen person kan påverka.  

Betraktar man sig som offer för något frisäger man sig också allt ansvar. Genom att frisäga sig 

allt ansvar för sig själv frisäger man sig också från skulden. Man bortser från att de val man 

gör kan få konsekvenser som vi måste ta ansvar för. 

 

Aristoteles påstod att människan bara är ansvarig för sina handlingar när hon handlat frivilligt 

och med full insikt över vilka konsekvenserna blir. 

Har man en elev som bortförklarar sig och inte övar på läxan under lång tid, kan den då inte 

hållas ansvarig om den inte har insett konsekvenserna av att inte göra läxan? 

 

Olika människor har olika genetiska anlag. En del har lättare för att utveckla alkoholism och 

andra har lätt för att bli överviktiga. Om man tillhör någon av dessa riskgrupper bör man ta 

eget ansvar och undvika de situationer som kan förvärra ens sjukdom/situation.  
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Föreningen Anonyma alkoholister talar aldrig om att få ett återfall. De säger att man tar sig ett 

återfall. Orsaken till detta är att om man säger att man får ett återfall gör man sig till offer och 

hjälplös, man drabbas av någonting. Säger man däremot att man tar sig ett återfall har man 

själv gjort ett aktivt val och är ansvarig för konsekvenserna. Att det finns en orsak till en 

händelse är inte detsamma som att man är ursäktad för konsekvenserna. 

Med dessa åsikter vill jag förtydliga människans egna val vad gäller alla handlingar i livet 

även om de är så små att de gäller en bortförklaring på spellektionen.  

Man brukar säga att många bäckar små blir en stor å. 
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Problemformulering 

 

Jag vill veta om det är någon skillnad i elevers och lärares syn på varför man bortförklarar sig. 

Varför kan man som elev känna att man måste bortförklara sig inför sin lärare?                                  

Vilken är den vanligast förekommande bortförklaringen från eleven/läraren på spellektionen? 
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Metod 

 

Jag har valt att genomföra min undersökning med hjälp av enkäter.                                                         

Jag har gjort två olika enkäter som riktar sig till människor som på något sätt är engagerade i 

den kommunala musikskolan.                                                                                                                          

Den ena enkäten riktar sig till instrumentallärare på musikskolan och den andra till elever på 

gymnasiets estetiska program.                                                                                                     

Kontakten med respondenterna har skett genom att jag tagit kontakt med musikledare och 

huvudlärare på estetprogrammet via telefon. De har sedan fått enkäterna skickade till sig via 

mail. Därefter har de fått bestämma om de vill medverka i undersökningen. Dessa personer 

har sedan vidarebefordrat enkäterna i pappersform till respondenterna. De svar som de fått in, 

skickades till mig via brev. 

Vad gäller estetiska programmet hade jag från början kontaktat två skolor i olika delar av 

landet, men det blev bara fortsatt samarbete med en av skolorna. Den skola som valde att 

deltaga ligger i västra Sverige. Jag ville att enkäten skulle besvaras av elever som gått på 

gymnasiet ett tag och den delades därför ut till elever som gick sitt sista år på estetiska 

programmet. Jag fick tillbaka 9 svar. Jag vet inte om det är ett högt deltagarantal eftersom jag 

inte vet hur många elever de var i den klassen. 

Orsaken till att jag valde att kontakta elever på gymnasiets estetiska program grundar sig i att 

jag vet att dessa elever spelar minst ett instrument, de har oftast sina instrumentallektioner på 

musikskolan med musikskolans lärare, och att de någon gång under veckan även är samlade. 

Detta val gjordes också för att jag ville att svaren skulle vara så anonyma som möjligt.                              

Genom att ha kontakt med huvudläraren på estetiska programmet lämnar eleverna svaren till 

den läraren och inte till sin respektive instrumentallärare, vilket annars skulle kunna påverka 

svaren. Jag vill få fram så ärliga svar som möjligt och hoppas genom denna åtgärd få det.                      

När det gäller musikskolorna har jag valt två skolor som jag anser lika. En ligger i södra och 

en i västra Sverige.  Båda har starkt stöd politiskt, förhållandevis stora arbetslag, 30 respektive 

50 lärare, starka musikaliska rötter och välutvecklad orkesterverksamhet på alla nivåer i sitt 

verksamhetsområde. 

Eftersom jag lät musikledarna skriva ut och dela ut enkäterna till sina anställda kan jag inte 

med säkerhet säga antalet lärare som fått förfrågan att delta. Men om man lägger ihop antalet 

anställda på de båda skolorna, vilket blir 80 lärare, är deltagandet tyvärr mycket lågt då endast 

13 lärare valde att fylla i och lämna in enkäten. 

Orsaken till att jag valde att kontakta just dessa skolor är för att jag genom tex praktik, 

vikariat och min egen skolgång kommit i kontakt med dessa skolor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Valet av metod skedde först och främst med tanke på att vara så resurssnålt som möjligt för 

mig. Valet att jobba med enkäter var därför det enda möjliga valet. Att skicka mail är gratis 

om man har tillgång till dator. Man slipper onödiga resor, långa telefonsamtal och extra 

boendekostnader.  

Nackdelen med metoden är att jag vet att det är svårt att få in svar. 



17 
 

Resultatredovisning 
 

Enkätsvaren. 

 

Medverkan:  Elevenkät: 9 elever på estetiska programmet i västra Sverige. 

 Lärarenkät: 13 lärare vid kommunal musikskola i södra -och västra Sverige.  

 

Dessa kommer nu att redovisas fråga för fråga.                                                                             

Ibland redovisas svaren från elever och lärare på en fråga efter vartannat. Ibland redovisas de 

enskilt beroende på om frågan är den samma till elever och till lärare och om det går att 

jämföra svaren. 

Ibland finns det fler svar än antalet medverkande. Det beror på att vissa frågor kan ge flera 

svar. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1. Vad innebär ordet bortförklaring för dig?   

 

Elevsvar. 

 

 Skylla ifrån sig när det egentligen finns någon riktig anledning än den man säger. 

 Att förvränga sanningen. 

 Det är en ursäkt för något man borde gjort. 

 Något man använder när man vill förklara varför man inte gjort sin läxa. 

 När man inte orkar/vill göra någonting som man kanske måste göra. 

 Då man inte har gjort något, men egentligen kunnat, men kommer på små 

bortförklaringar för att man inte gjort det. 

 Att man har en kass anledning till att man inte gjort läxan. 

 Att man glömt bort eller haft för mycket annat att göra, och istället för att skylla på sig 

själv så  skyller man på något annat. 

 Vet inte.
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Lärarsvar. 

 

 Att eleven inte har gjort sin läxa. 

 En ogiltig/orimlig förklaring framförd i rationaliserande, ursäktande eller friskrivande 

mening. 

 Något som elever använder för att motivera varför de inte har övat/spelat läxan 

hemma. 

 Att jag inte kunnat motiverat eller stimulerat eleverna till att vilja öva. 

 Säga sanningen. 

 Att ha en ursäkt för något du inte har gjort som du borde. 

 En förklaring(ofta lögn) varför man inte gjort det som förväntades. INTE att man ex 

var bortrest-det är en förklaring inte en bortförklaring. 

 Man använder en bortförklaring när man inte vill/kan stå för något man gjort. Eller om 

man vill försvara någon närstående kompis/kollega/familj. 

 Man förklarar varför man inte gjort det man skulle. Inte varit på rätt plats i rätt tid. 

 Att ljuga. 

 Tex olika mindre bra eller dåliga ursäkter för att man inte har övat. 

 När man ljuger om anledningen till att man inte gjort det man ska. Ett sätt att rädda sitt 

eget skinn. 

 --- 

 

 

2. Hur ofta hör du olika bortförklaringar från elever på spellektionen? (Lärare) 

  

 Aldrig     1 

1-3ggr/ veckan   6 

 4-10ggr/ veckan   4 

 Fler än tio ggr/ veckan    2 

  Alltid      0 
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3. Skriv de bortförklaringar som du kan minnas och börja med den mest 

förekommande.(Lärare) 

 

I denna fråga har jag valt att kalla varje enskild lärarenkät för en bokstav, sedan har jag radat 

upp de svar som hör till den svarsenkäten efter bokstaven. 

Efter denna uppställning har jag grupperat bortförklaringarna i större grupper, tex tidsbrist, 

bortrest, skolarbete osv, och sedan har jag markerat, genom en siffra, hur många som angett 

en bortförklaring i den kategorin. 

 

a) 

 Har för mycket annat i skolan. 

 Har inte haft tid pga andra aktiviteter i familjen. 

 Har inte plats hemma för att öva. 

b) 

 Har inte haft tid. 

c) 

 Vi städar/möblerar om/etc så jag kommer inte fram till pianot för att öva. 

d) 

 Jag hann inte spela igår. 

 Jag kunde inte spela för vi var på semester(efter 2-3 veckor uppehåll varav 1 

bortrest.) 

 Jag var inte på lektionen för jag skulle städa kaninburen/ göra rent akvariet. 

e) 

 Jag har inte haft tid. 

 Jag har glömt bort läxan. 

f) 

 Har inte haft tid att öva. 

 Vi håller på att renovera så jag kunde inte spela. 

 Har varit bortrest. 

 Haft mycket andra läxor. 

g) 

 Har inte hunnit. 

 Har varit sjuk. 

 Instrumentet har varit hos den ena eller andra föräldern. 

 Har haft prov. 

 Har varit hos veterinären med hunden. 
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h) 

 Jag har inte haft tid att öva. 

i) 

 Tidsbrist. 

j) 

 Det har varit så mycket denna veckan. 

 Jag har tappat bort lappen. 

 Min minigris har ätit upp mitt plektrum. 

k) 

 Flera prov under veckan. 

 Mamma har städat. 

 Har varit bortrest. 

l) 

 Mamma trampade på instrumenten och de gick sönder. 

m) 

 Har inte hunnit med. 

 Mycket läxor. 

 

 

Tidsbrist:       8 st 

Har inte plats/tid att öva hemma pga olika  

aktiviteter:       7 st 

Skolarbete:      6 st 

Bortrest:       3 st 

Glömt bort läxan/ instrumentet/ lappen:     3 st 

Trasigt instrument/ tillbehör:     2 st 

Sjukdom:       1 st 

 

 

 

2. Vilken tror du är den mest använda bortförklaringen på spellektionen? (Elev)  

 

 Jag har inte haft tid.   3  

 Jag hade så mycket annat att göra.    3  

 Glömt bort.    2  
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 Varit sjuk/skadad.     2  

 Jag har mycket i skolan just nu.    1  

 Tappat noterna.    1  

 

 

3. Har du använt den bortförklaringen på någon av dina spellektioner? (Elev)  

 

 7 svarar Ja.  

 En svarar Ja med tillägget: men jag bortförklarar mig sällan utan försöker att säga 

sanningen.  

 En svarar Ja med tillägget: fast då har det varit sant, så då var det ingen bortförklaring.  

 

 

4. Varför använde du just den bortförklaringen? (Elev)  

 

 För att den var sann!                     4  

 För att det är trovärdigt och läraren kan inte säga emot,                    1  

dessutom är det inte bra att sjunga när man är sjuk.  

 För att jag inte ville att min lärare skulle bli för besviken för att jag inte gjort läxan.  1  

 För jag hade ingen ork och lust.                     1  

 För att det i de flesta fall var sant. Sedan är det ju en bortförklaring som känns          1 

ganska trovärdig.  

 Att jag helt enkelt inte hade lust att öva.                     1  

 

 

5. Har du använt någon annan bortförklaring på någon av dina spellektioner? 
(Elev)  

 

 4 - Ja.  

 3 - Nej.  

 1 - Minns inte/kanske.  

 1 - Samma fast med mera mening.
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6. Vilken/vilka bortförklaringar använde du då? (Elev)  

 

 2 – Jag har varit sjuk/skadad.  

 1 - att jag hade körtelfeber och inte hade orkat öva.  

 1 -?  

 

 

7. Varför? (Elev)  

 

 Hade inte lust att öva.  

 Troligen för att jag inte gjort läxan.  

 Oftast för jag har varit det, för om man skulle hitta på något så ser läraren oftast 

igenom det ändå.  

 Orkade inte och mådde väldigt dåligt.  

 

 

8. Använder du alltid samma bortförklaringar? (Elev)  

 

 Ja    3  

 Typ/Nja   2  

 Nej    2  

 Säger sanningen.   1  

 ---   1  

 

 

9. Är det någon av dina elever som använder samma bortförklaring gång efter 

gång? (Lärare)  

 

 Ja   9  

 Nej   2  

 Ganska ofta  1  

 ---  1 
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4. När under lektionen brukar bortförklaringen uttalas? (Lärare)  

 

 I början, ibland istället för hej.   9  

 Innan läxuppspel.   2  

 Innan man börjat spela.  1  

 När man frågar.    1  

 

 

5. I vilken situation befinner sig eleverna oftast när de bortförklarar sig? (Lärare)  

 

 När han/hon ska spela upp läxan.   4  

 Stress.     2  

 De vill tona ner mina förväntningar.  1  

 Psykologiskt i en situation i underläge.  1  

 Det är inte de som gör fel.   1  

 Oftast direkt när de kommer in i rummet.   1  

 Vid notstället med instrumentet i handen.  1  

 ?---     2  

 

 

9. I vilken situation befinner du dig när du känner att du måste bortförklara dig? 
(Elev)  

 

 Jag brukar inte bortförklara utan säger som det är. Känner mig trygg med läraren.  

 Kanske inte har gjort läxan, känner mig inte bra, eller kanske bara inte har så stor lust.  

 När jag inte övat eller inte orkar/kan komma.  

 När jag skäms och känner mig besviken på mig själv.  

Det är ju för min egen skull jag spelar, inte lärarens. 

 Pressad.  

 När jag känner mig pressad och har skuldkänslor för att jag inte gjort läxan.  

 När det är sant och jag inte haft tid.  

 Jag förklarar innan lektionen att jag inte hunnit öva så bra. Det kommer ju läraren 

märka ändå.  

 Va? 
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6. Av vilken orsak tror du att eleverna bortförklarar sig? Nämn gärna flera 

orsaker. (Lärare)  

 

 De skäms, tycker det är pinsamt, dåligt samvete.  4  

 De vill mer än vad de hunnit.     2  

 För att de är rädda att jag ska bli sur eller ledsen för att de inte övat. 1  

 De vill tona ner att de inte lyckas.    1  

 De har gjort andra saker istället.     1  

 För att ha ryggen fri om det inte går lika bra som hemma.  1  

 För mycket skolarbete.     1  

 Läxan var inte rolig.     1  

 Att ge något annat skuld.     1  

 De vill ursäkta sig för att de övat för lite. Känner sig osäkra.  1  

 Har inte gjort läxan.      1  

 

 

10.   Har det någon gång berott på läraren att du känt dig tvungen att bortförklara 

dig? (Elev)  

 

 3 -Ja  

 1 -Ja, trots att man spelar för sin egen skull vill man ju samtidigt inte göra läraren 

besviken.  

 1 -Ja, om man verkligen inte klarat läxan på flera veckor skäms man.  

 4 -Nej  

 

11.   I sådana fall vad var det läraren gjorde som fick dig att känna dig tvungen att   

bortförklara dig? (Elev)  

 

 Hon fick mig att känna mig mindre bra och då bortförklarade jag mig för att hon inte 

skulle vara lika besviken.  

 Gett för mycket läxor och haft för höga krav på mig.  

 Läraren kanske kräver för mycket  av eleven Det är viktigt att eleven och läraren har 

bra kontakt!  

 Jag tycker inte att min lärare har gjort något, jag tror mer att man bortförklarar sig för 

sin egen skull.  

 Lärarpositionen och att man förstod att läraren inte blev/blir glad.  
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12.  Hur tror du läraren tolkar din bortförklaring och varför tror du att läraren 

tolkar den på det viset? (Elev)  

 

 Att det är förståeligt de första gångerna, men inte för många, för då förstår den att man 

kanske ljuger till slut.  

 Min lärare tycker att det är för min egen skull som jag har lektioner och att det då är 

mitt ansvar att jag lär mig något. Men min lärare märker nog när jag håller på med en 

låt som jag gillar då övar jag automatiskt mer.  

 Den väger väl inte skata emot, det är både bra och dåligt.  

 Att jag egentligen inte vill spela.  

 Jag tror att hon tycker att den är ganska genomskinlig och att jag ska ta mig tid, för det 

finns alltid lite tid. Jag vet inte, får bara det intrycket.  

 Jag tror att hon förstår mig, eftersom det senaste året på gymnasiet varit stressigt så 

förstår hon att skolarbetet går före.  

 Det beror på vem läraren är. För det mesta tror jag att de förstår en och att man inte 

bara har just deras ämne i huvudet.  

 Jag tror att hon förstod att jag haft mycket att göra.  

 Hon har förståelse för när jag inte haft tid.  

 

7. Hur tolkar du elevers bortförklaringar? (Lärare)  

 

 Suck, tolkar? Jag gör klart för dem att jag inte tror dem för det finns alltid en --- över 

att öva eller kolla låtar. Om det verkar finnas en allvarlig anledning brukar jag prata 

med eleven mer grundligt.  

 Att de inte övat.  

 Osäkerhet.  

 De talar ofta sanning.  

 Ger alltid då en roligare låt att öva på.  

 Som tecken på att de vet att de åtminstone borde arbeta hårdare. Först när de slutar 

bortförklara sig är det riktigt illa.  

 Att de inte har haft lust att träna/öva.  

 Deras intresse är inte på topp.  

 Höga krav på sig själva.  

 Oftast positivt om de eg. haft ambitionen att spela mer.  

 Som ett mänskligt sätt att hantera situationen.  

 Att de skulle velat kunna läxan bättre.  

 De tror att jag blir arg om jag säger att de inte övat, vilket jag mycket sällan blir.  
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8. Upplever du att det finns någon förankring i verkligheten i elevers 

bortförklaringar eller upplever du att de är tagna ur luften? (Lärare)  

 

 2 -Båda varianterna.  

 3 -Det finns inte någon förankring i verkligheten.  

 3 -Oftast stämmer det. Det är mycket som ska skötas utöver spelning.  

 2 -de är alltid förankrade i verkligheten, och i elevens verklighet.  

 1 -Många är mycket stressade.  

 1 -Ibland, det beror på hur ofta en och samma elev kommer med samma ”tugg”.  

 1 -Ofta kör de med standardsvar vecka efter vecka.  

 

11.  Använder du själv bortförklaringar? När? (Lärare)  

 

 Det har väl hänt. Familjesituationer.  

 Ibland. Frasen ”har inte haft tid” använder jag trots att jag vet att tiden funnits.  

 Det händer, när man har lovat att fixa fram en speciell låt som de önskat men inte hittat 

den där man trodde att den fanns.  

 Jag har hört så många så jag försöker undvika det.  

 Ja, när jag inte gjort det jag borde.  

 Helt säkert. Av samma anledning som mina elever. När man inte vill/orkar ta tag i 

konflikten.  

 Nej. Försöker vara ärlig och erkänna för eleverna om jag inte gjort något jag skulle.( 

viktigt att behandla elever som man vill att de ska vara.)  

 Ja om jag kommer sent till en lektion eller har glömt göra något åt eleven som jag 

lovat.  

 Ja.  

 Tidsbrist.  

 Det har jag säkert.  

 Det händer när jag glömt något eller inte hunnit med något.  

 Nej.  

 

12. Har du någon gång bortförklarat dig inför en elev? (Lärare)  

 

 2 -Nej.  

 10  -Ja. Det händer, ibland.  

 1 -Ja, när det gäller olika stilar. 
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13.  Av vilken anledning gjorde du det? (Lärare)  

 

 Jag talar alltid sanning.  

 Om jag lovat något och glömt. Kanske har jag lindat in det lite snyggt istället för:  

-Jag glömde bort dig! 

 När man har lovat att fixa fram en speciell låt som de önskat men inte hittat den där 

man trodde att den fanns.  

 Jag skulle ha skrivit en stämma eller tagit fram något visst material.  

 Hade planerat fel, för optimistiskt, och hann därför inte i tid som avtalat.  

 Tidsbrist.  

 Hade missat att ta med mig material.  

 Kanske att jag kommit för sent eller glömt en not.  

 Skulle ha arrangerat en ny låt, vilket jag inte hann med, trots att jag borde hunnit.  

 Glömt, inte hunnit med att transponera en melodi.  

 ---    ---    ---  

 

 

14.  Vad tror du eleven tänkte när du bortförklarade dig inför den? (Lärare)  

 

 3 -Inget svar.  

 Inget speciellt. Lite besviken att få vänta en vecka till på att få spela sin favoritlåt.  

 Jag tror de köpte det.  

 Ungefär samma som jag oftast tänker att det är ganska mänskligt.  

 Att jag var mänsklig och kunde göra fel.  

 Mänskligt.  

 Förmodligen så tänkte hon som jag att ” det där var ett ganska tunt och dåligt skäl till 

att inte komma i tid.  

 Vet ej. De hoppades kanske att jag skulle fixa det till nästa lektion.  

 Det var nog förhoppningsvis ok. Jag fixade det säkert till veckan därpå.  

 Jag kan bara hoppas att eleven fortfarande ser att jag vill dem väl och inte förlorat 

tilliten.  

 De tror på mig.
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13. Har din lärare bortförklarat sig inför dig på din spellektion? (Elev)  

 

 6 -Nej.  

 3 -Ja  

 

14.  Varför tror du att läraren gjorde det? (Elev)  

 

 Ville verka/vara säker på sin sak.  

 Haft för mycket att göra.  

 Inte ville eller orkade säga sanningen.  

 

15.  Vad tänkte du när läraren bortförklarade sig inför dig? (Elev)  

 

 Yes, nu slipper jag massa läxor!  

 Att läraren kanske var lite borta.  

 Inget.  

 

16.  Tror du det finns något sätt att minska användningen av bortförklaringar? 

(Elev)  

 

 Kanske att lära sig att acceptera att lusten att öva går i perioder. Man måste faktiskt 

inte kunna allt perfekt.  

 Att vara ärlig istället för en bortförklaring som man oftast hittar på en lögn till.  

 Bättre kommunikation mellan eleven och läraren. Öppna kort.  

 Läraren visar bestämt att det inte är acceptabelt.  

 2 svarar Ja.  

 1 svarar vet ej.  

 2 ger inget svar.  

 

 

17.  Hur skulle det gå till? (Elev)  

 

 Våga tala sanning.  

 Kanske att elever ska kunna sluta känna press över att kunna läxan felfritt till nästa 

gång.  
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 Att läraren vet om hur mycket man har tid för och hur intresserad man är.  

 Att vara ärliga mot varandra och säga som det är. Det blir en mycket bättre stämning 

då.  

 Kurs för lärare.  

 Att vara ärlig istället  för en bortförklaring som man oftast hittar på en lögn till.  

 Reflektera över ditt övande.  

 Vet inte.  

 1 -Inget svar.  

 

 

10.  Gör du något konkret för att motverka bortförklaringar? Vad? (Lärare)  

 

 Jag frågar och pratar med dem hur det egentligen ligger till. Försöker att inte 

skuldbelägga eleven när de inte har övat.  

 Försöker prata om att det behövs så lite tid varje dag ca 15 min för övning och att det 

nästan alltid går att hitta.  

 Nej.  

 Försöker att hjälpa dem med övningsrutiner.  

 Experimenterar med olika typer av musik för att försöka locka fram entusiasmen. 

Olika stilar. Utmaningar, lätt.  

 Förklarar för dem att det är nyttigt för dem att öva.  

 Jag försöker motivera dem så att bortförklaringar ej längre behövs.  

 Försöker bortse ifrån dem och fokusera på att åtminstone spela på lektionen. Ibland 

föra diskussion om hur man kan öva och hur lång(kort tid) det faktiskt tar att spela 

igenom låten/låtarna.  

 Ger stimulerande läxor.  

 Prata med föräldrar, hjälpa med lappar.  

 Jag pratar mycket med eleven och talar om att de spelar för sin egen skull och min 

uppgift är att leda och stötta dem i sitt arbete.  

 Motargumenterar- ger förslag på hur han/hon skulle ha kunnat lösa problemet. Ber 

dem ringa mig tidigare i veckan om de märker att de inte kan öva, så kan jag hjälpa till 

och lösa situationen.  

 Konfronterar dem med konkreta fakta om betyg och utveckling. Jag gör klart för dem 

om jag inte tror dem. Låter dem veta att jag inte låter dem komma undan. 
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Övrigt som du vill tillägga: 

 

Bra frågor, jag hann inte svara så seriöst, tyvärr. (Elev) 

Bra frågor, man fick sig en funderare! (Elev) 

Ursäkta min handstil! För jävlig, jag vet! (Lärare) 
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Diskussion 

 
 

Två kommunala musikskolor, en i södra och en i västra Sverige har deltagit i undersökningen. 

Sammanlagt borde cirka åttio instrumental- och sånglärare ha fått möjligheten att deltaga, av 

dessa har tretton lärare svarat på enkäten.  

På enkäten till instrumentalelever på estetiska programmet fick jag nio svar tillbaka.  

Från början var två gymnasieskolor tillfrågade, men det blev bara fortsatt samarbete med den 

ena.  

Det hade varit enklare att analysera svaren både från eleverna och lärarna om de hade varit 

fler eftersom det förmodligen hade blivit mer nyanser i antalet åsikter. 

 
 

Min första fråga i enkäten, både till lärare och till elever är:  

 

Vad innebär ordet bortförklaring för dig? 

 

De flesta har en bild av bortförklaringar som något som ofta är lögn och som man använder 

när man inte vill, kan eller har glömt bort att göra en viss uppgift. Som en elev uttrycker sig; 

när man har en kass anledning. Men det finns även de som anser att det är en sann förklaring.  

Skylla ifrån sig, ursäkta sig för något man inte riktigt står för eller borde gjort, är svar som 

både lärare och elever har angett. En elev har tillfogat att det är när man inte gjort något fast 

man egentligen kunnat som är en bortförklaring. 

Två av eleverna relaterar ordet bortförklaring till att de inte har gjort läxan, och tre av lärarna 

till att eleven inte har gjort läxan/övat.  

 

Antalet bortförklaringar man får höra per vecka kan bero på hur stor tjänst man har, hur 

många elever man träffar, hur många enskilda lektioner man har respektive grupplektioner.  

Som lärare är det vanligast att höra någon slags bortförklaring 1-3 ggr i veckan.  

Jag borde haft med frågan om det är enskild, ensemble eller orkesterundervisning som 

genererar flest bortförklaringar. Det kan ju vara så att eleverna påverkar varandra till att 

bortförklara sig och då borde de lärare som har gruppundervisning råka ut för fenomenet 

oftare.  

Men det kan ju också vara så att enskild undervisning är mer utpekande och att själva 

situationen gör att man bortförklarar sig.     

Samtliga elever i undersökningen svarar att de någon gång har använt sig av bortförklaringar 

under spellektionen. 

 

 

De mest använda bortförklaringarna är, 

 

enligt elever: tidsbrist,    enligt lärare: tidsbrist, 

för mycket att göra,  kan inte öva hemma pga 

olika aktiviteter, 

glömt bort,    skolarbete, 

varit sjuk/skadad,     bortrest, 

mycket i skolan,    glömt läxan,  

noterna är borta.   trasigt instrument,  

     sjukdom
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När man jämför dessa båda listor är det viktigt att ha i åtanke att eleverna svarat utifrån vilken 

bortförklaring de tror är vanligast, medans lärares svar utgår från de bortförklaringar de fått 

höra på sina lektioner.  

 

Det som toppar båda listorna är tidsbrist.  

Det finns många måsten i våra liv och ett av dem är att passa in i samhället. Det går mode i 

allt, inte bara i kläder och smink utan även i vårt sätt att vara och umgås. Vi ska engagera oss i 

miljöfrågor, äta sund mat och bry oss om varifrån den kommer, träna och hålla oss i form, ha 

flera olika fritidsaktiviteter och jobba heltid för att kunna betala för allt detta. Samtidigt ska vi 

dessutom utveckla oss och hålla oss a jour med allt som händer för att få en hög social status.  

Vi strävar efter att ha högsta möjliga levnadsstandard och det är inget fel med det, om man 

också får tid att njuta av det.  

Eftersom vi alla är individer har vi också olika sätt att förhålla oss till de aktiviteter vi utför. 

Beroende på vilken värdegrund vi har prioriterar vi olika.  

Jag som instrumentallärare har en värdegrund där musiken spelar stor roll. Kan jag som lärare 

bidra till att få eleverna att uppleva det vi gör tillsammans som värdefullt? Kan jag påverka 

dem till att höja musicerandets roll, så att det får en högre status hos dem? Om det skulle få en 

starkare ställning i elevernas liv skulle det då göra att vi hamnar på en mer jämställd nivå, 

oavsett speltekniska färdigheter, eftersom vi då skulle ha en gemensam värdegrund?  

 

 

Bortförklaring= förklaring? 

 

På första frågan var det en elev som svarade att ordet bortförklaring var en förklaring, men på 

frågan varför de använde just någon av de bortförklaringarna i listan ovan, har fyra elever 

svarat att det var för att den var sann.  

Alltså är det inte en, utan fyra av nio elever, som använder ordet bortförklaring med 

betydelsen sann förklaring. 

 

I enkätfrågorna för elever på gymnasiets estetiska program, fråga 5, 6 och 7 frågade jag om de 

hade använt någon annan bortförklaring än den de  nämnt förut i undersökningen. Jag frågade 

också vilka de då hade använt och varför de hade använt dem.  

Orsaken till att jag gjorde detta var att jag hoppades få fram fler bortförklaringar än de 

eleverna först kommer att tänka på. Genom det hoppades jag också få fram fler orsaker till att 

de bortförklarade sig.  

Resultatet blev inte som jag tänkt mig då jag mest upplever det som en onödig upprepning av 

de redan tidigare ställda frågorna i enkäten.  

Jag tror att eleverna svarar sanningsenligt, men de har ju redan svarat med den/de 

bortförklaringar de använt och de vidare frågorna  ledde bara in på ett förtydligande om varför 

de använt den bortförklaringen.  

En elev har svarat att den sagt att den varit sjuk och när nästa fråga kommer förtydligar den 

detta genom att skriva att den hade körtelfeber.  

Dessa frågor kommer jag därför inte ägna någon vidare presentation.    

 

Hittills har vi kommit fram till att tidsbrist är den bortförklaring elever använder flitigast på 

spellektionen.  

I min undersökning frågade jag också om de alltid använder samma bortförklaring. Då 

svarade tre elever att de gjorde det, och två stycken att de oftast gjorde det. Fem elever 

använder alltså oftast samma bortförklaring gång efter gång.  

Två elever svarade att de inte gjorde det och en säger sanningen. 



33 
 

Här borde jag ha frågat varför de använder samma bortförklaring, för att eventuellt kunna 

urskilja om de använder den som en förklaring till omständigheterna eller tar den ur tomma 

intet.  

Är det en förklaring är orsaken reell och något man kan förändra.  

Många är de coacher som jobbar med att hjälpa vuxna människor med att förändra sin livsstil, 

för att må bättre, bli smalare och mer framgångsrika eller rent av lyckliga. Om man på ett 

tidigare stadie i en människas utveckling tränar på att förändra små saker, kanske de tar till 

samma ”redskap” som vuxna.  

I läroplanen står det att eleven ska kunna ta ett allt större ansvar för eget arbete. För att den 

ska kunna göra det gäller det att läraren har tagit upp de grundläggande kunskaper som 

behövs. Även om läraren inte undervisar i mänskligt beteende på instrumentallektionen så 

borde den ge akt på vad som händer i rummet och utifall den ser ett dåligt beteendemönster 

försöka hejda det innan det blivit en vana. Nio av tretton lärare svarade att eleverna använder 

samma bortförklaring gång efter gång.    

 

 

Istället för -Hej! 

 

Bortförklaringen brukar oftast uttalas i början av spellektionen, ibland t.o.m istället för hej.  

I min undersökning svarade nio lärare att det var så. Två svarade att de uttalades precis innan 

eleven ska spela upp läxan och en innan man börjat spela.  

 

Man kan säga att bortförklaringen uttalas innan eleven ska prestera något.  

När man ska prestera något kan rädslan för att misslyckas infinna sig. För att slippa 

misslyckas finns det olika strategier att ta till. En av dem är att undvika att testa sin förmåga. 

Om man t.ex struntar i att öva på ett stycke så kan man inte misslyckas eftersom man inte har 

försökt. 

 

Elever bortförklarar sig i situationer där de känner sig pressade. Ofta i samband med att de 

inte har gjort läxan. Flera gör det också för att de skäms och kanske är lite besvikna på sig 

själva. Vissa har inte haft lust att öva och orkar inte gå på lektionen. 

Dessa orsaker nämner också lärare som orsaker till att elever bortförklarar sig.  

Lärarna nämner också orsaker som att eleverna är rädda för att göra dem besvikna eller arga 

men också att de har haft andra saker för sig. 

 

Det som är intressant är att ingen av lärarna tar upp självkritiska orsaker till att eleverna 

bortförklarar sig, däremot anger fem av eleverna att det någon gång har berott på läraren att de 

gjort det. 

Orsaken till det är att de inte vill göra läraren besviken och att de inte vill skämmas för att de 

inte gjort läxan. De anger också att läraren har gett för mycket läxor och haft för höga krav. 

I boken Spelrum tar man upp problemet med att lärare/ elever/ föräldrar har olika 

förväntningar på spellektionerna. Läraren har sitt mål, och eleven sin målsättning. Kanske 

drar dessa åt olika håll och eleven kan då uppfatta det som att läraren har för höga krav.
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Hur tolkar elever och lärare varandras bortförklaringar? 
 

De flesta eleverna tror att läraren förstår varför de inte alltid har övat så mycket. Missbrukar 

man förklaringen så blir den efter ett tag en lögn som läraren inte anser vara ett giltigt skäl. 

Den kan verka genomskinlig och läraren kan då tycka att man gott kan lägga ner lite mer tid 

på att öva, det finns alltid lite tid... det finns också de elever som tror att läraren tror att de inte 

vill spela. 

 

De flesta lärarna tolkar elevernas bortförklaringar som att de haft ambitionen att öva mer, och 

vill kunna läxan bättre än vad de kan, att de har höga krav på sig själva. Vissa tror också att de 

är lite osäkra, inte gillar låten de fått i läxa eller att intresset inte ligger på topp. En lärare tror 

också att eleven tror att läraren blir arg om den inte kan läxan.  

 

Här stämmer svaren från lärare och elever med varandra på så vis att de flesta lärarna har 

förståelse över att eleverna har högre ambitioner med låtarna de fått i läxa. När eleven säger 

att den inte hunnit öva så mycket kan det ju vara så att den har övat mycket men inte så 

mycket att den uppnår de krav den har på sig själv. 

Fem av lärarna tror att eleven talar sanning när den förklarar varför den inte hunnit öva och tre 

stycken anser att de ljuger. Flera anser att det pendlar lite mellan sanning och lögn ofta beror 

det på hur många gånger eleven använder samma förklaring. De känner också att många 

elever är väldigt stressade. 

 

Om man då vänder på frågeställningen och frågar lärarna om de bortförklarar sig och när de 

gör det, vad får vi för svar då? 

En lärare bortförklarar sig aldrig och två försöker att undvika det ,  resten medger att de 

bortförklarar sig ibland. Förklaringarna är i stort de samma som eleverna anger. Tidsbrist, 

glömt bort eller man vill eller orkar inte. Det som skiljer är att man även anger 

bortförklaringen att komma för sent.  

Elva av tretton lärare har någon gång bortförklarat sig inför en elev. Vilken är orsaken till det? 

Tio lärare har svarat på min fråga om orsaken och 60% svarade att de inte fixat fram det 

material som de lovat eleven. 30% hade dåligt med tid,  hit räknas även de som kommit för 

sent till lektionen, och 10% har glömt bort eleven, eller snarare det den skulle fixa till deras 

lektion. 

Detta anser jag visar att lärarna har höga ambitioner som ibland inte hinns med att uppfylla 

pga deras arbetssituation eller privata angelägenheter. 

 

Vad tror de då att deras elever tänkte när de bortförklarade sig inför dem? 

De flesta tror att eleven tänkte att det är mänskligt men att den kanske blev lite besviken men 

ändå hoppas att läraren ska fixa det till nästa gång. Tre lärare tror att eleven köpte 

bortförklaringen och en annan att eleven tyckte att det var ett dåligt skäl till att inte komma i 

tid. 

Det är bara tre av eleverna som svarat att deras lärare någon gång bortförklarat sig för dem. 

Jämför man det med att elva av tretton lärare själva svarat att de gjort det så kan man säga att 

lärarna gör det bra, eftersom eleven inte tar deras förklaring som en bortförklaring.  

Kanske är det så att eleverna är mer toleranta mot liknande händelser än vad lärarna är. 

Eller är det så att många barn och ungdomar är så vana vid att det inte spelar någon roll vad 

man säger till de vuxna? Man tar liksom för givet att det är olika spelregler som gäller. Detta 

är ingen positiv synvinkel, men intressant och viktig att reflektera över anser jag. 
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De tre elever som svarade att deras lärare någon gång bortförklarat sig för dem tror att  läraren 

gjorde det för att den ville verka säker på sin sak, inte ville eller orkade säga sanningen eller 

att den haft för mycket att göra.  

En elev blev glad när läraren bortförklarade sig och tänkte: Yes, nu slipper jag massa läxor!, 

och en elev tänkte att läraren nog var lite borta. 

 

 

Kan man göra något för att motverka bortförklaringar, och hur skulle det gå till? 

 

Nedan följer två kolumner där jag har räknat upp de olika förslag lärare och elever har 

kommit med. Jag har även ställt liknande svar mot varandra i de båda kolumnerna samt angett 

hur många som håller med om de alternativen med siffror. 

 

 

Förslag från: 

 

Elever:    Lärare: 

 

Vara ärlig.   5 Prata med eleven och dess föräldrar.  4 

Sluta känna press  1 Inte skuldbelägga eleven.                  1 

Läraren vet hur intresserad man är, Motivera, entusiasmera, prova olika  

och att lusten att öva går i perioder.         1 stilar.                   3 

Reflektera över sitt eget övande. 1 Hjälp med övningsrutiner.                  3 

Läraren visar bestämt att det inte är   Låter dem inte komma undan.            1 

acceptabelt.   1    

Kurs för lärare.  1 

 

Att vara ärliga mot varandra kräver att man har en öppen relation och pratar med varandra. 

Har man en sådan relation behöver inte eleven känna press över att inte alltid kunna läxan 

efter som den vet att läraren inte kommer att ge den skulden. Har man en öppen relation är det 

lättare att ta reda på hur intresserad eleven är och hur mycket tid den lägger ned på att tex öva. 

Man märker också tydligare vilka perioder eleven tycker det är roligt eller tråkigt att spela och 

kan på så vis utmana eller ge lättare läxor, utforska genrer eller motivera på andra sätt. Har 

man hjälpt eleven att finna de verktyg den behöver för att lära sig läxan så snabbt som möjligt 

kommer den själv att kunna reflektera över sitt övande och har då tagit ett kliv framåt mot att 

bli självgående. Det kan också vara så att läraren behöver sätta tydligare gränser om vad som 

förväntas av eleven på och mellan spellektionerna, och då även visa vad som inte är 

acceptabelt.  

En elev tycker att läraren borde gå en kurs. Vilken typ av kurs eleven avser framgår inte av 

svaret.  

 

 

Vad har vi kommit fram till? 

 

En av frågorna i min problemformulering, som är ställd mer som kuriosa, är frågan om vilken 

bortförklaring lärare och elever oftast använder på spellektionen.  

På mitten av första sidan av diskussionen har jag gjort en uppställning som tydligt visar vilken 

bortförklaring lärare tror att elever använder mest och vilken elever faktiskt använder mest. 

Klar vinnare är de bortförklaringar som ingår i kategorin tidsbrist. 
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När eleverna radade upp de bortförklaringar de använt tillhörde sju av dessa denna kategorin. 

Alltså sju av tolv bortförklaringar.  

Tittar man på vilka bortförklaringar lärarna tror att elever använder mest kommer de som 

ingår i tidsbrist, 8 st,  på första plats och de som ingår i; Har inte plats/tid att öva hemma på 

grund av olika aktiviteter, 7 st, på andra plats. 

Slår man ihop dessa båda grupper får man fram att 15 av 30 bortförklaringar som används 

flitigast av elever enligt lärare, alltså hälften, är relaterade med tidsbrist.  

 

Vilken bortförklaring använder då lärare oftast på spellektionen?  

Det är som sagts tidigare elva av tretton lärare som någon gång bortförklarat sig för en elev på 

lektionen. Den vanligaste bortförklaringen handlar om att läraren inte fixat fram det material 

den lovat eleven. Den förklaringen kan härledas till tidsbrist eftersom man kanske inte hunnit 

göra det. 

Frågar man eleverna om deras lärare har bortförklarat sig för dem någon gång är det bara tre 

som anger ett jakande svar. Två av dessa anger orsaker som att läraren vill verka säker på sin 

sak och att läraren verkar lite borta. Dessa svar är svåra att göra en jämförelse på och därför 

får vi lita till lärarnas svar om vad de bortförklarar sig om.  

 

Min andra grundfråga var den som handlar om varför man som elev kan känna att man måste 

bortförklara sig inför sin lärare. Här väljer jag att citera en tidigare del i diskussionen. 

 

” Elever bortförklarar sig i situationer där de känner sig pressade. Ofta i samband med att de 

inte har gjort läxan. Flera gör det också för att de skäms och kanske är lite besvikna på sig 

själva. Vissa har inte haft lust att öva och orkar inte gå på lektionen.” 

 

Min första fråga i problemformuleringen var frågan om det är någon skillnad i lärares och 

elevers syn på varför man bortförklarar sig.  

Vi har tidigare kommit fram till att elever oftast bortförklarar sig en stund innan de ska 

prestera något på spellektionen. De ska visa upp vad de kan och vad de ännu inte kan, de 

känner en viss press på sig. Ibland har de inte övat och då blir pressen ännu större eftersom de 

har höga krav på sig själva och de skäms och blir besvikna om de inte når upp till dem.  

Ibland har de inte haft lust att öva och då kan en bortförklaring som, jag har inte haft tid, vara 

användbar. Om man tittar på de förslag eleverna gett för att motverka bortförklaringar kan 

man anta att detta också är orsaker som kan ligga till grund för att de bortförklarar sig. Flera 

elever har angett att en öppen relation mellan eleven och läraren gör att man skulle våga vara 

ärliga mot varandra. Av detta kan vi tillfoga att en undervisningssituation där eleven känner 

att den inte vågar vara ärlig mot läraren också leder till att den känner att den måste 

bortförklara sig. Det finns också orsaker till att elever bortförklarar sig som kan härledas till 

att läraren och eleven har olika förväntningar på spellektionen. Eleven kan uppleva att läraren 

har för höga krav i förhållande till sina egna. 

 

De flesta lärarna tolkar elevernas bortförklaringar på så vis att de har haft ambitionen att öva 

mer och vill kunna läxan bättre än vad de kan. Att de har höga krav på sig själva samtidigt 

som de inte vill göra läraren besviken. Detta stämmer överens med elevernas svar. Det 

stämmer också att det kan vara så att de inte gillar låten de fått i läxa eller att intresset för 

tillfället inte ligger på topp. 

För mycket skolarbete eller andra fritidsaktiviteter finns också med som orsaker i båda leden.  

Flera lärare tror att de kan förhindra bortförklaringar genom att prata mycket med eleven och 

eventuellt dess föräldrar. Det kan jämföras med elevens förslag om ärlighet. 



37 
 

De tror också på att hjälpa eleven med övningsrutiner, tyvärr ibland i fel situation anser jag. 

Det hjälper inte alltid med en lektion i hur man övar bäst, när man egentligen behöver hjälp 

med motivationen att överhuvudtaget ta upp sitt instrument och spela. 

 

Om man jämför lärares och elevers svar på varför man bortförklarar sig kan man se en ganska 

tydlig och intressant sak. Eleverna anger i första hand självkritiska orsaker till att de 

bortförklarar sig och i andra hand andra orsaker. Lärarna utgår från eleven när de talar om 

bortförklaringar och nämner inga självkritiska orsaker till fenomenet. 

Kanske ligger orsaken till detta i att fokus i skolan ligger på eleverna. Eleverna är de som ska 

lära sig och utvecklas till att bli goda vuxna människor med hjälp av handledning och styrning 

från olika personer med mer erfarenhet än de själva. De arbetar för sin egen vinnings skull. 

Lärare arbetar för att långsiktigt förverkliga andra människors mål och utgår från de  personer 

de jobbar med.  

Kanske är man som lärare så upptagen av att fokusera på eleverna och ämnet man undervisar 

om, att man inte lägger märke till sin egen roll i olika situationer som uppstår. 
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Slutsatser 

 
 

Jag hade förväntat mig att de flesta elever och lärare skulle hänvisa bortförklaringarna som 

osanna. Det visade sig dock att de flesta använde fenomenet som en sann förklaring till varför 

de inte gjort det som förväntats av dem.   

Jag trodde även att bortförklaringarna skulle vara mer fantasifulla än vad det visade sig.  

Den roligaste bortförklaringen, enligt mig, som kom fram i undersökningen var: 

 ”Min minigris har ätit upp mitt plektrum så jag har inte kunnat öva.”  

Läraren som delade med sig av denna lustighet hade efteråt fått veta att det var sant.  

 

På frågan om det är någon skillnad i elevers och lärares syn på varför elever bortförklarar sig 

trodde jag att olikheterna skulle vara större än vad de var.  

Att man var så pass överens om orsakerna till fenomenet gör att jag blir glad över att kunna 

slopa mina egna förutfattade meningar i frågan.  

 

Om jag skulle gå vidare med min undersökning skulle jag vilja ta reda på vilka förväntningar 

och krav jag som lärare har på mina elever och kanske vilka förväntningar jag tror att mina 

elever uppfattar att jag har på dem.  

Målet med undervisning, anser jag, är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att 

eleverna ska kunna känna sig trygga i undervisningssituationen och utifrån det  utvecklas på 

ett positivt sätt. Att de ska kunna känna att det de lär sig är meningsfullt.  

Kan jag medverka till dessa förutsättningar är mycket vunnet. 

 

Genom att uppmärksamma olika fenomen i vår yrkesvardag tror jag att vi höjer nivån på det 

vi gör. De ”problem” som man inte reflekterat över existerar inte. Bygger man upp en strategi 

för att eliminera frågetecken i sin undervisning har man snart ett helt bibliotek med tips på 

lösningar och ideér för att kunna motivera både sig själv och sina elever. 
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BILAGA 1 

 

Enkätfrågor till instrumentalelever. 

 

 

Besvara frågorna utifrån ditt huvudinstrument. 
__Kvinna 
__ Man 
__ Ålder 
 
Hur länge har du tagit instrumentallektioner?________år. 
 
Får du enskild undervisning på ditt instrument?____ 
 
Får du undervisning  i grupp om 2-3 stycken på ditt instrument?____ 
 
Får du undervisning i grupp om fler än tre stycken på ditt instrument?____ 
 
Var det du själv som valde att börja spela? 
 

 
 

1.Vad innebär ordet bortförklaring för dig? 

 

2. Vilken tror du är den mest använda bortförklaringen på spellektionen? 

 

3. Har du använt den bortförklaringen på någon av dina spellektioner?  

 

4. Varför använde du just den bortförklaringen? 

 

5. Har du använt någon annan bortförklaring på någon av dina spellektioner? 

 

6. Vilken/vilka bortförklaringar använde du då?  

 

7. Varför? 

 

8. Använder du alltid samma bortförklaringar? 

 

9. I vilken situation befinner du dig när du känner att du måste bortförklara dig? 

 

10. Har det någon gång berott på läraren att du känt dig tvungen att bortförklara dig? 

  

11. Isådanafall vad var det läraren gjorde som fick dig att känna dig tvungen att bortförklara  

dig? 

 

12. Hur tror du läraren tolkar din bortförklaring och varför tror du att läraren tolkar den på det 

viset? 
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13. Har din lärare bortförklarat sig inför dig på din spellektion? 

 

14. Varför tror du att läraren gjorde det?  

 

15. Vad tänkte du när läraren bortförklarade sig inför dig? 

 

16. Tror du det finns något sätt att minska användningen av bortförklaringar?  

 

17. Hur skulle det gå till? 

 

 

Övrigt som du vill tillägga: 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2 

 

Enkätfrågor till lärare. Svara så utförligt som möjligt. 
 
 
__Man   __ Kvinna 
__ Ålder  
 
Hur länge har du jobbat som instrumentallärare?______år. 
 
Hur många instrumentalelever har du?________st. 
 
Hur många av dina instrumentalelever  har enskild undervisning för dig?________st. 
 
Hur många av dina instrumentalelever har du i grupper om 2-3 stycken?_______st. 
 
Vad ingår i din övriga undervisning? Kryssa för varje alternativ som gäller dig. 
 
__Klass 
__Orkester 
__Ensemblespel 
__Gruppundervisning om fler än tre. 
 

 
1.Vad innebär ordet bortförklaring för dig? 
 
2. Hur ofta hör du olika bortförklaringar från elever på spellektionen? 
 
__Aldrig 
__1-3 ggr/vecka 
__4-10 ggr/vecka 
__fler än 10 ggr/vecka 
__Alltid 
 
 3. Skriv de bortförklaringar som du kan minnas och börja med den mest förekommande. 
 
4. När under lektionen brukar bortförklaringen oftast uttalas? 
 
 5. I vilken situation befinner sig eleverna oftast  när de bortförklarar sig? 
 
6. Av vilken orsak tror du att eleverna bortförklarar sig? Nämn gärna flera orsaker.  
 
7. Hur tolkar du elevers bortförklaringar? 
 
8. Upplever du att det finns någon förankring i verkligheten i elevers bortförklaringar eller upplever             
du att de är tagna ur luften? 
 
9. Är det någon av dina elever som använder  samma bortförklaring gång efter gång? 
 
10. Gör du något konkret för att motverka bortförklaringar? Vad? 
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11. Använder du själv bortförklaringar? När? 
 
12. Har du någon gång bortförklarat dig inför en elev? 
 
13. Av vilken anledning gjorde du det 
 
14. Vad tror du eleven tänkte när du bortförklarade dig inför den? 
 
 
 
Övrigt att tillägga: 
 
 

Tack för din medverkan! 


