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Sammanfattning 

 

Kan man tvinga ett barn till framgång, och när blir stödkorsetten en tvångströja? 

I detta arbete kan du läsa om olika sätt att gå till väga för att få ett barn att känna sig värdefullt 

och få använda sin egen vilja på olika sätt. Jag har valt att se det från många olika aspekter 

men huvudsakligen handlar det om barn som spelar instrument och föräldrar som vill att deras 

barn ska bli framgångsrika inom ett visst område. Jag har gjort intervjuer med musiker och 

lärare för att se hur deras uppväxt såg ut och hur den har påverkat deras yrkesverksamma liv 

och inställning till egen undervisning. I min undersökning har jag fått fram att det finns en 

stark egenvilja hos människor och att det är oerhört viktigt med stöd för att komma framåt. 

 

Nyckelord: 

 

 Egenvilja 

 Krav 

 Stöd 

 

Summary 

 

Can you force a child to success, and when do the supportiv corset become a straitjacket? 

In this essay you can read about several ways to get a child to feel worthy as a person and use 

its own will in several ways. It's viewed from several different aspects but most of all it's 

about children who play musical instruments and parents who wants there kids to get 

sucessful. I have interviewed four musicians and musicteatchers to see how they were raised 

and how it has affected the way they are teaching there own students today. My little inquiry 

shows that people have a stong will and that you can come far if you hade supportive people 

around you. 
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Bakgrund 
 

Inledning – ”Självbiografi”  

 
Jag var 4 år gammal när jag kom fram till min mamma och sa: - Mamma, jag vill spela fiol! 

Varpå min mamma förklarade att jag var för liten och det var svårt att lära sig spela instru-

mentet.   

 

Någon fiol blev det inte då och när jag i 8-årsåldern skulle till musikskolan på ”instrument-

demonstration” var jag ännu fast besluten om att spela fiol. Köerna till att spela fiol var 

mycket långa, och det skulle nog dröja en hel termin mist innan de kunde ta in fler på fiol.  

 

Min pappa tyckte att jag kunde spela något annat instrument istället och ville hemskt gärna att 

jag skulle spela trumpet, mest för att han själv spelat det och slutat, något han senare ångrade.  

Efter mycket om och men fick han med sig sin motsträvande dotter till rummet där man fick 

prova att spela trumpet.  

 

Pappa följde med till min första lektion på musikskolan och jag fick prata med läraren och 

berätta om min katt, skolan och mina nya röda lackskor, han var ändå rätt snäll när allt kom 

omkring. Jag hade med min pappas gamla trumpet och vi spelade några enkla låtar, men jag 

tyckte han gick långsamt framåt och tyckte att jag kunde bäst själv. 

 

När jag spelat en termin så kom jag plötsligt ihåg att det skulle vara mindre kö på fiol och 

började försöka få mina föräldrar att fixa så att jag fick spela fiol istället. Jag pratade med min 

lärare som sa att han skulle tycka det va’ väldigt tråkigt om jag slutade gå för honom och 

mina föräldrar tyckte absolut jag skulle fortsätta eftersom det gick så lätt för mig att spela på 

trumpeten. De vann!  

 

Jag fortsatte spela trumpet för min snälla men bestämda lärare och utvecklades ganska snabbt. 

Nu fick jag även börja spela orkester och träffa andra barn som spelade samma instrument 

som jag,  det tyckte jag var riktigt kul, men mest kul var det ändå att testa andra instrument i 

pausen på repen, Klarinett verkade vara ett mycket roligare instrument och tvärflöjt spelade ju 

alla andra flickor i orkestern.  

 

I slutet av mellanstadiet började jag i en ny orkester i en annan kommun som min lärare hade 

hand om, jag tyckte fortfarande att min lärare var underbar och blev väldigt glad när jag fick 

börja där. Jag blev välkomnad på ett helt annat sätt i den orkester och jag var faktiskt inte 

enda tjejen som spelade trumpet och jag vågade vara mig själv mer, även om det ofta slutade 

med att jag och den andra tjejen fick sitta på varsin sida om orkestern för att inte skratta och 

prata konstant, men kul var det helt klart!! 
 

Nästa kris kom när jag började på högstadiet, då blev det verkligen helt otänkbart att spela 

trumpet. För det första var jag tjej, och det vet ju alla att tjejer spelar väl inte trumpet?  

För det andra så var det verkligen inte häftigt, och jag ville vara en häftig tjej…som alla 

andra.  

 

Med tiden hände något… jag fick börja i stadens musikkår fast jag nog var lite ung, och fick 

förtroendet av min lärare att jag kunde klara det eftersom jag var duktig för min ålder. Jag 

minns hur jag med vördnad gick till mitt första rep, fick min egen pärm och fick sitta mellan 
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de stora killarna i trumpetstämman. De skojade med mig och gjorde så jag kände mig 

välkommen i gänget trots att jag var mycket yngre än dem och dessutom tjej. 

 

Egen vilja! 
 

Hemma tyckte de självklart att jag skulle söka musikgymnasiet i stan, men jag var inte lika 

inne på deras spår, och kände att jag inte passade in där eftersom de flesta verkade hålla på 

med pop och så, och var man tjej så skulle man helst sjunga. Jag vet inte vad det var som fick 

mig att göra det, men bara några dagar innan vi skulle lämna in blanketterna så skrev jag i 

hemlighet i musikgymnasiet som mitt förstahandsval.  

 

Sommarlovet mellan första och andra året på gymnasiet fick jag möjligheten att få åka på ett 

läger i Kalmar för att spela i blåsarsymfonikerna, sökningen gick bra och jag kom med som 

yngst i gänget och enda tjej i trumpetstämman. Det är två veckor av mitt liv som jag aldrig 

glömmer. Här fick jag träffa musiker från hela landet och många som gick på musikhögskolor 

på olika ställen, jag blev oerhört inspirerad och spelglad av detta. Det var ett tårfyllt farväl av 

vännerna man fått på lägret då alla skulle spridas för vinden igen, men jag har än idag kontakt 

med några få av dem. 

 

När skolan började igen efter sommaren var jag fast besluten om en sak, vilket var att jag 

skulle bli riktigt bra på trumpet och jag skulle gå på Musikhögskolan sen… 

 

 Nu har jag gått ett år på Folkhögskola och 5 år på musikhögskola och känner mig någonstans 

nöjd med den vägen det blev, men vet inte riktigt om jag kan säga att jag valde den här vägen,  

utan snarare att jag inte direkt hade något annat val, men med det menar jag inte att jag ångrar 

det. Under utbildningen har jag ofta ställt mig frågan varför? Varför jag gör det här?  

 

Jag har nämligen inte alltid tyckt att det varit kul och tycker än idag att det kan vara tråkigt 

och jobbigt att spela trumpet. Min räddning här blev att jag valde att studera till sångpedagog, 

något som öppnade nya dörrar för mig. Ingen tvingade mig, jag valde själv! 

  

Det var kul och jag gjorde framsteg av egen vilja, en känsla jag saknade innan. Jag började 

mer och mer använda sången i olika sammanhang och såg det som en frihet. Jag har alltid 

blivit väldigt nervös av att spela inför publik på trumpeten, men att sjunga är en helt annan 

sak, för mig har det nästan varit som att bara öppna munnen och sjunga, inga grepp att hålla 

ordning på och inte behöva vara rädd att missa toner som man kan göra på instrumentet, 

härligt!! 

 

Så inom sången fanns inte samma prestige för mig, jag behövde inte bevisa något på samma 

sätt. Denna upptäckt har jag försökt ta vara på och överföra till mitt musicerande i helhet, 

något jag övar på än idag.  

Sången har varit och är bara för min egen skull, något jag vill göra och något som känns lätt.  

Trumpetspelet inser jag att jag haft väldigt lätt för men har ändå aldrig känt det så eftersom 

jag hela tiden känns krav och press på att prestera bättre. 

 

Det är nu jag ställer mig frågorna:  

 

- Hade jag talang för fiol, och hade jag kunnat bli bra på det? 

- Hade jag slutat om inte mina föräldrar/lärare nästan tvingat mig fortsätta? 

- Finns det bättre sätt att gå tillväga för att få sina barn spela? 
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- Kan tvång leda till ett barns framgång i liv och yrkeskarriär? 

- Kommer jag någon gång sluta spela för att jag innerst inne inte gör detta för min egen 

skull? 

 

 

Reflektion 1: Vad är talang? 

  
Detta är en fråga som är svår att svara på, och de som försökt med det har mycket olika 

åsikter. 

Kan man födas med talang?  

Kan man öva upp en talang man inte har?  

Kan man leva ett helt liv utan att veta att man har talang?  

 

Självklart kan man manipulera både barn och vuxna att utveckla sig även om man inte har en 

fallenhet, men jag tror vägen blir längre och svårare än om man har fallenhet för något. 

 

Kan man tvinga ett barn till framgång?  

Kan man tvinga ett barn till att fortsätta spela ett instrument? 

Svaret där är givetvis ja, eftersom människan är mycket lättpåverkad och särskilt då vi är barn 

och kanske inte kan bestämma själva i samma utsträckning. Sedan kan man ju fråga sig vad 

som är framgång och hur bra man ska vara för att bli framgångsrik? 

 

Jag kommer själv från en familj som försökte med att för att få mig att fortsätta med min 

musik och idag kan jag inte riktigt svara på om jag tyckt det varit bra eller dåligt, idag är jag 

ju en bra musiker vilket jag antagligen inte varit utan deras press på mig, men hade min 

uppväxt känts annorlunda om inte pressen funnits, och hade jag verkligen slutat spela då som 

jag sa att jag ville? Hade jag inte fötts med en fallenhet för mitt instrument hade kanske inte 

pressen blivit så stor, men gäller detta alla barn oavsett om man har en fallenhet eller ej? 

 

Jag tror själv inte att man kan tvinga fram en fallenhet för något, man kan inte tvinga sig till 

något som är fysiskt svårt tills det plötsligt en dag blir lätt. Har man tex. ett ben som är kortare 

än det andra kan man inte springa snabbast i världen även om man kanske övar sig och blir 

bättre och bättre, det fysiska hindret kommer ju fortfarande finnas där hur mycket man än 

anstränger sig. Så kan det nog vara med musik också, föds man inte med fallenhet för att tex. 

sjunga vackert, stämband och strupe är skapad på ett sådant sätt som gör att ens röst inte kan 

utvecklas till att bli en vacker sångröst så kan man inte heller tvinga sig genom många års 

övning att bli en sångare/sångerska eftersom de förutsättningarna inte finns där… men vad är 

en vacker sångröst egentligen?  

 

Vad som är vackert skiljer sig från person till person och mellan olika genrer. Billie Holliday 

var en skicklig sångerska, men hur ”vacker” var hennes röst egentligen? 

 

Självklart är viljan viktig och en stark faktor för människor på många sätta, det finns ju 

uttryck som säger att ”bara man har viljan så är det möjligt” och visst ligger det något i det. 

 

Inom religion pratar man ofta om gåvor och kall, och kanske kan man likna fallenhet för ex 

vis musikalisk förmåga som vi människor har vid gåvor.  
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Vissa människor blir bra på att springa fort eller spela ett instrument, och självklart krävs det 

genetiska grunder för det, men jag tror också att vår uppväxt och miljö spelar stor roll och 

därmed även föräldrar eller anhörigas stöd och peppning i arbetet. 

 

Något som alltid intresserat mig är frågan om det finns människor som med helt egen 

drivkraft blivit ”stjärnor”, alltså utan någon större påverkan från andra människor?  

Man kan undra var de i så fall fått styrkan att klara av att gå hela vägen själv. 

 

Att öva för att kunna bli bra på någonting går inte att komma ifrån. Som musiker kan man inte 

vakna en morgon och plötsligt bara kunna spela alla instrument som finns, eller utan att ha 

övat på ett stycke kunna spela det felfritt. Så fungerar det inte tyvärr. Däremot är jag helt 

säker på att vi behöver öva olika mycket eftersom vi har olika lätt för saker och ting.  

 

Vi har olika mål och olika drivkraft inom oss. En del är tävlingsmänniskor som sätter upp mål 

själva och når dem till varje pris, medan andra människor inte alls kan utvecklas under en 

sådan press vare sig från sig själv eller andra. 

 

Vissa människor jag mött i livet tycks ha varit helt tillfreds med att sitta själv i ett rum och 

öva på sitt instrument timme efter timme för att bli bättre mest för sin egen skull eftersom 

detta ger dem självförtroende och tillfredställelse. Andra människor behöver hela tiden nya 

utmaningar och kan inte komma framåt utan att behöva bevisa något, tex. genom att spela bra 

så att andra människor hör, exempelvis på en konsert eller liknande. Dessa människor söker 

mer bekräftelse för att få mer självförtroende och kan inte på samma sätt få det av sig själva.  

 

Ibland kan det vara lättare att lita på andra människor än sig själv – ex vis kan det kännas 

bättre om läraren säger: - Det här var väldigt vackert spelat!, än om man tänker det för sig 

själv i övningsrummet. 

 

Jag tror tyvärr att många har inbyggt att inte ha för höga tankar om sig själva utan behöver 

hela tiden hjälp från andra för att orka jobba vidare.  

Detta är nog genomgående på många plan i livet och inom många yrken, om inte chefen sagt 

att man sköter sitt jobb bra så kanske man blir stressad och orolig att han/hon tycker tvärtom. 

 

I Percy Rosengrens e-bok ”Lev upp till dina möjligheter” står följande: 

 

Om du vill få ut mer av dina talanger – lev upp till dina högsta möjligheter – om 

du har lärt dig att använda dem. Du har makten att förändra dina vanor – att 

förvärva nya färdigheter och att fullt ut använda dessa nya färdigheter du nu 

har. Du kan förbättra ditt uppförande, din produktivitet och hela din livskvalitet.  

 

 

Hur blir man högpresterande? Är det tur, intelligens, talang, hängivenhet? 

 

I boken står också: 

 

Gör till vana att fokusera på din styrka. Glöm inte att också räkna in dina 

underutvecklade möjligheter. Träna dig att fokusera på dina möjligheter istället 

för dina begränsningar. Om du gillar att spela basket, men tycker att du är för 

kort, därför försöker du inte ens. I det fallet ser du saker ur begränsningens 

synpunkt. 
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Min slutsats av detta är att vi behöver mål och vi behöver tro på oss själva, men jag säger inte 

att det är något man kan klara själv. Vi människor behöver varandra, vi behöver stöd och 

hjälp av familj, vänner och lärare av olika slag för att kunna tro på oss själva och utvecklas. 

 

Frågan är bara hur mycket som behövs egentligen?  

 

När övergår hjälpsamhet och välvilja till tvång? När blir stödkorsetten en tvångströja? 

 

Dessa frågeställningar kan man nog få många individuella svar på och självklart kan det vara 

olika hur mycket hjälp på traven man behöver beroende på hur man är som människa. Rent 

genetiskt betingat är vi alla olika och vissa har kanske mer drivkraft i sig själv, medan andra 

behöver hjälp för att klara av saker och ting.  

 

Jag kan ta ett exempel ur vardagen i ett äktenskap; den ene har slängt kläder på golvet i några 

dagars tid, men är av en sådan natur att han/hon inte riktigt tänker på det och inte ser det som 

något negativt, kanske vet man inom sig att man borde ta bort det, men det är först när den 

andra parten nästan börjat tjata om det som det faktiskt händer något. 

 

Detta kan självklart vara ett inlärt vanemässigt beteende samtidigt som vi alla är olika som 

personer rent genetiskt och är uppfostrade olika. 

 

Likadant kan det vara med tex. övning och inlärning inom musik för en elev, eleven vet att 

den måste öva på sin läxa till lektionen, men det är först när mamma eller pappa till slut 

strängt påminner om det som eleven kanske gör det, och då inte av glädje utan med en känsla 

av att vara tvingad till det. 

 

Självklart finns det elever som är helt tvärtom och vill öva direkt när de kommer hem från 

lektionen och föräldrar och syskon rent av får be dem sluta öva för att få vila öronen en stund 

emellanåt.  

 

Här måste ju ett ansvar finnas både hos förälder och lärare, och man kan ju önska att det alltid 

vore en perfekt balansgång mellan att läraren driver på eleven med mycket positiv feedback 

så eleven vill öva plus uppmuntran hemifrån. Tyvärr tror jag att det är vanligare med antingen 

eller.  

 

Antingen den hurtiga läraren som får barnen att vilja öva medan föräldrarna inte stöttar på ett 

bra sätt. Eller en slapp lärare som inte motiverar samtidigt som föräldrar vill så mycket att 

eleven uppfattar det som tjat och kritik och inte positiv uppmuntran. 

 

Om jag går till mig själv hade jag en uppmuntrande lärare och stöttande föräldrar, men en 

mycket stark egenvilja och fasta åsikter om vad jag själv tyckte var viktigt att kunna och vad 

jag tyckte var kul att göra och lära mig. 

  

När jag ser tillbaka på det kan jag önska att jag hade fått göra mer av det roliga på lektionerna 

och på något vis gjort det jag tyckte var svårt och tråkigt mer lekfullt. Jag vet att kunde 

jämföra min läxa från musikskolan med min matematikläxa som jag inte förstod. Jag tycker 

därför som pedagog att det är viktigt att så gott det går inte låta en elev gå från lektionen och 

känna att det inte förstod vad som var uppgiften eller läxan, och låta eleven ha en talan i 

undervisningen. Vill eleven till exempel spela stilla natt i januari för att den hört den på en 

skiva på julen så tycker jag absolut man ska låta eleven göra det, musik är alltid musik oavsett 
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vad det är för årstid, och man ska aldrig ta bort viljan och skaparlusten från sina elever eller 

barn. 

 

Självklart måste man känna av eleven och kunna dra en gräns och gå vidare, men oftast kan 

eleven bli nöjd bara man spelar igenom den melodin den så gärna ville pröva. 

 

Försöker man istället mot elevens vilja gå vidare är det oftast som att prata med en vägg,  

en vägg som bara kan tänka på att få spela ”Stilla natt” hur mycket man som lärare försöker få 

dem att komma ihåg att spela F# i G-dur skala. 

 

Detsamma kan finnas hos vuxna när det gäller det mesta då människan till naturen är ganska 

trotsig, jag tycker därför inte att man ska anklaga barn för att göra saker fel när vi själva gör 

samma saker varje dag fast kanske inom en annan sysselsättning. 

 

Barnet tycker att det kommit på en bra lösning på städningen när den lägger alla legobitarna 

under madrassen, samtidigt som vi kommit på att det är en bra lösning att ha ett skåp eller ett 

garage där vi samlar massa bråte som vi ska ta hand om en annan dag….?  

 

Så istället för att skälla på barnet kan man förklara att sängen inte blir speciellt bekväm och att 

mamma/pappa också slarvar ibland, för att barnet inte ska känna sig underkastat och minde 

värt än en vuxen. Samma sak gäller inom musiken och övningen. 

  

Jag som vuxen musiker kan känna igen mitt eget beteende i ett barns sätt att se på övning. 

Barnet tycker den nya läxan är svår och vill hellre spela den gamla läxan eller favoritsången, 

precis som jag tycker vissa saker är jättetråkiga att öva på och mycket hellre spelar något jag 

behärskar eller gillar. 

 

Med åren övar man ofta upp ett sätt att förhålla sig tills själv och kan se saker ur ett annat 

perspektiv än ett litet barn. Om man t ex. har musiken som yrke och vet att man måste öva in 

ett stycke till en konsert så måste man ju ändå göra det, precis som en bagare måste baka sina 

limpor till klockan 10  då det kommer kunder som vill köpa de  limporna! Ett barn däremot 

ska inte behöva känna krav på det sättet, därför måste vi förstå mer hur de tänker och inse att 

vi kan tänka rätt lika ibland. 

 

Om en elev t ex fyller år den dagen den ska ha lektion kan man inte begära att eleven ska sluta 

tänka på paketen den kommer få av mormor och hur kul det ska bli att alla kompisarna 

kommer med hem på kalas efter skolan, då måste man ge eleven utrymme, låta den berätta en 

kort stund och sedan kanske göra nått annorlunda som att komponera en födelsedagssång 

tillsammans?  

 

Och hur drar jag parallellen här? 

 

Jo, en vuxen kan bete sig precis på samma sätt ibland och våra tankar flyger iväg på samma 

sätt som på ett barn även om det handlar om andra grejer. 

 

Tänk dig att träffa någon du ser upp till jättemycket samma dag som du t ex. blivit befordrad 

till ett toppenjobb och den här personen avbryter dig ideligen och försöker få dig att lyssna på 

vad han/hon har att säga… 
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I det läget spelar det ingen större roll hur kul eller viktigt det som personen försöker säga till 

dig är eftersom du inte lyssnar då du bara kan tänka på jobbet och är ivrig att få berätta om 

det. Får du ändå inte en syl i vädret kan det hända att du istället kanske blir irriterad på den 

babblande människan mittemot….eller? 

 

 

Reflektion 2: Övning – för vems skull? 
 

- Jag måste öva så inte min fröken blir ledsen på mig imorgon! 

… 

- Ja måste öva för annars blir pappa så arg på mig! 

… 

-    Jag måste öva för jag blir så glad av det! 

 

Våra anledningar till att öva kan skilja sig mycket, och kan ändra sig genom åren. 

Vissa måste ha lite piska på sig för att bli motiverade, medan andra känner att de riktigt 

längtar tills de får tid att öva och spela. 

 

Något jag tror många av oss har gemensamt är att ha en morot, ett mål med vår musikalitet. 

 

 Det kan vara allt från att få stå som huvudrollen i Carmen på Operan eller att klara att spela 

ut 1a spelboken innan sommaren.  

Det kan tyckas vara en stor skillnad på de sakerna men känslan är ganska lika.  

Vi skiljer oss däremot mer i varför vi vill göra det! 

 

Vill vi stå på Operascenen för vår egen skull, för att bevisa för oss själva? 

Vill vi spela ut boken till sommaren för att läraren kommer bli imponerad, för att komma före 

kompisen som också spelar eller för att det vore kul?  

 

Visst har vi en inbyggd mekanism där vi vill visa alla när vi gjort nått bra,  

men vi skiljer oss i behovet att uttrycka oss.  

 

Vissa måste skrika ut när något bra har hänt, eller om de presterat nå’t bättre än innan, medan 

andra går som tysta möss och kanske gjort nå’t ännu bättre? 

 

För att nå framgång behöver man ju självklart en vilja, inom musiken kommer man inte undan 

att man måste öva oavsett om det är för sin egen skulle eller för att man måste klara spela eller 

sjunga något innan ett visst datum. 

 

Jag skulle kunna dra en extrem parallell mellan övande och virkning… 

 

Virka är ofta något man håller på med för att man vill och för att man tycker det är kul. 

 

Tycker man inte det är kul att virka och rent utav riktigt svårt och meningslöst så tror jag man 

får problem om man under tvång ska virka en jättevacker tröja som ska vara klar nästa vecka? 

 

Tycker man att det är kul att virka ser man uppgiften som en utmaning, man känner sig säkert 

stressad, men njuter ändå av att se hur det börjar likna en tröja, även om man måste virka 

halva nätterna för att bli klar.  

 



 11 

Jag tror däremot att den som inte gillar att virka skulle tänka på hur glad personen som ska få 

tröjan kommer bli, även om maskorna går åt fel håll här och var så kommer den människan 

som får tröjan bli glad och uppskatta arbetet som är nerlagt. Om inte personen som virkade 

tänkte så, skulle kanske inte tröjan ens bli klar. 

 

Så kan det vara med övning… vissa övar för att ”de kan det de gör” och vill blir ännu bättre 

hela tiden, men mest för sin egen skull, uppmuntran och applåder utifrån hjälper såklart till 

men viljan äger personen själv. Sedan finns det de som måste ha någon annan att öva för, som 

behöver uppmuntran, publik och krav! 

 

 

Reflektion 3: Kraven! 
 

Vad är krav egentligen? Det finns mycket krav i vårt samhälle, det är krav på vinterdäck, för 

att undvika trafikolyckor. Det är krav på att vi ska betala räkningarna, vilket är bra så vi inte 

hamnar hos kronofogden. Det finns kravodlade bananer som har kravet att inte vara 

besprutade eller odlade på någon onaturlig väg. 

 

Ibland tror jag att många människor är som kravbananer! 

 

Vi har krav på oss i så mycket, även som elev eller musiker i musikvärlden. 

* Man ska vara på ett visst vis för att spela ett visst instrument.  

* Man ska ha förutsättningar för det.  

* Man ska ha föräldrar som kan betala en bra utbildning.  

* Man ska stå eller sitta på ett visst vis.  

* Man ska klara vissa skalar och stycken för att räknas som bra nog.  

* Man ska tycka det man gör är kul.  

* Man ska helst vara bäst också…..  

 

STOPP, STOPP, STOPP!!!  

 

Hur ska man kunna leva upp till alla krav egentligen?  

Hur ska man redan som nybörjare klara av detta?  

Vi ska peppa våra elever, inte skrämma dem.  

 

Jag tror att många lärare omedvetet skrämmer eleverna genom att säga tex.  

– nej, det här inte mycket i läxa, du ska veta att när man går på gymnasiet då är det flera sidor, 

plus skalor i moll och dur som gäller, så det här är ingenting! 

 

 

Hur mycket längtar eleven till gymnasiet då??  

 

Föräldrarnas delaktighet i barnens uppfostran! 

 
Självklart har föräldrar en stor roll i barnets musikaliska uppfostran liksom de har i att 

uppfostra barnet till den person det ska komma att bli i vuxen ålder. 

 

Hur mycket ska man egentligen försöka forma sitt barn?? 
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Den frågan tror jag många föräldrar idag stället sig och alla tycker såklart olika. 

 

Hur ger man sitt barn ett bra självförtroende utan att förstöra deras självkänsla? 

Jesper Juul skriver om just detta i sin bok ”ditt kompetenta barn”. 

 

Jesper pekar på att idag vill man så gärna ge sina barn ett bra självförtroende vilket gör att 

självkänslan blir lidande senare i livet och människor som har en ”sunt utvecklad” självkänsla 

klarar sig bättre senare i livet, gentemot grupptryck och konflikter m.m. 

 

Manipulera aldrig dina barn!! Något jag tycker är en bra regel eftersom vi som vuxna inte 

heller vill bli manipulerade. 

 

Jesper har i sin bok ett bra exempel på ett fel jag tror alla gör. Tänk dig situationen att mamma 

och barn sitter vid bordet och mamman matar barnet men den 6.e skeden spottar barnet ut.  

 

Hur reagerar du som föräldrar i detta?  

En vanlig reaktion är just att manipulera barnet… en sked för mamma osv. Detta kan leda till 

att barnet får en felaktig känsla av att känna sig nöjd och mätt utan förknippar känslan med att 

”snart blir mamma frustrerad”. I detta läget är det bättre att låta barnet lära sig känna sina 

egna känslor som i så mycket annat för att få självkänsla och bli självständig. 

 

Att vara en duktig elev eller ett duktigt barn i allmänhet är ju bekvämt för föräldrar och lärare 

då dessa ofta gör som de blir tillsagda. Detta leder dessvärre till problem när barnet nått vuxen 

ålder då det måste ta egna beslut och möta konflikter. Att uppfostra barn till dessa ”duktiga 

flickor och pojkar” fungerade som samhället såg ut för ca 50 år sedan, men inte idag. 
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Barn måste själva få ta ansvar!! 

 
Inom musiken är detta väldigt viktigt att man lägger tyngd på som förälder och lärare för att 

barnet själv ska känna att det har en egen vilja och kan påverka sina resultat själv. 

 

Det fungerar självklart ett tag att säga till barnen allt de ska göra… 

- Gå och lägg dig! 

- Ät upp maten! 

- Gör läxan nu! 

- Ta på dig de här byxorna! 

 

Detta är saker som många föräldrar ”hjälper” sina barn att göra. Det stora felet kommer först 

senare då barnet är uppe i sådär 10-års ålder och föräldrarna inte förstår varför barnet inte 

självmant hjälper till med olika sysslor i hemmet, eller gör sin läxa utan att bli tillsagd. Detta 

är självklart inte alls konstigt eftersom det inte ens funnits i barnets värld att göra detta och 

inte självmant.  

 

Fel nr två blir nu att föräldrarna skyller på barnet när de själva är skyldiga till ”felet”.  

 

Något man kan göra som förälder är att be om ursäkt till barnet även om det kan vara svårt att 

tvingas lägga sig ”under” sitt barn och erkänna att man gjort fel som inte låtit barnet 

bestämma mer själv o ta mer eget ansvar. 

 

Man kan tidigt uppmuntra barn att ta eget ansvar och lära de planera själva, ett exempel är att 

när barnet kommer hem från skolan fråga när han/hon planerar att göra sina läxor eller öva på 

sitt instrument. Självklart kan man komma med förslag men när man låter barnet tänka själv, 

och inse att det är viktigt, blir det lättare att göra det.  

 

Vi vuxna gör ju också hellre saker vi själva planerat än att någon tvingar oss till det, eller hur? 

För har barnet på vägen hem suttit och tänkt att det skulle spela dataspel efter middagen så 

förstör man deras personliga planering genom att neka dem detta och säga att de måste göra 

läxan först för att sedan få tillåtelse att spela på datorn. 

 

Här uppstår genast en konflikt och barnet känner sig kanske kränkt och självkänslan blir 

sämre, plus att läxan eller övningen känns påtvingad. Självklart kan man säga till barnet att 

det är okej att det spelar dataspel en viss tid, men utan att ändra hela planeringen för barnet.  

 

Vi får heller inte glömma att barn har behov av att känna vuxnas individuella gränser för att 

känna sig säkra och trygga. 

 

Barn testar gränser från en mycket tidig ålder och detta fortsätter längre fram särskilt med nya 

vuxna såsom lärare. ”Barn kan inte alltid veta vart gränserna går innan de testat dem”. 

 

Jag tror att man inom musikens värld kan lära mycket av barnuppfostran och lära sig som 

musiklärare hur olika barn fungerar. Om en elev är ovanligt bråkig eller ovanligt medgörlig så 

kan detta grunda i att de hemma inte behöver ta eget ansvar alls. Barn är individer och beter 

sig på olika sätt om de inte får ta eget ansvar, vissa blir medgörliga medan andra bråkar 

mycket i skolan för att de känner sig osäkra. 
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Tvång löser sällan problemen i längden, det kan tvärtemot skada barnet så det mår dåligt av 

det längre fram i livet. Jag tror istället man ska komma överens med sitt barn/sin elev om ett 

tillvägagångssätt som funkar för båda parter.  

 

Fråga eleven hur det skulle vilja lägga upp sin övning. Man kan självklart säga att man vill att 

eleven ska öva 4 dagar i veckan till exempel, men att barnet själv får säga vilka dagar och 

vilken tid.  

 

Det är även viktigt att förklara för sina barn/elever varför man vill att de ska göra en sak 

annars känns det självklart meningslöst. 

 

Om man i hemmet vill att ens barn ska hjälpa till att plocka bort från bordet efter middagen 

kan man förklara att det är för att det går snabbare så att alla kan göra något tillsammans,  

eller för att det är viktigt just för den här familjen att alla hjälper till. Gör kanske en jämförelse 

med något som barnet kan relatera till, annars känns det lätt tråkigt och påtvingat.  

 

Frågeställning: 
 

Hur ser musiker och pedagoger på tvång och manipulering och hur är deras egen väg fram till 

dagens läge, jag har därefter valt att jämföra deras svar med hur mina egna svar ser ut.  

 

 

Metod & Undersökning 
 

Jag har valt att göra intervjuer via e-mailkontakt. 

 

Mitt frågeformulär består av 12 frågor där jag frågar runt deras personliga bakgrund och 

förhållande till tvång, övande, vägval m.m. 

 

Vissa frågor har varit två eller flera frågor inbundna i samma frågeställning, något jag kanske 

borde ha delat upp från början, med jag har ändå fått ut de svar jag var ute efter och tycker 

mitt formulär fungerat väldigt bra. 

 

Jag förklarade i mitt e-mail hur jag ville att de skulle svara på mina frågor och bad dem 

kontakta mig om det fanns några frågetecken och skrev även med att deras personliga 

uppgifter kommer omnämnas i detta arbete. 

 

Längst bak i arbetet kan du hitta de 4 formulären med fullständiga svar. 

 

Jag har valt att intervjua fyra manliga musiker och lärare. De är alla anställda på musikhög-

skola och en av dem jobbar även som professionell musiker och frilansar som solist. Jag 

känner dem personligen och valde dem utifrån att de undervisar på olika instrument och 

kommer från olika bakgrund och från olika delar av landet.  

 

Personerna skiljer sig även en del i sättet att undervisa, de är mellan 40 - 60 år gamla och har 

lång yrkeserfarenhet. 
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Jag ville inte att det skulle skilja för mycket i ålder på dem jag intervjuade och jag valde att 

intervjua enbart män av den enkla anledningen att jag inte fann någon kvinna med den 

inriktningen jag sökte. Kanske hade svaren från en kvinna varit annorlunda, kanske inte (?) 

Alla fick ett mail där jag frågade om dem ville hjälpa mig med arbetet och ett bifogat formulär 

med frågeställningarna där de fyllde i sina svar och skickade tillbaka. 

 

Jag tycker att det fungerade mycket bra att göra den här formen av undersökning och jag har 

inte stött på några problem eller missförstånd.  

 

Att själv ta del av undersökning har varit väldigt lärorikt då jag fått del av andra människors 

sätt att se på saker som jag själv tagit för givet. Jag har fått ställt mig själv mot väggen i 

många frågor och gräva djupare i hur man kan bli påverkad i det vuxna livet av saker man 

varit med om som barn. Jag har även lärt mig att mina åsikter inte alltid är de som är rätt utan 

att det kan finnas många individuella rätt eller fel och att man måste hitta det sättet som passar 

allra bäst själv.  

 

Att samhället ändrar sig hela tiden har jag också fått lärdom av tack vare min forskning. 

Det finns nya sätt att gå till väga, och det var inte alltid bättre förr.  

Precis som att tekniken utvecklas så kan även våra sociala sätt att bete oss på utvecklas, och 

vårt sätt att uppfostra våra barn eller undervisa våra elever i skolan utvecklas till det bättre. 

Att våga pröva nya tillvägagångssätt och inte stanna kvar i gamla synsätt tror jag är viktigt för 

den personliga utvecklingen. 

 

I diskussionerna har jag valt att lägga in mycket egna åsikter och en del forskning från 

personer jag tycker har intressanta åsikter, detta just för att jag med mitt arbete önskar kunna 

påverka människor på något sätt och kanske starta en diskussion utifrån frågor som kommer 

upp.  

 

Att skriva ett arbete som är mycket personligt och självutlämnande har varit lärorikt och 

intressant då jag hittar sidor hos mig själv jag inte visste fanns.  
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Resultatredovisning 
 

Jag kommer redovisa mina svar och även själv svara på frågan för att sedan göra en 

jämförelse och slutligen en diskussion på varje punkt. 

 

1. Hur ser din bakgrund ut?  
 

Var musik en del av din uppväxt, och i så fall, hur påverkade det dig? 

 

Intervjusvar: 3 av 4 hade musiken som en naturlig del i sin uppväxt och gled in i det av bara 

farten, medan den av personerna som idag är professionell musiker inte allt är uppväxt med 

musik i hemmet utan minns enbart att det fanns en radio.  

 

Eget svar: Musiken var en viktig del i min uppväxt och jag älskade att sjunga o dansa tidigt 

så självklart påverkade det mig att mamma o pappa alltid lyssnade på musik, ingen spelade 

något instrument hemma när jag var liten men mina föräldrar var intresserade av musik. 

 

Jämförelse och diskussion: Här ser det ganska lika ut om jag jämför med mig själv och det 

verkar vara ett positivt minne för oss som hade musik som en del av vår barndom. 

 

2. Hur gick det till när du började med musiken / 

instrumentet? 
 

Intervjusvar: Här skiljer svaren något då en av dem började tidigt med ett annat instrument 

än det han/hon sysslar huvudsakligen med idag för att det fanns hemma. En fick även haka på 

ett äldre syskon med samma instrument och huvudsakligen verkar musiken funnits naturligt 

hemma. Även i denna fråga skiljer sig den av personerna som professionellt utövar sitt 

instrument, då han/hon började med instrumentet eftersom det verkade bra för lungorna då 

han/hon höll på med tävlingscykling.  

 

Eget svar: Jag ville spela fiol men precis som jag beskriver i min inledning var kön dit lång 

och det fick efter min fars vilja istället bli trumpet. 

 

Jämförelse och diskussion: Här kan man se att det skiljer sig lite eftersom de som jag inter-

vjuat antingen valt sitt instrument av en egen anledning eller att det fallit sig så, eftersom 

instrumentet fanns i hemmet och denne började spela på det. De övriga började spela ett 

instrument de själva ville spela. 

 

 

3. Hade du från början lätt för instrumentet, och i så fall var 

det någon annan som märkte det än du själv? 
 

Intervjusvar: Här är det genomgående att de verkar haft lätt för sig med sitt instrument.  

Fann även exempel på en av dem som prövade ett annat instrument samtidigt som inte alls  

var lika lätt för honom/henne. Här poängteras även hur viktigt det var med beröm. 
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Eget svar: Ja, jag hade jättelätt för instrumentet i sig, inte lika lätt för det teoretiska med att få 

ljud o spela både högt och lågt var aldrig något jag ens behövde kämpa för som liten. 

Mina föräldrar och min lärare berömde mig mycket och tyckte det gick jättebra, jag förstod 

det inte själv eftersom jag inte ens ”ville” spela det instrumentet utan såg det mer som en fart-

sträcka till att få spela det jag egentligen skulle spela så att det faktiskt var lätt var inget jag 

tänkte på.  

 

Jämförelse och diskussion: I denna fråga verkar alla haft lätt för sitt instrument och även fått 

beröm från lärare och föräldrar, något som har stor tyngd och betyder mycket. 

 

4. Har du någon gång eller ofta känt dig pressad inom musiken 

av någon närstående mot din vilja? 

 
Intervjusvar: Här är svaret nej på alla mina intervjusvar. Någon beskriver sig blivit ”milt 

påtryckt” och en annan om att den blivit påmind om läxor, men ingen har känt tvång.  

 

Eget svar: Ja, ofta! Eftersom jag var trotsig och ville sluta av många olika anledningar så 

kände jag själv en enorm press trots att min lärare och mina nära egentligen ville väl och mitt 

eget bästa. Jag kände spelandet som ett ”måste” och ”borde” och inte alls något jag ”ville” 

göra av egen vilja.  

 

Jämförelse och diskussion: Här är skillnaden stor eftersom ingen av de jag intervjuat känt 

sig pressade mer än stöttade med att göra läxor och skjutsa till lektioner m.m.  

Eftersom jag idag valt att skriva om detta så förstår jag att det satt djupare spår i mig än jag 

själv trott. Jag känner mig nyfiken på att hitta någon som haft det som jag, och som fortsatt 

mot sin egen vilja och som byggt upp en hatkärlek till sitt instrument. 

 

Linda Lampenius –  finlandssvensk violinvirtuos, som gjorde sin första världsturné vid 8 

års ålder beskriver sin barndom, som att hon minns att hon bara stod och ”övade på den där 

förbannade fiolen” och har byggt upp en sorts hatkärlek till vad hon faktiskt är enormt 

begåvad till att göra. (Artikel ur Aftonbladet 25 jan 2008). Hon hade en enorm press från sin 

lärare, så stor press att hennes föräldrar kanske aldrig förstod det. I övre tonåren kände Linda 

en enorm press vilket gjorde att hon utvecklade ätstörningar och fick anorexi, något som 

hände även mig under min tid på musikhögskolan. 

 

Jag kan känna igen mig i hennes tankesätt då hon ville bli sedd för något annat än sitt fiolspel. 

 

Att ha en distans till sitt instrument tror jag personligen är viktigt, bara det inte blir för långt. 

 

Jag tror inte på att leva med sitt instrument, som om det vore ens högra arm och nästan bli 

som besatt av det så det tar över ens livssituation, men jag tror inte heller att man ha sitt 

instrument som en del man inte behöver. Man skulle kunna likna ett instrument med sin ena 

njure. Man kan leva utan den men man kan göra så mycket mer om man har den. 

 

I boken ”Effortless Mastery” skriver författaren Kenny Werner om att det är viktigt att inte 

betrakta sitt instrument som en fiende utan som en vän. Många musiker verkar trots detta leva 

ett liv, ”rädda” för sitt instrument och ”rädda” för att spela fel, och därmed vara mer eller 

mindre fastlåsta i ett förhållande, som innebär att man är livrädd för något man inte kan slita 
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sig från. Man måste lära sig acceptera musicerandets olika sidor, och för att slippa rädslan 

försöka inse att det rimliga i att också ”felaktiga” toner kan uppstå.  

 

Musik är inget beständigt som alltid funnits och det är vi människor som skapat rätt och fel, 

falskt och rent, bra eller dåligt. 

 

5. Hur ser du på övande?  

Kan du göra det för din egen skull eller är det ofta för 

prestation för någon annan? 
 

Intervjusvar: Alla tycker att övande är viktigt och majoriteten tycker även att det alltid varit 

kul att öva. Här tycker även några att det är viktigt med mål för att öva medan en av dem 

gärna övar enbart för sin egen skull. 

 

Eget svar: Jag har svårt att göra det för min egen skull, och tror faktiskt inte jag skulle göra 

det om jag inte kände att jag behövde göra det för någon annans skull eller för ett syfte. 

För mig spelar det ingen roll hur det låter, men om jag ska spela upp det för någon annan 

spelar det en enorm roll för mig hur det låter för då är det inte för min skull jag gör det. 

 

Jämförelse och diskussion: Den likheten vi ser bland många musiker både i min 

undersökning och utanför är att man ofta känner sig mer triggad att öva och prestera om man 

har ett mål, samtidigt som det finns de som övar och presterar för sitt eget bästa och som vill 

bli bättre bara för sin egen skull. I svaren på intervjuerna kan man se att de flesta tycker att det 

är kul att öva, men att det blir lättare om man har ett mål eller en uppgift att öva inför 

eftersom det då är lättare att känna en mening med det man gör.  

 

6. Behöver du press utifrån/mål m m, eller kunde/kan du ha 

drivkraften själv? 

 

Intervjusvar: här visar svaren på att mål är en viktig del och att man blir sporrad av att ha 

konserter m.m. Alla verkar dock ha en stark drivkraft i sig själva. Ett svar jag tycker är viktigt 

att ta upp kommer från en pianopedagog i 50-årsåldern som beskrev hur han/hon kom överens 

tillsammans med sina föräldrar om övningstid när han/hon var ung.  

 

Eget svar: jag behöver ha press, men det är något jag tror beror på att jag vant mig vid att ha 

press och aldrig fått känna på min egen drivkraft när det gäller att öva och spela mitt 

instrument. På högskolenivå började jag som jag nämnde tidigare att sjunga och utbilda mig 

till sångpedagog, något jag själv ville och behöver faktiskt inte alls lika mycket press där.  Jag 

kan gärna ställa mig och sjunga för min egen skull ensam i ett rum, eftersom jag aldrig haft 

någon press på mig när det gäller just att sjunga. 

 

Jämförelse och diskussion: Här är alla överens om att det är viktigt med mål och att få stöd, 

men även att ha en inre drivkraft.  

 

Min egen slutsats i denna fråga är att jag tror det är lättare att ha en egen drivkraft till något 

man själv vill, än till något man blir tillsagd att göra mot sin vilja, för även om man tycker det 
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man blir tillsagd är helt okej så är det svårare att brinna för det eftersom det inte kommit från 

en själv.  

 

Uttrycket att ”lägga ner sin själ” i något tror jag kan vara betydande här eftersom saker som 

man har inom sig och verkligen vill göra är lättare att verkligen göra lustfyllt och med egen 

drivkraft.   

 

7. Tror du vi kan födas med talang/fallenhet för ett visst 

instrument? 

 

Intervjusvar: Här tror 3 av 4 att det är så medan en av dem tror att det mest är miljö- 

påverkan. De flesta tycker här att det är viktigt med stöd och motivation samtidigt som det 

finns fysiska faktorer som gör det lättare eller svårare för olika instrument. Här kommer det 

även fram att det är viktigt med övning för att få fram en talang. 

 

Eget svar: Ja, det tror jag faktiskt men kanske inte specifikt för bara ett instrument. Jag tror 

däremot att man kan ha bättre förutsättningar rent fysiskt för vissa instrument rent 

ergonomiskt. 

  

Jämförelse och diskussion: Här tycker både jag och personerna som svarat på mina frågor 

att det krävs vissa förutsättningar, men det läggs även tyngd på miljö och motivation, vilket 

självklart är viktigt. Har man folk omkring sig som tror på det man gör och som stöttar går  

det nog faktiskt lite lättare än om man får kämpa helt ensam. Ensam är inte starkast alltid.  

 

Om man nu kan födas med fallenhet till ett visst instrument, men vill spela ett annat, hur går 

det ihop? Jag ville ju spela fiol, men hade faktiskt fallenhet för just trumpet som jag inte ens 

valde att spela själv. Är det nu man börjar prata om slumpen? 

 

Det kan ju känns lite som att äta sallad när man är sugen på choklad. Hur mycket man än 

försöker få salladen att fungera som substitut så är man ändå sugen på choklad. Jag ville ju 

spela fiol trots att jag var så duktig på trumpet. Är det så att efter tillräckligt lång tid har man 

glömt smaken av choklad och tycker inte alls om det längre?  

 

Idag känner jag inget behov av att lära mig spela fiol och jag är inte förtjust i fiolmusik 

överhuvudtaget men kan ändå känna en viss bitterhet i att jag inte fick försöka eftersom det 

var min önskan.  

 

8. Kan man utan fallenhet tvinga fram resultat? 
 

Intervjusvar: Ett par av de svarande svarar ja på, även om enigheten är större kring att det 

nog också måste finnas en viss mån av motivation. Här nämns även vikten av en bra lärare 

som ska kunna hjälpa till att plocka fram motivationen hos eleven och stötta eftersom det kan 

”lossna” även om det till en början är motigt.  

 

Eget svar: Ja, det tror jag, men kanske inga bestående resultat. Jag tror inte man kan tvinga 

fram en känsla hos en människa, som att försöka manipulera en annan människa att blir 

förälskad eller få en människa känna samma sak som jag när den spelar ett stycke musik, 

sådana saker kommer inifrån människan och dit kan man inte nå. 
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Jämförelse och diskussion: Här är alla överens om att det krävs motivation, men att man kan 

få fram resultat genom tvång även om det inte är ett tillvägagångssätt som är bra i längden 

eftersom tvång alltid är mot individens vilja. Det är här man måste dra gränsen mellan 

stödkorsett och tvångströja. 

 
9. Är det en slump att det gått så bra för dig med musiken? 

 
Intervjusvar: Trumpetaren och klarinettisten jag intervjuat tror att det rent utav kan vara en 

slump. Pianisten tycker att han/hon helt enkelt haft de rätta förutsättningarna till det. 

Sångpedagogen tyckte det var tur då han/hon arbetade med ett lite annorlunda yrke innan och 

började ta lektioner vilket ledde till en tjänst som lärare på musikhögskola  

 

Eget svar: Både ja och nej eftersom det kanske var en slump att jag inte fick plats i 

fiolklassen den terminen jag skulle börja och pappa fick som han ville med trumpeten.  

Kanske är det en slump att jag hade de fysiska förutsättningarna att bli bra på instrumentet!  

 

Jämförelse och diskussion: Man kan diskutera slumpen hur länge som helst, eftersom alla 

har olika syn på vad som är slump och inte. Egentligen är det väl en slump att man finns till!  

En på miljonen, att just den spermien som skulle bli jag hann först till ägget eller att just mina 

föräldrar träffades så att jag blev just den jag är och ser ut som jag gör. Om jag haft en annan 

pappa hade jag ju inte varit jag, och inte suttit här och skrivit just nu, eller hur? 

 

En god vän till mig skriver i en av sina sångtexter: ”här föddes jag till världen av en slump” 

Och hur planerat ett barn än är så kan man kanske dra slutsatsen att det är en slump att det 

blev just som det blev. Människor är mirakel tycker jag och visst är det underbart att vi kan 

skapa musik, och jag tror nog att vi kan ha fallenhet för olika saker av en anledning som man 

kanske inte kan svara på. Det skulle ju vara tråkigt om alla spelade fiol ju! 

 

10. Vad hade hänt om du valt en annan väg? 

 

Intervjusvar:  Här har två personer av fyra möjliga svarat att de skulle blivit något inom ett 

annat yrke såsom tex. läkare, ekonom eller jurist. En person känner sig som en typisk pedagog 

och skulle valt ett annat läraryrke. En person vet inte vad han/hon skulle gjort annars. 

 

Eget svar: Verkligen ingen aning!  

Jag hade inga andra planer alls och kände att musiken är det enda jag kan göra, så jag 

bestämde mig för att jag lika gärna kunde göra det. Men självklart kan man väl ha drömmar 

om att få göra något annat, när jag var yngre tävlade jag lite inom ridsport och drömde även 

om att kunna bli modell,  men sålde hästen för att musiken tog för mycket tid och jag är inte 

särskilt lång heller. 

 

Jämförelse och diskussion:  I intervjuerna finns det personer som hade valt andra yrken om 

de inte valt musiken, såsom jurist, läkare och ekonom vilket känns väldigt långt från min egen 

bild av livet eftersom jag aldrig tyckt om att gå i skolan eller plugga, jag har alltid velat göra 

saker som går så lätt som möjligt och som jag inte behöver anstränga mig för att lyckas med. 
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En av personerna jag intervjuade kände sig som en typisk pedagog och tror sig ha hamnat i 

någon form av lärarroll ändå. Jag trivs också bra i pedagogrollen och tycker om att jobba med 

människor. 

 

Som nyutbildad sång och trumpetpedagog arbetar jag idag i butik och trivs faktiskt väldigt bra 

med det. Jag tror inte det skadar att prova på olika yrken för att hitta något man trivs med och 

utbildningen som pedagog har man ju alltid med sig och kan plocka fram. 

 

Det påverkar självklart också att de jag intervjuat är mycket äldre än vad jag är och har en stor 

erfarenhet av yrket.  

 

Min mamma brukar säga att hon fortfarande inte vet vad hon vill ”bli när hon blir stor” och 

jag tror att det är nyttigt för människor att söka och testa nya saker, men man får akta sig 

eftersom gränsen för att bli osalig och missnöjdhet med vardagen lätt kan smyga sig på. 

 

11. Varför tror du det har gått som det har gjort? 

 

Intervjusvar: Här verkar glädjen och det roliga spela stor roll för alla! Medarbetare och 

kollegor som de trivts att jobba med, men även bra hemmiljö och stöttning från närstående. 

Två av dem tror att det beror mycket på att de haft en fallenhet för yrket och för sitt 

instrument. 

 

Eget svar: Jag tror det beror mycket på att jag bestämt mig för att satsa och för att jag är en 

stark tävlingsindivid. Även om det varit lite mot min egen vilja har jag alltid blivit stöttad i 

mina beslut. Jag kan ibland tänka att det faktiskt beror på min pappa som det har gått som det 

har gått eftersom han så gärna har velat att jag ska ”komma upp mig” och bli bättre och bättre. 

Jag har liksom aldrig velat göra min omgivning besviken och har stor respekt för vad andra 

tycker och tänker.  

 

Jämförelse och diskussion: Här kan vi se en likhet mellan alla som svarat på frågorna. 

Alla har haft lätt för sig och haft stöd på vägen, men några har även haft en ”backup-plan”  

att ta till som skulle kunna fungerat lika bra som den vägen de valt. 

 

Själv har jag aldrig haft en sådan plan utan har gjort det ”enda jag är bra på” och levt på att 

ingen direkt genomskådat att jag inte tyckt att det varit en ”dans på rosor”. 

 

Idag är jag hemskt glad att jag gjort den här resan och fått alla utmaningar, vilket har stärkt 

mig som person väldigt mycket. Jag är inte densamma nu som jag var innan jag började på 

musikhögskolan, visserligen är jag äldre och har mognat men jag tror att man lär sig mycket 

av sig själv. Jag tror många som går en musikhögskoleutbildning lär sig att ”musik är livet”. 

Jag går ut med vetskapen om att ”musik inte är livet”.  

 

Musik är en stor del av livet, Musik kan va glädje, sorg, kreativitet, lust, skapande, frihet…. 

men Musik är faktiskt inte meningen med livet och för att musiken ska kunna leva och vara 

glädjerik får man inte kväva den med massa krav!! 
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12. Är du idag nöjd med ditt mål? Kunde vägen dit sett 

annorlunda ut om du fått välja? 

 

Intervjusvar: Alla är mycket nöjda med sitt mål och även nöjda med vägen de tagit dit. 

Ingen av de ångrar några vägval de gjort eller inte gjort. 

  

Eget svar: Jag är nöjd med min prestation och tycker att jag gjort det bästa av det även om 

jag idag kan tycka att jag kunde ha vågat gett mer, men eftersom jag vet att det inte skulle 

gjort mig lyckligare ångrar jag inget jag inte gjort.  

 

Vägen fram till där jag står idag hade säkert sett annorlunda ut om jag fått välja, kanske hade 

jag inte hållit på med musik? Kanske hade jag inte kunnat spela svåra etyder eller ha en 

skolad sångröst? Det är svårt att ens tänka tanken på hur mitt liv sett om jag hade valt att välja 

själv. Jag valde att låta andra välja åt mig och jag tycker både att det är rätt och fel på samma 

gång eftersom jag inte kan veta hur mitt liv sett ut idag om det inte blivit såhär?  

 

Jämförelse och diskussion: Här kan ju såklart ingen av oss veta hur vägen hade sett ut om 

det varit annorlunda, man kan bara spekulera i det. Alla har gemensamt att vi är nöjda med 

den vägen vi gått. En av personerna jag intervjuat kan även känna att vägen hit har gjort 

honom/henne starkare eftersom han/hon kunnat visa status genom att bevisa något han/hon 

gjorde väldigt bra, något jag kan känna igen mig i under senare år. 
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Avslutning 
 

 

Citerar återigen Kenny Werner som i sin bok ”Effortless Mastery” skriver: 

  

”Om du tror att musik verkligen är det viktigaste här i livet, att öva, att spela, att leva i 

musiken hela tiden kan du göra ett test. Gå till köket o hämta en plastpåse. För den över 

huvudet och knyt åt runt halsen och andas som vanligt och räkna till 100. när du kommer till 

20, fråga dig själv hur viktigt det är med musik. Fråga samma fråga igen vid 60… i detta 

skede kommer du förmodligen inte tänka på hur intervallen klingade i d-mollmässan du 

spelade surt på i helgen. Du förstår säkert poängen.” 

 

Han poängterar även med överskiften ”vem bryr sig?” ungefär såhär:  

 

Vem bryr sig om du inte spelar en ton till i ditt liv? Ingen.  

Vad är det för syfte du uppfyller för världen med din musik? 

Djuren utrotas, barnen svälter, folk krigar och haven och luften förgiftas... 

MEN FRUKTA ICKE!!! Du spelar ju dina etyder så fint, så det löser sig alltid!! 

Världen behöver inte dig! Gå hem och börja ett nytt liv!! 

 

Detta är ganska extrema slutsatser han drar, men jag tror nog han vill få överambitiösa 

musiker att tänka till lite extra. 

 

I mitt arbete har jag velat sätta mitt eget tänkande i relation till lite av andras tänkande och få 

fram saker som jag tycker och tror är viktigt för både lärare och föräldrar att tänka lite extra 

på! 

 

Det har varit lärorikt för mig att gå till djupet med de här frågeställningarna och förhoppnings-

vis har jag vidgat mitt synsätt i dessa sammanhang. 

 

Att man själv blivit manipulerad eller behandlad på ett visst vis betyder inte att det är det enda 

sättet att gå till väga när man möter andra medmänniskor.  
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Jag hoppas att jag med detta arbete ska kunna få någon att bestämma sig för att göra om 

tvångströjan till en stödkorsett…  

 

 

          Jag vill tacka: 

 

 Min handledare Lars Lundström, för inspiration glädje och kunskap. 

 Lärarna på Musikhögskolan Ingesund som jag fick intervjua. 

 Mina underbara föräldrar (utan er hade jag inte kommit hit) 

 Min make Martin som låtit mig ockupera datorn så många timmar. 

 Min vän Håke som ställt upp, svarat på mina frågor när datorn krånglat och lyssnat på 

mina idéer till arbetet. 
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Bilaga 1 
 

Appendix 
 

Inledning – ”självbiografi”  

 
Jag var 4 år gammal när jag kom fram till min mamma och sa: - Mamma, jag vill spela fiol! 

Varpå min mamma förklarade att jag var för liten och det var svårt att lära sig spela instru-

mentet.  

 

Detta förstod jag inte alls och gav till svar:  

 

           - Ge mig en fiol och 5 minuter så ska jag spela som en Gud för dig! 

 

 

 

Min mamma pratar ofta om detta än idag, och vet inte alls vart jag fick orden jag valde ifrån.  

 

Någon fiol blev det inte då och när jag i 8års-åldern skulle till musikskolan på ”instrument-

demonstration” var jag ännu fast besluten om att spela fiol. Köerna till att spela fiol var 

mycket långa, och det skulle nog dröja en hel termin mist innan de kunde ta in fler på fiol.  

 

Min pappa tyckte att jag kunde spela något annat instrument istället och ville hemskt gärna att 

jag skulle spela trumpet, mest för att han själv spelat det och slutat, något han senare ångrade.  

Efter mycket om och men fick han med sig sin motsträvande dotter till rummet där man fick 

prova att spela trumpet.  

 

Det var inte så många barn i det rummet och jag fick prova direkt hos läraren. 

Han försökte visa mig hur man gjorde och förklara hur man skulle spänna och surra med 

läpparna för att få ljud men jag var inte så intresserad och försökte förklara för honom att jag 

redan kan få ljud, och att vi hade en gammal trumpet hemma i garderoben.  

 

Jag fick testa på en trädgårdsslang fastkopplad med en kaffetratt och fick såklart genast ljud. 

Pappa och läraren diskuterade läget och skrev på papper att jag skulle börja spela på 

måndagar. Jag minns än idag hur sur jag var i bilen hem. 

Jag ville för det första spela fiol, och sen hade jag inte ens få testat på en riktig trumpet utan 

en trädgårdsslang, vilken hemsk lärare. 

 

Pappa följde med till min första lektion på musikskolan och jag fick prata med läraren och 

berätta om min katt, skolan och mina nya röda lackskor, han var ändå rätt snäll när allt kom 

omkring. Jag hade med min pappas gamla trumpet och vi spelade några enkla låtar, men jag 

tyckte han gick långsamt framåt och tyckte att jag kunde bäst själv. 

 

Läraren lyckades charma mig totalt och han blev min nya idol och jag pratade alltid om 

honom och hur rolig och snäll han var mot mig, så själva spelandet lockade mig inte, utan jag 

längtade efter att få träffa min lärare.  
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När jag spelat en termin så kom jag plötsligt ihåg att det skulle vara mindre kö på fiol och 

började försöka få mina föräldrar att fixa så att jag fick spela fiol istället. Jag pratade med min 

lärare som sa att han skulle tycka det va väldigt tråkigt om jag slutade gå för honom och mina 

föräldrar tyckte absolut jag skulle fortsätta eftersom det gick så lätt för mig att spela på 

trumpeten. De vann!  

 

Jag fortsatte spela trumpet för min snälla men bestämda lärare och utvecklades ganska snabbt. 

Nu fick jag även börja spela orkester och träffa andra barn som spelade samma instrument 

som jag, det tyckte jag var riktigt kul, men mest kul var det ändå att testa andra instrument i 

pausen på repen. Klarinett verkade vara ett mycket roligare instrument och tvärflöjt spelade ju 

alla andra flickor i orkestern.  

 

I skolan var det inte lätt, och barnen retade mig för att jag spelade mitt instrument och allt 

oftare började jag med flit glömma min trumpet hemma när jag skulle ha lektion så min 

mamma fick köra den till skolan senare.  

Nu ville jag verkligen sluta spela, men det ville inte mina föräldrar och min lärare.  

Det blev många samtal och många tårar som föll, men jag lät mig hållas och fortsatte spela 

om än som en ganska motsträvig elev. 

 

I slutet av mellanstadiet började jag i en ny orkester i en annan kommun som min lärare hade 

hand om, jag tyckte fortfarande att min lärare var underbar och blev väldigt glad när jag fick 

börja där. Jag blev välkomnad på ett helt annat sätt i den orkester och jag var faktiskt inte 

enda tjejen som spelade trumpet och jag vågade vara mig själv mer, även om det ofta slutade 

med att jag och den andra tjejen fick sitta på varsin sida om orkestern för att inte skratta och 

prata konstant, men kul var det helt klart!! 
 

Nästa kris kom när jag började på högstadiet, då blev det verkligen helt otänkbart att spela 

trumpet. För det första var jag tjej, och det vet ju alla att tjejer spelar väl inte trumpet?  

För det andra så var det verkligen inte häftigt, och jag ville vara en häftig tjej…som alla 

andra.  

 

Minns tydligt min första musiklektion i 7:an, då man gick laget runt o alla fick säga om de 

spelade nått instrument eller sjöng och när det är min tur utbrister läraren: 

 

   - Men det är ju du, vad kul….visste ni att hon är jätteduktig på att spela trumpet? 

 

Jag önskade i den stunden att jag skulle sjunka genom golvet, hur kunde hon säga så inför alla 

mina klasskamrater, det var ju fruktansvärt. Precis som jag misstänkte var det ingen som 

tyckte det va häftig alls att spela trumpet, och många skrattade bakom min rygg när jag kom 

med min låda och skulle ha lektion. 

  

Aldrig spelade jag på musiklektioner, och även om läraren bad mig ta den med mig så glömde 

jag den alltid med flit. Det var bara när jag skulle ha trumpetlektion med min lärare från 

musikskolan som jag motvilligt tog den med mig, men helst ville jag att mamma skulle köra 

mig till skolan de dagarna så jag slapp skämmas på bussen med min stora fula låda.  

 

Jag spelade fotboll och höll på med ridning på fritiden. 

Slutade med fotbollen när jag bara kunde vara med på en av två träningstillfällen i veckan 

eftersom jag hade orkester och höll på med ridningen på högre nivå. 
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Tjejerna i fotbollslaget tyckte såklart att det va konstigt att jag bara var på en av 

träningstillfällena och frös ut mig när jag väl var där, så det va mest skönt att sluta. 

 

Med tiden hände något… jag fick börja i stadens musikkår fast jag nog var lite ung, och fick 

förtroendet av min lärare att jag kunde klara det eftersom jag var duktig för min ålder. Jag 

minns hur jag med vördnad gick till mitt första rep, fick min egen pärm och fick sitta mellan 

de stora killarna i trumpetstämman. De skojade med mig och gjorde så jag kände mig 

välkommen i gänget trots att jag var mycket yngre än dem och dessutom tjej. 

 

 Jag hängde med bra på repetitionerna, och orkestern var stor så om man inte kunde eller 

tappade bort sig i noterna kunde man bara låtsas att man spelade eftersom det ändå var så 

mycket ljud, dessutom så var killarna snälla och pekade om man hade tappat bort sig lite.  

 

I den här orkestern syntes man i olika sammanhang med Julkonserter och marsch på stan vid 

olika tillfällen, jag kände mig mycket stolt över att vara en del av dem och låtsades inte om 

elaka människor från skolan om jag såg dem vid något tillfälle då jag var med orkestern. I 

orkestern skapade jag mig fler förebilder än min lärare och såg fram emot varje repetition med 

dem.  

 

När man skulle börja tänka på vad man skulle söka till på gymnasiet så lutade det åt bild och 

form för min del, men jag hade ingen grund för det mer än att det verkade som att man slapp 

mycket av sådant jag tyckte var tråkigt i skolarbetet.  

 

Egen vilja! 
 

Hemma tyckte de självklart att jag skulle söka musikgymnasiet i stan, men jag var inte lika 

inne på deras spår, och kände att jag inte passade in där eftersom de flesta verkade hålla på 

med pop och så, och var man tjej så skulle man helst sjunga. Jag vet inte vad det var som fick 

mig att göra det, men bara några dagar innan vi skulle lämna in blanketterna så skrev jag i 

hemlighet i musikgymnasiet som mitt förstahandsval.  

 

Jag var ju tvungen att berätta detta för de närmaste och för min lärare som nästan gick i taket 

då han reda på det. Nu blev det bråttom! 

Visst tyckte han det var kul, men nu var jag tvungen att öva MYCKET om jag skulle komma 

in. Jag förstod nog inte riktigt varför han hetsade upp sig så, men jag övade på det han sa till 

mig. 

 

 Efter några veckor var det dags för sökning och intagning till musikgymnasiet och man skulle 

spela för en jury, nu blev jag väldigt nervös. 

 

 Med hjälp av min lärare hade jag valt ut några trumpetstycken, jag spelade även ett stycke på 

blockflöjt och sjöng och kompade mig själv på piano. 

 

På sökningsdagen träffade jag väldigt många andra som skulle söka samma linje som jag och 

alla va lika nervösa men trevliga att prata med. 

 

Efter ytterligare några veckor kom resultatet, att jag var antagen…med riktigt höga poäng!! 

Min självkänsla hoppade upp ett hack och jag längtade verkligen efter att börja på gymnasiet.  
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Gymnasiet började och jag trivdes som fisken i vattnet i min nya klass, med mina nya 

kamrater som gillade samma saker som jag.  

Nu var jag en ”Estet” med allt som hörde därtill och gjorde revolt vad gällde klädstil och 

hårfärg för att visa att jag var en av dem, något som jag idag inte riktigt förstår varför jag 

kände mig så manad att göra. 

  

Det som möjligen försvårade min situation på den instrumentala fronten den första 

gymnasietiden var att min lärare blev föräldraledig och jag fick en vikarie som jag inte kom 

underfund med. Lektionerna kändes inte alls roliga och hans bemötande gjorde mig besvärad, 

jag saknade min gamla lärare oerhört mycket denna tid,  men fick otroligt bra stöd från 

kompisar i klassen och andra lärare på linjen.  

 

Sommarlovet mellan första och andra året på gymnasiet fick jag möjligheten att få åka på ett 

läger i Kalmar för att spela i blåsarsymfonikerna, sökningen gick bra och jag kom med som 

yngst i gänget och enda tjej i trumpetstämman. Det är två veckor av mitt liv som jag aldrig 

glömmer. Här fick jag träffa musiker från hela landet och många som gick på musikhögskolor 

på olika ställen, jag blev oerhört inspirerad och spelglad av detta. Det var ett tårfyllt farväl av 

vännerna man fått på lägret då alla skulle spridas för vinden igen, men jag har än idag kontakt 

med några få av dem. 

 

När skolan började igen efter sommaren var jag fast besluten om en sak, vilket var att jag 

skulle bli riktigt bra på trumpet och jag skulle gå på Musikhögskolan sen… 

 

Mina vänner skrattade lite åt mig eftersom jag var så säker på att detta faktiskt skulle hända, 

men det gjorde inget för någonstans inom mig visste jag ju ändå hur det skulle bli. 

 

Nu har jag gått ett år på Folkhögskola och 5 år på musikhögskola och känner mig någonstans 

nöjd med den vägen det blev, men vet inte riktigt om jag kan säga att jag valde den här vägen,  

utan snarare att jag inte direkt hade något annat val, men med det menar jag inte att jag ångrar 

det. Under utbildningen har jag ofta ställt mig frågan varför? Varför jag gör det här?  

 

Jag har nämligen inte alltid tyckt att det varit kul och tycker än idag att det kan vara tråkigt 

och jobbigt att spela trumpet. Min räddning här blev att jag valde att studera till sångpedagog, 

något som öppnade nya dörrar för mig. Ingen tvingade mig, jag valde själv! 

  

Det var kul och jag gjorde framsteg av egen vilja, en känsla jag saknade innan. 

Jag började mer och mer använda sången i olika sammanhang och såg det som en frihet. 

Jag har alltid blivit väldigt nervös av att spela inför publik på trumpeten, men att sjunga är en 

helt annan sak, för mig har det nästan varit som att bara öppna munnen och sjunga, inga grepp 

att hålla ordning på och inte behöva vara rädd att missa toner som man kan göra på 

instrumentet, härligt!! 

 

Så inom sången fanns inte samma prestige för mig, jag behövde inte bevisa något på samma 

sätt. Denna upptäckt har jag försökt ta vara på och överföra till mitt musicerande i helhet, 

något jag övar på än idag.  

Sången har varit och är bara för min egen skull, något jag vill göra och något som känns lätt.  

Trumpetspelet inser jag att jag haft väldigt lätt för men har ändå aldrig känt det så eftersom 

jag hela tiden känns krav och press på att prestera bättre.
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor , Föräldrapåverkan & Talang 
Svar från person 1 

Trumpetpedagog och yrkesverksam musiker 
 

1. Hur ser din bakgrund ut? Var musik en del av din uppväxt, 

och i så fall hur påverkade det dig? 
 

Svar: Började på kommunala musikskolan som 10 åring. 

Nej, vi hade inte ens stereo, bara radio hemma + någon kassettbandspelare.  

 

2. Hur gick det till när du började med musiken/instrumentet? 
 

Svar: Tänkte att det hjälper säkert med andning när man skall tävla i cykel. Därav trumpet! 

 

3. Hade du från början lätt för instrumentet, och i så fall var 

det någon annan som märkte det än du själv? 
 

Svar: Jepp, trumpet fungerade fint redan från starten, min musik/trumpetlärare var väldigt 

positiv. 

 

4. Har du någon gång eller ofta känt dig pressad inom musiken 

av någon närstående mot din vilja? 
 

Svar: Nej 

 

5. Hur ser du på övande? Kan du göra det för din egen skull 

eller är det ofta för prestation för något annan?  
 

Svar: Nej, bara för mig själv. 

 

6. Behöver du press utifrån/mål mm, eller kunde du/kan du ha 

drivkraften själv? 

 

Svar: Drivkraft själv, tror jag, men jag hade ju konserter ganska fort som säkert sporrade till 

övning. 
 

7. Tror du vi kan födas med talang/fallenhet för något särskilt 

instrument?  

 

Svar: Ja! 
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8. Kan man utan fallenhet tvinga fram resultat? 

 

Svar: Ja! 

 

9. Är det en slump att det gått så bra för dig med musiken?  
 

Svar: Kanske 

 

10. Vad hade hänt om du valt en annan väg? 

 

Svar: Gjort något annat!  

 

11. Varför tror du det gått som det gjort? 

 

Svar: Övat mycket, en viss fallenhet för instrumentet, + tur med lärare, medstudenter, 

kollegor. 

 

12. Är du idag nöjd med ditt mål? /kunde vägen dit sett ut på 

ett annat sätt om du fått välja? 

 

Svar: Ja, jag är nöjd, vägen kunde säkert ha sett annorlunda ut, men jag tror inte jag hade valt 

en annan väg. Kanske gärna tagit ett par vägar till bara för att se på andra vägar (läs: studerat 

mera, bara för att ha mer  i ryggsäcken). 
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Bilaga 3  

 

Intervjufrågor , Föräldrapåverkan & Talang 
Svar från person 2 

Klarinettpedagog  
 

1. Hur ser din bakgrund ut? Var musik en del av din uppväxt, 

och i så fall hur påverkade det dig? 

 

Svar: Musiken fanns i mitt hem trots att ingen spelade ett instrument.  

Pappa började spela fiol sent i livet. Musiken fick alltså en naturlig plats hemma under hela 

min uppväxt. 

 

2. Hur gick det till när du började med musiken/instrumentet? 

 

Svar: Jag lyssnade på Arne Lambert på mormors radio på övervåningen. Trumpet skulle det 

bli! Men sen dök Putte Wickman upp på Hylands hörna. Då blev man helt såld på klarinett! 

 

3. Hade du från början lätt för instrumentet, och i så fall var 

det någon annan som märkte det än du själv? 

 

Svar :Det gick väldigt lätt för mig och jag fick mycket beröm också! 

 

4. Har du någon gång eller ofta känt dig pressad inom musiken 

av någon närstående mot din vilja? 
 

Svar: Av mina föräldrar har jag aldrig varit pressad att fortsätta. Bara påmind om att göra 

läxan i början när det var så mycket annat som man ville göra. Pappa skjutsade mig 30 mil 

varannan lördag, från det att jag var 13 år, till mina klarinettlektioner. Det är klart. Hade man 

inte övat lite så hade det väl inte varit så befogat att lägga ner vare sig tid eller pengar på mitt 

klarinettspel.  

 

5. Hur ser du på övande? Kan du göra det för din egen skull 

eller är det ofta för prestation för något annan? 

  

Svar: Jag har det bra med mitt övande. Har nästan alltid trivts med det. I dag övar jag bara för 

min egen skull och för de uppdrag jag själv har tagit på mig. 

 

6. Behöver du press utifrån/mål mm, eller kunde du/kan du ha 

drivkraften själv? 
 

Svar: Jag har en lägsta nivå som jag själv kan leva med. Brukar allt de till att jag håller den av 

alldeles egen kraft. Sen blir det mera övande inför ett uppdrag, så klart. 
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7. Tror du vi kan födas med talang/fallenhet för något särskilt 

instrument?  
 

Svar: Ja, jag tror att talang finns och att vissa fysiska förutsättningar gör det mer lämpligt att 

spela vissa instrument. Motivation och stöttning väger dock tyngre. Man kan klara av det 

mesta bara det är lustfyllt och krav ställs på ett respektfullt sätt.  

 

8. Kan man utan fallenhet tvinga fram resultat? 
 

Svar: Tvinga fram vet jag väl inte men jag har själv haft många elever utan tydlig ”fallenhet”. 

En del av de har kommit igång till slut. Motivation och vilken ingång som jag som lärare har 

hittat, eller inte hittat, har varit det avgörande. 

 

9. Är det en slump att det gått så bra för dig med musiken? 
 

Svar: Nej, det är ingen slump. Jag har haft alla de rätta förutsättningarna. Hemmiljön är 

otroligt viktig och den skapar ju ens föräldrar och det är ingen slump. Övriga omständigheter 

kan nog till viss del tillskrivas slumpen. 

 

10. Vad hade hänt om du valt en annan väg? 
 

Svar: Då hade jag blivit läkare eller jurist. 

 

11. Varför tror du det gått som det gjort? 

 

Svar: Jag bestämde mig för att studera musik på allvar i samband med militärtjänstgöring i 

Arméns Musikpluton 1982. Jag hade sannolikt inte valt musiken som yrke om jag gjort 

lumpen som kvartersmäster, vilket var meningen. I övrigt har det gått som det har gjort tack 

vare en bra hemmiljö, väldigt bra lärare hela vägen, tillgång till orkesterspel i olika 

sammanhang, tillfälle att göra solokonserter under hela tonårstiden och ett stort intresse.   

 

12. Är du idag nöjd med ditt mål? /kunde vägen dit sett ut på 

ett annat sätt om du fått välja? 
 

Svar: Jag är mycket nöjd med mitt professionella liv. Man kan alltid ha synpunkter på vägval i 

efterhand men tack vare de vägval jag har gjort har jag också fått de erfarenheter som ligger 

till grund för den arbetssituation jag har i dag.  
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Bilaga 4 
 

Intervjufrågor , Föräldrapåverkan & Talang 
Svar från person 3 

Pianopedagog 
 

1. Hur ser din bakgrund ut? Var musik en del av din uppväxt, 

och i så fall hur påverkade det dig? 
 

Svar: Musik förekom i hemmet och att gå på konsert var naturligt om än ganska långt mellan 

gångerna. 

 

2. Hur gick det till när du började med musiken/instrumentet? 
 

Svar: Det fanns piano hemma och jag ville börja... 

 

3. Hade du från början lätt för instrumentet, och i så fall var 

det någon annan som märkte det än du själv? 
 

Svar: Kan inte bedöma om jag hade särskilt lätt men minns att jag hade pianolektion samt 

någon form av gehör med bl a rytmläsning i grupp. Mycket roligt tyckte jag! 

 

4. Har du någon gång eller ofta känt dig pressad inom musiken 

av någon närstående mot din vilja? 
 

Svar: Aldrig pressad men milt "påpuschad". Mina kamrater visste att jag skulle öva i början 

ganska kort men i tonåren en timme om dagen och de accepterade detta faktum och väntade 

på mig... 

 

5. Hur ser du på övande? Kan du göra det för din egen skull 

eller är det ofta för prestation för något annan?  

 

Svar: Att öva är lika nödvändigt som att andas... men så klart mycket lättare om jag har nåt 

framför mig att göra. Det har jag ju oftast med slutprov och vanliga kompuppgifter 

  

6. Behöver du press utifrån/mål mm, eller kunde du/kan du ha 

drivkraften själv? 
 

Svar: Se punkt 4.  En viss tid som var överenskommen med föräldrar och som ökade med 

åldern. Inte alltid effektiv övning men jag satt där och "mängdtränade"  

Repertoaren var otroligt viktig! Det behöver inte vara svårt men ska låta mycket  och gå fort. 

Jag spelade snabba yttersatser i Mozartsonater ofta inte  alls perfekt men det gav mig  träning 

på skalor, albertibasar och drillar. Kul tyckte jag.... 
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7. Tror du vi kan födas med talang/fallenhet för något särskilt 

instrument?   
 

Svar: Ja, ex måste man nog ha en ganska stor hand för kb.  

Har man inre motivation hittar man nog på ett sätt som passar en själv. Jag har hört asiater 

med pyttesmå händer som spelar stora ackord och passager på pi och det låter jättebra. Vet 

inte hur de bär sig åt.... 

 

8. Kan man utan fallenhet tvinga fram resultat? 
 

Svar: Till viss del kan man det. 

 

9. Är det en slump att det gått så bra för dig med musiken? 
  

Svar: Ja det tror jag, det ena har gett det andra... 

 

10. Vad hade hänt om du valt en annan väg?  

 

Svar: Ekonom eller jurist 

 

11. Varför tror du det gått som det gjort?  

 

Svar:  Otroligt kul nästan hela tiden. Har glömt de gånger det inte varit kul  

 

12. Är du idag nöjd med ditt mål? /kunde vägen dit sett ut på 

ett annat sätt om du fått välja?  

 

Svar: Jag har världens bästa arbete!! Så jag är nöjd...  

Jag har haft ganska många olika lärare men haft turen att få  ha mycket! bra lärare i början så 

att när jag kom i tonåren så kunde jag redan uttrycka mig och tom "showa" lite på 

morgonbönerna som min generation hade. Det gav mig identitet och status på skolan... 



 36 

Bilaga 5 
 

Intervjufrågor , Föräldrapåverkan & Talang 
Svar från person 4 

Sångpedagog 
 

1. Hur ser din bakgrund ut? Var musik en del av din uppväxt, 

och i så fall hur påverkade det dig? 
 

Svar: Ja, det var en naturlig del i mitt hem. Mamma och pappa sjöng duetter i Missionshuset. 

Därför var jag van vid att damstämman låg under (alt) och mansstämman högst (tenor). Inte 

alls märkligt. Jag sjöng tidigt innan skoltid för drick-köraren med komp av min mamma på 

tramporgel.  

 

2. Hur gick det till när du började med musiken/instrumentet? 
 

Svar: Jag spelade piano tidigt utan att nå fram till något användbart mål.  

Eftersom min bror skulle börja med mandolin (som en förberedelse till fiol på den tiden) så 

hakade jag på trots att jag var 1 år yngre än alla andra. Kom aldrig fram till fiol. 

 

3. Hade du från början lätt för instrumentet, och i så fall var 

det någon annan som märkte det än du själv? 
 

Svar: Lätt för att sjunga och piano/orgel, inte så lätt för mandolin. Uppmuntrades att sjunga i 

Missionshusen och i skolan från allra första början. 

 

4. Har du någon gång eller ofta känt dig pressad inom musiken 

av någon närstående mot din vilja? 
 

Svar: Nej aldrig. 

 

5. Hur ser du på övande? Kan du göra det för din egen skull 

eller är det ofta för prestation för något annan?  
 

Svar: Jag har alltid varit väldigt flitig och övat massor för att det har varit spännande och 

roligt. Om en lärare sagt att jag skulle öva på vissa saker så gjorde jag det till 200 %. 

  

6. Behöver du press utifrån/mål mm, eller kunde du/kan du ha 

drivkraften själv? 
 

Svar: Hade absolut en egen drivkraft. 
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7. Tror du vi kan födas med talang/fallenhet för något särskilt 

instrument?  
 

Svar: Mest miljöpåverkan. 

 

8. Kan man utan fallenhet tvinga fram resultat? 
 

Svar: Inte tvinga fram, men öva fram och lyssna sig till. Åtminstone till en viss gräns. 

 

9. Är det en slump att det gått så bra för dig med musiken?  
 

Svar: Inte en slump att jag lyckades komma vidare. (jag är folkskollärare i grunden och tänkte 

bara ge sången en chans under ett år . Så blev jag fast.) 

Att jag sökte mig till musikhögskola berodde på att jag sökte en halsläkare för problem. Han 

fann ingen och rådde mig att bli övningselev på musikhögskolan. 

I skolåldern var jag väldigt avundsjuk på de som gick på musikhögskolan. Jag hade ju inget 

som jag kunde ta mig dit på. Tur att jag fick problem. 

 

10. Vad hade hänt om du valt en annan väg? 
 

Svar: Jag känner mig som en typisk pedagog och hade nog stannat kvar på grundskolan. 

 

11. Varför tror du det gått som det gjort? 
 

Svar: Trivsel med jobbet. Jag hade tur att jag fick jobbet på IMH direkt efter 

sångpedagogexamen. På det sättet har jag haft bara sångelever hela tiden, massor, och inte 

tvingats fylla en tjänst med det jag inte är så bra på. Att ha många elever är lärorikt, den bästa 

skolan. 

 

12. Är du idag nöjd med ditt mål? /kunde vägen dit sett ut på 

ett annat sätt om du fått välja? 

 

Svar: Jag är nog helt nöjd och vägen var väl ganska spikrak om man säger. 


