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Titel:	  Vi	  äro	  musikanter,	  men	  vill	  färre	  och	  färre	  spela	  basfiol	  och	  flöjt?	  –	  En	  kvalitativ	  
studie	  av	  barns	  val	  av	  instrument	  till	  den	  frivilliga	  musikundervisningen.	  
Författare:	  Daniel	  Hägg	  
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Handledare:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
Studien	  syftar	  till	  att	  få	  en	  djupare	  insikt	  i	  hur	  sociala	  och	  kulturella	  faktorer	  påverkar	  
barn	  och	  ungdomar	  i	  deras	  val	  av	  instrument	  för	  studier	  på	  en	  kulturskola.	  I	  
bakgrundskapitlet	  presenteras	  tidigare	  forskning	  och	  annan	  relevant	  litteratur	  inom	  
studiens	  ämnesområde.	  Studiens	  teoretiska	  utgångspunkter	  utgörs	  av	  det	  
sociokulturella	  perspektivet.	  Studiens	  metod	  utgörs	  av	  den	  kvalitativa	  intervjun.	  Sex	  
nybörjare,	  tre	  flickor	  och	  tre	  pojkar	  i	  åldrarna	  8-‐10	  deltog	  i	  studien.	  I	  resultatet	  
framkommer	  att	  omgivningen,	  media,	  musikskolan	  och	  barnet	  själv	  är	  faktorer	  som	  på	  
olika	  sätt	  har	  påverkat	  barnen	  i	  deras	  val	  av	  instrument.	  Framförallt	  visas	  på	  att	  
förebilder	  har	  haft	  en	  inspirerande	  påverkan	  och	  att	  informanterna	  bildade	  sig	  en	  egen	  
uppfattning	  av	  vilka	  instrument	  de	  gillade	  och	  ogillade	  om	  de	  hade	  fått	  prova	  på	  att	  
spela	  dessa.	  Även	  diskussionen	  lägger	  tonvikt	  på	  förebilder	  och	  barns	  egen	  uppfattning	  
om	  val	  av	  instrument.	  Detta	  diskuteras	  i	  relation	  till	  tidigare	  forskning	  samt	  det	  
sociokulturella	  perspektivet.	  	  
	  
Nyckelord:	  Kulturskolan,	  instrumentval,	  barn,	  förebilder,	  påverkan,	  intervjuer,	  
sociokulturellt	  perspektiv	  
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Title:	  We	  are	  musicians,	  but	  does	  fewer	  want	  to	  play	  bass	  and	  flute?	  A	  study	  of	  children's	  
choice	  of	  instruments	  to	  the	  voluntary	  musical	  education.	  
Author:	  Daniel	  Hägg	  
Semester	  and	  year:	  Spring	  2015	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  university	  
Supervisor:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
The	  study	  aims	  to	  gain	  a	  deeper	  understanding	  of	  how	  social	  and	  cultural	  factors	  
influence	  children	  and	  young	  people	  in	  their	  choice	  of	  instruments	  for	  studies	  at	  a	  music	  
school.	  In	  the	  background	  chapter,	  previous	  research	  and	  other	  relevant	  literature	  in	  the	  
study	  subject	  are	  presented.	  The	  study's	  theoretical	  point	  is	  the	  socio-‐cultural	  
perspective.	  The	  study's	  method	  is	  the	  qualitative	  interview.	  Six	  novices,	  three	  girls	  and	  
three	  boys	  between	  the	  ages	  of	  8-‐10	  participated	  in	  the	  study.	  The	  result	  shows	  that	  the	  
environment,	  media,	  music	  school	  and	  the	  child	  itself	  are	  factors	  that	  in	  different	  ways	  
have	  influenced	  the	  children	  in	  their	  choice	  of	  instruments.	  The	  result	  highlights	  that	  
role	  models	  have	  had	  an	  inspiring	  effect	  and	  that	  informants	  formed	  their	  own	  opinion	  
of	  what	  instruments	  they	  liked	  and	  disliked	  if	  they	  had	  the	  chance	  to	  play	  them.	  The	  
discussion	  chapter	  also	  puts	  emphasis	  on	  role	  models	  and	  children’s	  own	  perception	  in	  
the	  matter	  of	  choice	  of	  instruments.	  This	  is	  discussed	  in	  relation	  to	  previous	  research,	  
and	  the	  socio-‐cultural	  perspective.	  
	  
Keywords:	  Music	  school,	  choice	  of	  instrument,	  children,	  role	  models,	  influence,	  
interviews,	  socio-‐cultural	  perspective	   	  
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Förord	  
Jag	  vill	  allra	  främst	  tacka	  min	  handledare	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström,	  som	  har	  varit	  en	  
ovärderlig	  mentor	  och	  till	  stor	  del	  bidragit	  till	  att	  detta	  arbete	  skulle	  bli	  färdigställt.	  Tack	  
för	  att	  du	  dessutom	  lade	  ner	  många	  sena	  eftermiddagar	  för	  att	  läsa	  igenom	  mitt	  arbete	  
gång	  på	  gång.	  
	  
Tack	  till	  min	  syster	  Kajsa	  och	  kusin	  Eva	  som	  en	  sen	  novembernatt	  och	  efter	  en	  lång	  
diskussion	  fick	  mig	  att	  verkligen	  sätta	  igång	  med	  detta	  arbete.	  	  
	  
Jag	  vill	  också	  tacka	  min	  sambo	  Kristina	  för	  allt	  stöd.	  Tack	  för	  de	  gånger	  jag	  hellre	  har	  
velat	  ligga	  på	  soffan	  och	  du	  då	  har	  tvingat	  ner	  mig	  till	  datorn	  för	  att	  skriva	  lite	  till.	  Utan	  
dig	  hade	  jag	  aldrig	  hunnit	  färdigt.	  	  
	  
Slutligen	  vill	  jag	  ge	  ett	  extra	  tack	  till	  mina	  informanter,	  musikskolans	  lärare	  och	  alla	  
andra	  som	  på	  något	  sätt	  har	  varit	  inblandade.	   	  
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1	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  mitt	  intresse	  för	  ämnesområdet	  i	  fråga,	  vad	  som	  fick	  mig	  att	  
vilja	  ta	  mig	  an	  detta	  och	  en	  djupare	  beskrivning	  av	  vad	  det	  är	  jag	  vill	  undersöka.	  

1.1	  Inledande	  text	  
I	  januari	  –	  februari	  2013	  hade	  jag	  praktik	  på	  en	  kulturskola	  i	  Göteborg.	  Jag	  
uppmärksammade	  något	  på	  skolan	  som	  väckte	  en	  nyfikenhet	  hos	  mig.	  Till	  skillnad	  från	  
många	  andra	  kulturskolor	  i	  landet	  har	  denna	  skola	  gott	  om	  elever	  som	  spelar	  saxofon.	  
Detta	  väckte	  frågor	  hos	  mig:	  Varför	  har	  den	  här	  skolan	  så	  många	  saxofonelever	  och	  
varför	  är	  de	  relativt	  ensamma	  om	  att	  ha	  det?	  Varför	  finns	  det	  fler	  barn	  och	  ungdomar	  i	  
detta	  område	  som	  visar	  ett	  intresse	  för	  detta	  instrument?	  
	  
Ju	  mer	  jag	  tänkte	  på	  ovanstående	  frågor	  desto	  fler	  dök	  upp	  i	  mitt	  huvud	  om	  hur	  det	  ser	  
ut	  på	  andra	  kulturskolor	  i	  Sverige.	  Varför	  ser	  vi	  en	  trend	  på	  Sveriges	  musikskolor	  av	  att	  
färre	  barn	  och	  ungdomar	  väljer	  att	  spela	  trä-‐	  och	  bleckblåsinstrument	  samtidigt	  som	  det	  
är	  långa	  köer	  till	  exempelvis	  gitarr,	  piano	  och	  sång?	  Jag	  undrar	  vad	  som	  påverkar	  barn	  
och	  ungdomar	  i	  deras	  val	  av	  instrument	  vid	  ansökning	  till	  musikskolan	  samt	  hur	  de	  
själva	  resonerar	  kring	  dessa	  frågor.	  
	  
Jag	  tycker	  att	  det	  främsta	  problemet	  med	  ojämnvikten	  av	  intresse	  för	  olika	  instrument	  
är	  att	  en	  stor	  tradition	  och	  kultur	  kan	  vara	  på	  väg	  att	  försvinna.	  Symfoniorkestrar,	  
blåsorkestrar,	  storband	  och	  så	  vidare	  riskerar	  att	  inte	  få	  tillräckligt	  med	  personer	  som	  
fyller	  de	  instrumentplatser	  som	  behövs.	  Ett	  storband	  är	  bara	  i	  behov	  av	  en	  trummis	  och	  
en	  pianist,	  men	  minst	  fyra	  saxofonister,	  trombonister	  och	  trumpetare.	  Förutom	  att	  
orkestrar	  riskerar	  att	  påverkas	  negativt	  så	  gäller	  detta	  också	  instrumentpedagoger.	  Om	  
antal	  elever	  till	  kulturskolan	  minskar	  på	  till	  exempel	  trombon	  minskar	  också	  efterfrågan	  
av	  pedagoger	  till	  detta	  instrument.	  	  
	  
Under	  de	  senaste	  åren	  har	  det	  varit	  minskat	  intresse	  på	  kulturskolor	  i	  landet	  när	  det	  
gäller	  vissa	  instrument.	  Är	  det	  så	  att	  instrument	  kopplade	  till	  rock/popband	  och	  artist-‐	  
och	  kändisskap	  lockar	  mer	  än	  andra	  instrument,	  till	  exempel	  blås-‐	  och	  stråkinstrument?	  	  
Det	  kommer	  bli	  och	  är	  i	  viss	  mening	  redan	  svårt	  för	  orkestrar	  utanför	  de	  
populärkulturella	  genrerna	  att	  fylla	  sina	  platser.	  	  
	  
Genom	  att	  undersöka	  hur	  barn	  och	  ungdomar	  själva	  ser	  på	  sina	  val	  av	  instrument,	  kan	  
det	  då	  vara	  möjligt	  att	  utveckla	  en	  strategi	  för	  att	  göra	  ”opopulära”	  instrument	  
”populära?	  Min	  uppfattning,	  i	  skrivande	  stund,	  är	  att	  media	  och	  popkulturen	  (genre)	  är	  
en	  starkt	  påverkande	  faktor	  i	  detta.	  Jag	  är	  övertygad	  om	  att	  de	  flesta	  människor	  skulle	  
hålla	  med	  mig	  i	  den	  tanken.	  Men,	  om	  det	  finns	  fler	  faktorer	  i	  detta,	  vilka	  är	  då	  dessa	  och	  
kan	  det	  vara	  till	  nytta	  för	  musikskolor,	  musiklärare	  och	  orkestrar	  att	  få	  veta	  svaren	  på	  
dem?	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Med	  hjälp	  av	  denna	  studie	  vill	  jag	  undersöka	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  barn	  och	  
ungdomar	  i	  deras	  val	  av	  instrument	  i	  kulturskolan.	  Vissa	  instrument	  är	  populärare	  att	  
spela	  än	  andra	  och	  det	  borde	  vara	  något	  som	  påverkar	  detta.	  Populärkultur	  och	  kända	  
artister	  kan	  man	  gissa	  sig	  till	  har	  en	  stor	  inverkan	  på	  barn.	  De	  instrument	  som	  används	  
inom	  populärkulturen	  är	  också	  de	  mest	  populära	  på	  kulturskolan.	  Trots	  detta	  finns	  det	  
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flera	  barn	  som	  spelar	  instrument	  som	  inte	  tillhör	  denna	  kategori.	  Detta	  tyder	  på,	  att	  om	  
populärkulturen	  är	  en	  faktor	  till	  varför	  vissa	  instrument	  är	  mer	  populära	  än	  andra,	  så	  
borde	  det	  finns	  fler	  faktorer	  som	  påverkar	  val	  av	  instrument.	  Kan	  det	  vara	  så	  att	  faktorer	  
såsom	  kulturella	  och	  sociala	  miljöer	  styr	  mycket	  av	  människors	  val	  och	  
ställningstaganden?	  Därav	  motiverar	  sig	  denna	  studie	  till	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  och	  i	  vilken	  
utsträckning	  dessa	  faktorer	  påverkar	  barn	  i	  val	  av	  instrument.	  Förhoppningen	  är	  att	  
denna	  studie	  kan	  bidra	  till	  förståelse	  över	  vad	  som	  påverkar	  barn	  och	  ungdomars	  val	  av	  
instrument	  i	  kulturskolan	  och	  bidra	  till	  diskussioner	  om	  hur	  musikskolan	  ska	  hantera	  
elevers	  intresse	  och	  val.	  	  
	  
Studien	  syftar	  till	  att	  få	  en	  djupare	  insikt	  i	  hur	  sociala	  och	  kulturella	  faktorer	  påverkar	  
barn	  och	  ungdomar	  i	  deras	  val	  av	  instrument	  för	  studier	  på	  en	  kulturskola.	  
För	  att	  uppnå	  syftet	  är	  följande	  forskningsfrågor	  ställda:	  
	  
1.	  Vilken	  inverkan	  har	  familj	  och	  kamrater	  på	  barns	  och	  ungdomars	  val	  av	  instrument?	  
	  
2.	  Hur	  påverkar	  media	  barns	  och	  ungdomars	  val	  av	  instrument?	  
	  
3.	  Hur	  påverkar	  kultur-‐	  och	  musikskolor	  barns	  och	  ungdomars	  val	  av	  instrument?	  
	  
4.	  Vilka	  andra	  faktorer	  påverkar	  barns	  och	  ungdomars	  val	  av	  instrument?	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  tidigare	  forskning	  och	  annan	  litteratur	  inom	  studiens	  
ämnesområde	  samt	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkter.	  

2.1.	  Minskning	  av	  elever	  på	  kulturskolan	  
De	  senaste	  åren	  har	  det	  på	  flera	  håll	  visat	  sig	  att	  antal	  sökande	  till	  kulturskolor	  har	  
minskat,	  framförallt	  inom	  blåsinstrument.	  Sandh	  (2009)	  skriver	  att	  ”rekryteringen	  av	  
främst	  blåselever	  diskuteras	  ofta.	  Högskolorna	  och	  de	  professionella	  ensemblerna	  
klagar	  ibland	  på	  återväxten”	  (s.	  1).	  Sveriges	  musik-‐	  och	  kulturskoleråd	  (SMoK)	  
genomförde	  2010	  en	  undersökning	  i	  50	  kommuner	  där	  syftet	  var	  att	  få	  fram	  hur	  
instrumentfördelningen	  såg	  ut	  i	  musik-‐	  och	  kulturskolorna.	  I	  denna	  undersökning	  
skriver	  Sandh	  (2010)	  om	  hur	  instrument	  som	  klarinett	  och	  saxofon	  har	  minskat	  sedan	  
2002.	  De	  instrument	  som	  har	  längst	  köer	  är	  gitarr,	  piano,	  slagverk	  och	  sång.	  
Undersökningen	  visar	  att	  det	  har	  varit	  en	  nedgång	  på	  blåsinstrument	  sedan	  2002	  samt	  
att	  stråkinstrument	  ligger	  ungefär	  på	  samma	  nivå.	  

	  
Bingegård,	  Fors	  och	  Gustavsson	  (2011)	  skriver	  i	  sin	  utredning	  att	  enligt	  Sveriges	  
orkesterförbund	  (SOF)	  pekar	  trenden	  i	  Värmland	  mot	  att	  blåsorkestrars	  medlemsantal	  
minskar.	  Det	  framkommer	  också	  att	  Region	  Värmland	  ser	  en	  minskning	  av	  föreningar	  
som	  sysslar	  med	  blåsmusik.	  Vidare	  framgår	  det	  att	  omsättningen	  på	  medlemmar	  inom	  
orkestrarna	  har	  blivit	  större,	  på	  grund	  av	  att	  det	  är	  fler	  som	  väljer	  att	  sluta	  spela	  i	  
orkester.	  ”Följden	  av	  detta,	  i	  kombination	  med	  äldre	  medlemmar	  som	  slutar,	  har	  blivit	  
att	  många	  orkestrar	  lagts	  ned	  på	  grund	  av	  svårigheter	  med	  nyrekrytering”	  (a.a.,	  s.	  5).	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  och	  annan	  litteratur	  inom	  området	  
I	  detta	  avsnitt	  presenterar	  jag	  tidigare	  forskning	  och	  annan	  litteratur	  som	  är	  relevant	  i	  
förhållande	  till	  min	  studies	  inriktning	  samt	  till	  de	  begrepp	  som	  färgar	  mina	  
forskningsfrågor.	  

2.2.1	  Motivation,	  påverkan	  och	  inspiration	  
Om	  hur	  elever	  själva	  konstruerar	  yttre	  motiv	  för	  sitt	  deltagande	  i	  kulturskolan	  är	  något	  
som	  Holmberg	  (2004)	  berättar	  om	  i	  sin	  studie.	  Där	  nämner	  hon	  föräldrars	  påverkan	  på	  
elevers	  motivation.	  Genom	  gruppintervjuer	  med	  barn	  i	  åldrarna	  nio	  till	  tio	  år	  och	  med	  
tre	  till	  fem	  barn	  per	  grupp	  kom	  hon	  fram	  till	  att	  tre	  av	  de	  ca	  20	  barnen	  hade	  påverkats	  
av	  sina	  föräldrars	  vilja	  till	  att	  börja	  spela	  ett	  instrument.	  Vissa	  av	  barnen	  beskriver	  att	  
deras	  föräldrar	  har	  inspirerat	  dem	  till	  att	  börja	  spela	  ett	  instrument	  medan	  andra	  barn	  
beskriver	  det	  som	  att	  föräldrarna	  har	  påverkat	  dem.	  Holmberg	  skiljer	  på	  dessa	  faktorer	  
och	  menar	  att	  inspiration	  hör	  samman	  med	  yttre	  motiv	  och	  påverkan	  hör	  samman	  med	  
yttre	  tvång.	  Holmberg	  skriver	  att:	  
	  

Eleverna	  i	  exemplen	  konstruerar	  motiv	  för	  sitt	  deltagande	  i	  verksamheten	  
genom	  att	  åberopa	  att	  det	  är	  mammans	  vilja	  att	  de	  spelar.	  Med	  andra	  ord	  
skulle	  man	  kunna	  uttrycka	  det	  som	  att	  eleverna	  konstruerar	  legitimitet	  för	  att	  
delta	  i	  verksamheten	  utifrån	  sociokulturell	  påverkan.	  (a.a.,	  s.	  28)	  

	  
Vidare	  visar	  Holmberg	  (2004)	  en	  annan	  inspirationskälla	  som	  en	  faktor	  för	  de	  yttre	  
motiv	  som	  barn	  skapar	  för	  sig	  själva.	  I	  vissa	  fall	  där	  eleven	  hade	  träffat	  läraren	  innan	  
valet	  av	  instrument	  gjordes	  visade	  det	  sig	  att	  läraren	  hade	  haft	  inflytande	  och	  inspirerat	  
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till	  val	  av	  specifika	  instrument.	  Förutom	  lärare	  och	  föräldrar	  som	  inspirationskälla	  
hittade	  Holmberg	  också	  kamrater	  och	  kända	  artister	  som	  inspirationsfaktorer:	  
	  

Eleverna	  motiverar	  sitt	  deltagande	  utifrån	  en	  inspirerande	  sociokulturell	  
miljö.	  Deras	  motiv	  är	  yttre,	  eftersom	  de	  styrs	  av	  faktorer	  som	  ligger	  utanför	  
dem	  själva.	  Det	  innebär	  att	  motiven	  heller	  inte	  kan	  påverkas	  av	  eleverna	  
själva,	  utan	  det	  är	  elevernas	  sociokulturella	  miljö	  som	  verkar	  inspirerande	  på	  
elevernas	  motivation.	  (a.a.,	  s.	  34)	  

Eftersom	  de	  yttre	  motiven	  (till	  exempel	  kända	  artister)	  är	  något	  som	  eleverna	  inte	  kan	  
påverka	  själva,	  kan	  detta	  ses	  som	  ett	  exempel	  på	  att	  barn	  är	  påverkningsbara	  för	  den	  
sociokulturella	  miljö	  de	  rör	  sig	  och	  växer	  upp	  i.	  

Även	  SMoK	  (2002)	  som	  genomförde	  en	  undersökning,	  Musikalisk	  mångfald	  –	  en	  
undersökning	  av	  ungdomars	  musicerande,	  visar	  på	  att	  föräldrar	  och/eller	  familj	  ofta	  
påverkar	  barn	  i	  deras	  val	  av	  instrument	  till	  kultur-‐	  och	  musikskolor.	  Denna	  statistiska	  
undersökning	  baserades	  bland	  annat	  på	  enkäter	  och	  gruppintervjuer	  med	  844	  
ungdomar	  i	  åldern	  13-‐20	  år.	  Det	  framgick	  också	  att	  det	  fanns	  en	  generell	  skillnad	  i	  
genomslagskraft	  mellan	  föräldrars	  påverkan	  på	  barn	  respektive	  ungdomar.	  I	  det	  senare	  
fallet	  var	  det	  vanligare	  att	  idoler	  påverkade	  val	  och	  motivation	  av	  instrument.	  
Undersökningen	  visar	  också	  att	  faktorer	  som	  grupptryck	  från	  kamrater	  påverkade	  val	  
av	  instrument.	  Tradition	  i	  hemmet,	  alltså	  om	  en	  eller	  flera	  familjemedlemmar	  spelade	  
ett	  visst	  instrument,	  tenderade	  till	  att	  barnen	  i	  fråga	  också	  valde	  detta	  instrument.	  

2.2.2	  Kulturskolornas	  utveckling	  
I	  en	  artikel	  ur	  Kultursmockan	  intervjuar	  Sandh	  (2012)	  Preben	  Kaesler,	  biträdande	  chef	  
på	  en	  kommunal	  musikskola	  i	  Danmark.	  Han	  menar	  att	  dagens	  musikskolor	  
reproducerar	  sig	  själva	  då	  nästan	  alla	  kommunala	  musikskolor	  ser	  likadana	  ut.	  Han	  ser	  
en	  problematik	  med	  att	  staten	  står	  för	  kostnaderna	  och	  varnar	  för	  hur	  det	  kommer	  att	  
se	  ut	  om	  dessa	  skolor	  blir	  privatiserade.	  Kaesler	  drar	  paralleller	  med	  företag	  som	  säljer	  
en	  produkt	  eller	  tjänst	  till	  kunder	  och	  menar	  att	  musikskolorna	  skulle	  tjäna	  på	  att	  titta	  
på	  hur	  dessa	  aktörer	  förändrar	  sina	  produkter.	  Vidare	  menar	  Kaesler	  att	  musikskolorna	  
inte	  marknadsför	  sig	  tillräckligt	  på	  de	  plattformar	  där	  deras	  målgrupp	  rör	  sig,	  
framförallt	  på	  sociala	  medier.	  Han	  menar	  också	  att	  fler	  privata	  aktörer	  börjar	  florera	  på	  
marknaden,	  vilket	  gör	  det	  ännu	  viktigare	  för	  de	  kommunala	  musikskolorna	  att	  förändra	  
sig.	  Kaesler	  säger	  att:	  	  

Om	  vi	  accepterar	  att	  våra	  ”produkter”	  inte	  skall	  utveckla	  sig	  så	  tror	  jag	  att	  vi	  
stilla	  somnar	  in	  och	  blir	  överflödiga.	  Vi	  måste	  hela	  tiden	  utvecklas.	  Och	  ha	  
blicken	  fast	  riktat	  mot	  det	  centrala	  –	  elevens	  personliga	  utveckling.	  (Sandh,	  
2012,	  s.	  1)	  	  

En	  möjlig	  tolkning	  i	  Kaeslers	  idé	  om	  att	  se	  kulturskolans	  tjänster	  som	  produkter	  på	  en	  
marknad	  kan	  vara	  att	  ett	  sådant	  förhållningssätt	  skulle	  kunna	  innebära	  att	  fler	  resurser	  
läggs	  på	  de	  populäraste	  instrumenten	  än	  på	  de	  mindre	  populära. 

En	  avhandling	  av	  Holmberg	  (2010)	  visar	  på	  att	  kulturskolornas	  lärare	  slits	  mellan	  att	  
uppfylla	  kulturskolornas	  uppdrag	  om	  att	  föra	  kulturarvet	  vidare	  samtidigt	  som	  de	  vill	  nå	  
ut	  till	  alla	  barn	  och	  ungdomar.	  I	  intervjuer	  med	  lärare	  från	  flera	  skolor	  kommer	  det	  till	  
ytan	  att	  kultur-‐	  och	  musikskolornas	  verksamhet	  är	  på	  väg	  mot	  ett	  fritidsnöje	  där	  lärarna	  
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måste	  låta	  sina	  elever	  få	  vara	  delaktiga	  gällande	  påverkan	  på	  undervisningens	  innehåll	  i	  
större	  utsträckning	  än	  förr.	  Ett	  problem	  som	  dessa	  lärare	  lägger	  fram	  är	  att	  deras	  djupa	  
kunskaper	  i	  och	  med	  denna	  förändring	  inte	  har	  en	  självklar	  del	  i	  deras	  undervisning.	  
Däremot	  menar	  de	  att	  dessa	  djupa	  kunskaper	  kommer	  mer	  till	  sin	  rätt	  i	  grundskolan	  
som	  styrs	  av	  olika	  styrdokument.	  Detta	  fokus	  på	  det	  tidigare	  traditionsbevarande	  i	  
kulturskolan	  kan	  ha	  att	  göra	  med	  att	  kulturskolans	  lärare	  inte	  tar	  till	  sig	  den	  
föränderliga	  världen	  utanför	  skolan.	  Holmberg	  tar	  upp	  att	  det	  ”kanske	  finns	  en	  tendens	  
till	  att	  lärarna	  i	  musik-‐	  och	  kulturskolan,	  som	  under	  lång	  tid	  förmedlat	  en	  musiktradition	  
beträffande	  framför	  allt	  instrumentalspel,	  inte	  berörts	  i	  så	  stor	  utsträckning	  av	  de	  
samhällsförändringar	  som	  skett”	  (s.	  195).	   

Holmberg	  (2010)	  nämner	  dessutom	  att	  efterfrågan	  av	  instrument	  hos	  kunder	  ser	  ut	  att	  
påverka	  kulturskolornas	  utbud.	  På	  så	  sätt,	  menar	  Holmberg,	  tyder	  detta	  på	  att	  
kulturskolorna	  drar	  åt	  att	  marknadsanpassa	  sin	  verksamhet.	  Hur	  efterfrågan	  styrs	  via	  
populärkulturen	  ger	  Holmberg	  (2010)	  exempel	  på	  med	  elgitarren.	  Denna	  syns	  ofta	  i	  
media	  och	  har	  en	  stor	  igenkänningsfaktor.	  En	  klarinett	  däremot,	  får	  inte	  samma	  
utrymme.	  I	  och	  med	  att	  barn	  har	  lättare	  att	  relatera	  till	  en	  elgitarr	  faller	  valet	  oftare	  på	  
att	  vilja	  spela	  gitarr. 

2.2.3	  Könsnormer	  och	  uppdelning	  
Med	  observationer	  av	  musikstuderande	  elever	  på	  en	  gymnasieskola	  och	  intervjuer	  med	  
lärare	  och	  elever	  som	  grund	  genomförde	  Carina	  Borgström	  (2011)	  en	  genusanalys	  av	  
musikstuderande	  elever	  på	  en	  gymnasieskola.	  I	  resultatet	  presenterar	  hon	  tre	  
genrepraktikers	  konstruktion	  av	  maskuliniteter	  och	  femininiteter.	  Både	  lärare	  och	  
elever	  erkände	  en	  genusmarkerad	  arbetsindelning,	  men	  ansåg	  också	  att	  problemet	  inte	  
kunde	  påverkas	  av	  själva	  gymnasieskolan.	  
	  
I	  intervjuer	  med	  eleverna	  visade	  det	  sig	  bland	  annat	  att	  flera	  flickor,	  motsvarande	  en	  
pojke,	  kände	  sig	  betraktade	  i	  ensemblerummet.	  Borgström	  (2011)	  hänvisar	  till	  Green	  
(1997)	  som	  menar	  att	  kvinnor	  som	  framträtt	  som	  instrumentalister	  historiskt	  sett	  först	  
och	  främst	  betraktats	  för	  sin	  femininitet	  och	  i	  andra	  hand	  sin	  roll	  som	  instrumentalist.	  
Anpassning	  till	  den	  miljö	  och	  jargong	  som	  florerar,	  är	  inte	  hållbart	  om	  målet	  är	  
förändring.	  Borgström	  skriver	  att:	  	  
	  

Jag	  menar,	  med	  stöd	  av	  tidigare	  forskning	  och	  av	  resultatet	  i	  denna	  studie,	  att	  
anpassning	  som	  grundhållning,	  oavsett	  om	  den	  kan	  tolkas	  som	  essentiell	  eller	  
bara	  som	  ett	  tecken	  på	  uppgivenhet,	  måste	  problematiseras	  då	  den	  i	  allra	  
högsta	  grad	  inverkar	  på	  elevernas	  möjligheter	  att	  gestalta	  och	  uttrycka	  sig	  
musikaliskt	  vilket	  påverkar	  deras	  musikaliska	  handlingsutrymme	  och	  i	  
förlängningen	  deras	  lärande.	  Jag	  kommer	  alltså	  fortsatt	  att	  diskutera	  
resultaten	  utifrån	  övertygelsen	  om	  att	  en	  förändring	  är	  möjlig	  innanför	  
skolans	  ramar	  och	  att	  detta	  kan	  ske	  genom	  ökad	  förståelse	  av	  hur	  elever	  och	  
lärare	  konstruerar	  genus	  i	  musikalisk	  handling.	  (a.a.,	  s.	  128)	  
	  

Längre	  fram	  i	  resultatdelen	  av	  Borgströms	  (2011)	  analys	  visar	  intervjuerna	  med	  
eleverna	  att	  det	  finns	  en	  skillnad	  i	  vad	  som	  upplevs	  som	  normbrytande	  och	  inte.	  Ett	  
exempel	  som	  tas	  upp	  är	  att	  tjejers	  val	  av	  instrument	  inte	  kopplas	  till	  sexualitet	  medan	  
killars	  sexualitet	  riskerar	  att	  ifrågasättas	  om	  de	  väljer	  ett	  instrument	  som	  betraktas	  som	  
feminint.	  Tjejer	  sexualitet	  ifrågasätts	  inte	  på	  grund	  av	  att	  de	  bibehåller	  ett	  uttryck	  som	  
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anses	  feminint.	  Killar	  däremot,	  riskerade	  att	  få	  sin	  sexualitet	  ifrågasatt	  om	  de	  spelade	  ett	  
feminint	  kodat	  instrument.	  	  

Högskolan	  för	  scen	  och	  musik	  (vid	  Göteborgs	  Universitet)	  kom	  2012	  ut	  med	  en	  rapport	  i	  
syfte	  att	  normkritiskt	  granska	  sin	  verksamhet	  (Olofsson,	  2012).	  I	  rapporten	  har	  statistik	  
tagits	  fram	  från	  Skatteverket	  där	  syftet	  var	  att	  lyfta	  fram	  hur	  könsfördelningen	  såg	  ut	  på	  
skolans	  olika	  utbildningar.	  Denna	  statistik	  visade	  en	  mansdominans	  på	  utbildningar	  
med	  inriktning	  på	  improvisation,	  komposition	  och	  folkmusik/världsmusik,	  och	  den	  
visade	  en	  ökande	  dominans	  ju	  högre	  upp	  i	  utbildningssystemet	  studenterna	  befann	  sig	  
(från	  kandidat	  till	  master).	  Utbildningar	  där	  kvinnor	  dominerade	  var	  ”Skapande	  
verksamhet	  för	  tidiga	  åldrar”	  (SkaVe),	  ”Kulturellt	  meningsskapande	  genom	  musik,	  
rytmik	  och	  drama”	  (KuMe)	  och	  klassisk	  inriktning	  på	  kandidatnivå.	  Denna	  statistik	  visar	  
att	  det	  är	  mindre	  representation	  av	  kvinnor	  inom	  musik	  ju	  högre	  utbildningen	  är.	  	  

I	  en	  studie	  som	  genomfördes	  av	  Harrison	  och	  O’Neill	  (2000)	  visas	  att	  pojkar	  och	  flickor	  
redan	  i	  tidig	  ålder	  har	  en	  föreställning	  om	  vilka	  instrument	  de	  själva	  anser	  vara	  de	  
instrument	  som	  pojkar	  respektive	  flickor	  skall	  spela.	  I	  denna	  kvalitativa	  studie	  deltog	  
357	  barn	  från	  skolor	  i	  södra	  England,	  i	  åldrarna	  sju	  och	  åtta	  år.	  Över	  50	  %	  av	  flickorna	  
som	  deltog	  i	  studien	  indikerade	  att	  trumpet,	  trummor	  och	  gitarr	  skulle	  spelas	  av	  pojkar.	  
Liknande	  resultat	  framkom	  hos	  pojkarna,	  där	  över	  50	  %	  angav	  samma	  svar.	  Studien	  
visar	  också	  att	  svaren	  givna	  av	  barnen	  påverkades	  om	  den	  som	  intervjuade	  var	  man	  
eller	  kvinna.	  Samtliga	  instrument	  rankades	  på	  liknande	  sätt	  av	  både	  pojkarna	  och	  
flickorna,	  med	  undantag	  av	  fiol	  och	  gitarr.	  I	  fiolens	  fall,	  rankades	  den	  lägre	  av	  pojkar	  om	  
den	  som	  intervjuade	  var	  en	  man.	  I	  gitarrens	  fall,	  rankades	  den	  lägre	  av	  flickor	  som	  
intervjuades	  av	  en	  kvinna.	  Eftersom	  studien	  visade	  på	  att	  deltagarna	  såg	  gitarr	  som	  ett	  
instrument	  för	  pojkar,	  respektive	  fiol	  som	  ett	  för	  flickor,	  tyder	  detta	  resultat	  på	  att	  både	  
flickor	  och	  pojkar	  visade	  mindre	  intresse	  för	  de	  instrument	  som	  de	  kodade	  som	  
”motsvarande	  könets”	  om	  intervjuaren	  hade	  samma	  kön	  som	  dem	  själva.	  

2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Med	  tanke	  på	  mitt	  val	  av	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  med	  fokus	  på	  faktorer	  som	  påverkar	  
elevers	  val	  av	  instrument	  ser	  jag	  det	  sociokulturella	  perspektivet,	  med	  dess	  fokus	  på	  den	  
sociala	  omgivningens	  betydelse	  för	  människans	  utveckling,	  som	  en	  väl	  vald	  
utgångspunkt.	  Denna	  teori	  kommer	  jag	  även	  att	  knyta	  an	  till	  i	  min	  diskussion	  av	  
resultatet.	  	  

2.3.1	  Sociokulturellt	  perspektiv	  och	  social	  påverkan	  
Det	  sociokulturella	  perspektivet	  bygger	  på	  tanken	  att	  en	  individs	  sociala	  kunskaper,	  
färdigheter	  och	  erfarenheter	  är	  en	  produkt	  av	  samspel	  med	  andra	  individer	  och	  med	  
samhället.	  Detta	  betyder	  alltså	  att	  det	  inte	  är	  möjligt	  att	  på	  förhand	  veta	  hur	  en	  individ	  
kommer	  att	  utvecklas.	  Oavsett	  de	  biologiska	  förutsättningar	  och	  egenskaper	  vi	  föds	  med	  
är	  vi	  påverkningsbara.	  Säljö	  (2005)	  skriver	  att:	  

	  
Människan	  är	  således	  ingen	  isolerad	  hjärna	  eller	  kropp,	  och	  vi	  kan	  inte	  förstå	  
hur	  hon	  tillägnar	  sig	  samhälleliga	  erfarenheter	  från	  en	  sådan	  utgångspunkt.	  
Hennes	  biologiska	  utrustning	  är	  öppen	  för	  intryck	  från	  omvärlden,	  och	  
tänkandet	  formas	  av	  vad	  man	  är	  med	  om	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  henne	  helt	  unik.	  
Hon	  utvecklas	  i	  olika	  riktningar	  beroende	  på	  hur	  hennes	  omvärld	  fungerar	  
och	  vilka	  medierade	  redskap	  hon	  har	  tillgång	  till.	  (a.a.,	  s.	  62)	  
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I	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  har	  sociala	  kontexter	  påverkan	  på	  människans	  
handlingar	  och	  sätt	  att	  tänka.	  Våra	  val	  och	  handlingar	  i	  livet	  är	  inte	  biologiskt	  
förutbestämda	  utan	  påverkas	  av	  och	  efterföljer	  de	  kulturella	  och	  sociala	  sammanhang	  vi	  
rör	  oss	  i.	  Då	  människan	  är	  påverkningsbar	  innebär	  det	  också	  att	  hon	  lär	  sig	  agera	  i	  olika	  
sociala	  och	  kulturella	  praktiker.	  Säljö	  (2000)	  menar	  att:	  
	  

Våra	  tankar	  och	  idéer,	  liksom	  våra	  sätt	  att	  hantera	  situationer,	  har	  ett	  genuint	  
socialt	  och	  interaktivt	  ursprung.	  På	  så	  sätt	  är	  vi	  som	  individer	  intimt	  
förbundna	  med	  vår	  omgivning,	  dess	  historia	  och	  föreställningsvärld	  och	  dess	  
sociala	  praktiker.	  (a.a.,	  s.	  105)	  	  
	  

Med	  detta	  som	  utgångspunkt	  kan	  en	  möjlig	  tes	  vara	  att	  de	  resonemang,	  i	  vilka	  individer	  
baserar	  val	  och	  handlingar,	  inte	  bara	  påverkas	  av	  individen	  själv,	  utan	  i	  stor	  grad	  av	  den	  
sociala	  miljö	  denna	  lever	  i.	  Säljö	  (2000)	  fortsätter	  med	  att	  tänkandet	  sker	  inom	  
individen,	  men	  i	  samtal	  med	  omvärlden.	  Detta	  samtal	  förs	  med	  hjälp	  av	  språket.	  Språket	  
är	  därmed	  i	  detta	  sammanhang	  länken	  mellan	  tänkandet,	  det	  som	  sker	  inom	  individen	  
och	  omvärlden,	  alltså	  kommunikation.	  
	  
Säljö	  (2005)	  menar	  också	  att	  med	  ett	  sociokulturellt	  sätt	  att	  se	  på	  lärande	  påverkas	  
individer	  av	  samhällets	  samlade	  erfarenheter	  och	  kollektiva	  minne.	  Individen	  väljer	  vad	  
hen	  vill	  ta	  till	  sig,	  men	  urvalet	  är	  förbestämt	  av	  samhället.	  Idén	  om	  att	  samhället	  även	  
förändras	  kollektivt	  med	  hjälp	  av	  social	  interaktion	  med	  andra	  beskriver	  Säljö	  så	  här:	  
”Utmaningen	  är	  att	  hitta	  lärandets	  karaktär	  och	  förstå	  de	  händelser	  och	  sammanhang	  
där	  individer	  och	  kollektiv	  ändrar	  sina	  sätt	  att	  hantera	  sin	  omvärld	  och	  att	  förstå	  den,	  de	  
situationer	  där	  de	  transformerar	  både	  sig	  själva	  och	  sin	  omvärld”	  (s.	  21).	  En	  tolkning	  av	  
detta	  skulle	  kunna	  vara	  att	  en	  individs	  egenskaper	  delvis	  kommer	  från	  en	  förutbestämd	  
och	  begränsad	  källa,	  i	  detta	  fall	  samhället	  och	  interaktionen	  med	  andra	  människor,	  samt	  
att	  individen	  gör	  medvetna	  och	  omedvetna	  val	  från	  denna	  källa	  och	  påverkas	  därefter.	  	  

2.3.2	  Redskap	  
Ovan	  nämner	  Säljö	  (2000)	  språket	  som	  en	  länk	  mellan	  tanke	  och	  kommunikation.	  Det	  är	  
dessutom	  genom	  språket	  eller	  interaktion	  med	  andra	  människor	  som	  kunskap	  befästs	  
och	  lever	  vidare.	  Språket	  kan	  på	  detta	  sätt	  ses	  som	  ett	  sociokulturellt	  redskap.	  Dessa	  
språkliga	  redskap,	  även	  kallat	  intellektuella,	  är	  direkt	  kopplade	  till	  kommunikation,	  läsa,	  
räkna	  och	  så	  vidare.	  Förutom	  språkliga	  finns	  också	  fysiska	  redskap.	  De	  fysiska	  är	  
verktyg	  eller	  föremål	  som	  har	  tillverkats	  av	  människan,	  som	  till	  exempel	  inom	  
jordbruket	  kan	  vara	  traktor,	  hammare	  och	  mjölkmaskin.	  Dessa	  verktyg	  leder	  också	  till	  
att	  nya	  kunskaper	  utvecklas.	  Underhåll	  av	  traktor	  och	  hantering	  av	  mjölkmaskin	  är	  två	  
exempel.	  Säljö	  skriver	  att:	  
	  

Kunskaper	  och	  färdigheter	  av	  detta	  slag	  har	  inte	  sitt	  ursprung	  i	  vår	  hjärna	  som	  
en	  biologisk	  företeelse.	  Faktum	  är	  att	  vårt	  samhälles	  samlade	  kunskaper	  och	  
färdigheter	  för	  länge	  sedan	  passerat	  vad	  en	  mänsklig	  hjärna	  kan	  hålla	  ordning	  
på.	  (a.a.,	  s.	  21)	  

	  
För	  att	  vårt	  samhälles	  samlade	  kunskaper	  och	  de	  nya	  kunskaper	  som	  skapas	  via	  nya	  
fysiska	  redskap	  inte	  försvinner	  krävs	  kommunikation	  och	  interaktion	  med	  andra	  
människor.	  Vi	  lär	  oss	  från	  tidigare	  generationer	  hur	  vi	  använder	  de	  fysiska	  redskap	  som	  
finns	  i	  samhället.	  Vikten	  av	  kommunikation	  beskriver	  Säljö	  (2000)	  på	  följande	  sätt:	  
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Det	  är	  genom	  kommunikation	  som	  sociokulturella	  resurser	  skapas,	  men	  det	  är	  
också	  genom	  kommunikation	  som	  de	  förs	  vidare.	  Detta	  är	  en	  grundtanke	  i	  ett	  
sociokulturellt	  perspektiv.	  (a.a.,	  s.	  22)	  
	  

Det	  språkliga	  redskapet	  lever	  på	  detta	  sätt	  i	  direkt	  symbios	  med	  de	  fysiska	  redskapen	  
menar	  Säljö	  (2000).	  Dessa	  skall	  inte	  ses	  som	  två	  begrepp,	  vilket	  de	  kan	  uppfattas	  göra	  i	  
formell	  utbildning,	  separata	  från	  varandra.	  

2.3.3	  Mediepåverkan	  i	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  
Säljö	  (2000)	  nämner	  hur	  synen	  på	  överföring	  av	  kunskap	  från	  lärare	  till	  elev	  har	  sett	  ut	  
genom	  historien:	  ”Historiskt	  sett	  blev	  talandet	  den	  undervisades	  ansvar	  och	  lyssnandet	  
den	  lärandes”	  (a.	  a.,	  s	  24).	  Vidare	  skriver	  han	  att	  "prefixet	  in-‐	  signalerar	  ett	  antagande	  
som	  är	  mycket	  starkt	  i	  västvärlden;	  kunskap	  är	  något	  objektliknande	  som	  kommer	  
utifrån	  och	  in	  i	  människor"	  (a.a.,	  s.	  24).	  Detta	  synsätt	  på	  överföring	  av	  information	  eller	  
kommunikation	  är	  grundtanken	  i	  ett	  begrepp	  kallat	  för	  lednings-‐	  eller	  
överföringsmetaforen.	  Hur	  denna	  fungerar,	  baserad	  på	  mänsklig	  kommunikation	  
beskriver	  Säljö	  i	  tre	  steg.	  Det	  första	  är	  sändaren	  som	  med	  hjälp	  av	  språk	  kodar	  in	  ett	  
meddelande.	  Steg	  två	  är	  att	  detta	  kodade	  meddelande	  skickas	  med	  hjälp	  av	  ett	  medium.	  
Detta	  kan	  exempelvis	  vara	  det	  talande	  språket,	  en	  text	  eller	  en	  bild.	  Det	  tredje	  och	  sista	  
steget	  går	  ut	  på	  att	  mottagaren	  avkodar	  meddelandet	  och	  sparar	  det	  i	  minnet.	  Säljö	  
påpekar	  att	  en	  problematik	  med	  denna	  metafor	  är	  att	  den	  bara	  fungerar	  om	  sändaren	  
kan	  skicka	  meddelandet	  (kunskap)	  ofärgat	  av	  sändarens	  kodning	  och	  mottagarens	  
avkodning.	  Sändaren	  och	  mottagaren	  färgar	  dock	  överföringsprocessen	  med	  sina	  olika	  
perspektiv	  på	  verkligheten.	  Med	  andra	  ord,	  individer	  ser,	  vilket	  gör	  att	  denna	  lednings-‐	  
och	  överföringsmetafor	  inte	  fungerar	  i	  praktiken.	  Säljö	  exemplifierar	  detta	  med	  att	  
skriva	  att	  "människan,	  som	  för	  en	  troende	  kristen	  framstår	  som	  Guds	  skapelse,	  är	  för	  
vetenskapsmannen	  ett	  resultat	  av	  en	  lång	  utvecklingsprocess	  styrd	  av	  naturliga	  
processer	  som	  selektion	  av	  livsfunktionella	  egenskaper	  och	  slumpartade	  förändringar	  i	  
organismers	  arvsmassa"	  (a.a.,	  s.	  26).	  	  
	  
Den	  problematik	  i	  lednings-‐	  eller	  överföringsmetaforen	  som	  Säljö	  (2000)	  beskriver	  får	  
stöd	  av	  Stuart	  Halls	  teori	  kallad	  Encoding/Decoding	  (inkodning/avkodning).	  Denna	  
teori,	  som	  During	  (2007)	  skriver	  om	  i	  sin	  bok	  The	  Cultural	  Studies	  Reader,	  handlar	  om	  
kommunikationen	  i	  hur	  meddelanden	  skickas	  och	  tas	  emot,	  framförallt	  inom	  television.	  
Denna	  bygger	  på	  fyra	  steg	  i	  vilket	  alla	  är	  påverkade	  av	  erfarenhet	  och	  den	  dominerande	  
kulturella	  miljön	  i	  samhället,	  det	  vill	  säga	  den	  hegemoni	  som	  råder.	  Ett	  konkret	  exempel	  
beskrivs	  av	  During	  där	  sändaren	  är	  ett	  televisionsbolag.	  Detta	  bolag,	  som	  har	  ett	  visst	  
arbetssätt	  och	  synsätt	  skall	  skicka	  ett	  meddelande.	  Bolaget	  konstruerar	  meddelandet	  
som	  skall	  sändas	  genom	  att	  samla	  in	  och	  sätta	  ihop	  information.	  Därefter	  paketeras	  
meddelandet,	  som	  då	  kodas	  av	  hegemonin	  samt	  bolagets	  värderingar	  och	  arbetssätt.	  
Sedan	  skickas	  meddelandet	  via	  tv	  och	  måste	  därför	  anpassas	  till	  dess	  format.	  Detta	  
innebär	  att	  meddelandet	  speglar	  en	  fiktiv	  verklighet	  eftersom	  mediet	  som	  meddelandet	  
skickas	  via	  måste	  anpassa	  sig	  till	  det	  vedertagna	  språket	  för	  mottagaren.	  När	  sedan	  
mottagaren	  skall	  tolka	  meddelandet	  påverkas	  även	  denna	  av	  hegemoni,	  tidigare	  
erfarenhet	  och	  miljö.	  During	  förklarar	  att	  det	  finns	  tre	  olika	  sorters	  mottagare:	  	  

	  
We	  identify	  three	  hypothetical	  positions	  from	  which	  decodings	  of	  a	  televisual	  
discourse	  may	  be	  constructed.	  These	  need	  to	  be	  empirically	  tested	  and	  
refined.	  But	  the	  argument	  that	  decodings	  do	  not	  follow	  inevitably	  from	  
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encodings,	  that	  they	  are	  not	  identical,	  reinforces	  the	  argument	  of	  'no	  
necessary	  correspondence.	  (a.a.,	  s.	  100-‐	  101)	  

	  
Den	  första	  mottagaren	  är	  någon	  som	  helt	  accepterar	  meddelandet	  och	  förstår	  
hegemonin.	  Detta	  kan	  vara	  någon	  som	  själv	  är	  väl	  insatt	  i	  ämnet	  meddelandet	  rör.	  Den	  
andra	  sortens	  mottagare	  kallas	  för	  förhandlare.	  Detta	  representerar	  majoriteten	  av	  
mottagare.	  De	  förstår	  meddelandet	  i	  sin	  helhet	  men	  är	  tveksamma	  till	  hegemonin.	  
Förhandlarens	  tolkning	  av	  hegemonin	  avgör	  därför	  hur	  väl	  meddelandet	  mottas.	  During	  
(2007)	  exemplifierar	  detta	  genom	  att	  förklara	  hur	  en	  strejkarbetare	  kan	  förstå	  varför	  
hen	  får	  mindre	  lön	  i	  ett	  försök	  att	  stoppa	  inflation	  och	  hjälpa	  samhället.	  Dock	  fungerar	  
inte	  hegemonin	  i	  facket,	  då	  hen	  gärna	  vill	  ha	  högre	  lön	  och	  bättre	  arbetsvillkor.	  Den	  
tredje	  och	  sista	  mottagaren	  kan	  också	  vara	  någon	  som	  förstår	  meddelandets	  
information	  men	  tolkar	  hegemonin	  på	  ett	  annat	  sätt.	  Detta	  är	  någon	  som	  inte	  ser	  
strejken	  som	  ett	  försök	  att	  undvika	  inflation,	  utan	  något	  som	  får	  hen	  att	  få	  sänkt	  lön.	  
	  
Denna	  teori	  kan	  alltså	  summeras	  med	  att	  medieföretag	  kan	  lära	  sig	  att	  skapa	  
meddelanden	  med	  koder	  och	  hegemoni	  som	  majoriteten	  människor	  tolkar	  på	  olika	  sätt	  
beroende	  på	  deras	  egna	  erfarenheter	  och	  intressen.	  Detta,	  i	  kombination	  med	  vad	  Säljö	  
(2000)	  skriver	  om	  lednings-‐	  eller	  överföringsmetoden,	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  sätt	  att	  
beskriva	  barns	  och	  ungdomars	  sätt	  att	  tolka	  media	  eller	  andra	  sammanhang	  samt	  hur	  de	  
påverkas	  av	  detta.	  Av	  den	  anledningen	  ser	  jag	  dessa	  perspektiv	  som	  relevanta	  i	  relation	  
till	  min	  egen	  studies	  forskningsfrågor.	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metodologiska	  utgångspunkter	  samt	  val	  av	  metod.	  
Här	  redogörs	  också	  för	  urvalet	  av	  informanter,	  studiens	  genomförande	  samt	  dess	  
trovärdighet	  och	  giltighet.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Då	  studien	  bygger	  på	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  olika	  faktorer	  påverkar	  barns	  val	  av	  instrument,	  
ser	  jag	  det	  som	  nödvändigt	  att	  de	  intervjuade	  får	  möjlighet	  att	  uttrycka	  sig	  fritt	  i	  tanke	  
och	  ord.	  För	  att	  intervjuaren	  skall	  få	  insikt	  i	  informanternas	  upplevelser	  och	  tankar,	  
lämpar	  sig	  en	  kvalitativ	  intervju	  mycket	  väl.	  	  
	  
Kvale	  (1997)	  skriver	  att	  ”den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  söker	  förstå	  världen	  ur	  de	  
intervjuades	  synvinkel,	  utveckla	  innebörden	  av	  människors	  erfarenheter,	  frilägga	  deras	  
livsvärld	  före	  de	  vetenskapliga	  förklaringarna”	  (s.	  9).	  Kvale	  menar	  också	  att	  
forskningsintervjun	  bygger	  på	  ett	  vardagligt	  samtal	  med	  den	  intervjuade.	  Det	  tillåter	  
spontana	  utbyten	  av	  åsikter	  genom	  öppna	  frågor.	  Detta	  kräver	  då	  att	  följdfrågor	  ställs,	  
något	  som	  även	  poängteras	  av	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010).	  De	  påpekar	  också	  att,	  
trots	  att	  ämnesområdet	  i	  en	  kvalitativ	  intervju	  är	  bestämt,	  varierar	  frågorna	  från	  
intervju	  till	  intervju	  beroende	  på	  hur	  den	  intervjuade	  svarar.	  Denna	  form	  av	  
metodologisk	  datainsamling	  kräver	  att	  intervjuaren	  är	  lyhörd	  och	  uppmärksam	  på	  de	  
svar	  den	  intervjuade	  ger.	  
	  
Enligt	  Kvale	  (1997)	  finns	  det	  en	  maktstruktur	  i	  forskningsintervjun,	  då	  det	  är	  
intervjuaren	  som	  också	  står	  för	  det	  valda	  ämnet	  som	  intervjun	  bygger	  på.	  Kvale	  skriver	  
följande:	  
	  

Jämfört	  med	  vardagslivets	  samtal	  karakteriseras	  forskningsintervjun	  av	  en	  
metodologisk	  medvetenhet	  om	  frågeformer,	  fokusering	  på	  det	  dynamiska	  
samspel	  som	  utvecklas	  mellan	  intervjuare	  och	  intervjuad	  och	  en	  kritisk	  
uppmärksamhet	  på	  det	  som	  sägs.	  (Kvale,	  1997,	  s	  26)	  
	  

Dessa	  aspekter	  av	  den	  kvalitativa	  intervjun	  medför	  vissa	  risker,	  vilket	  Johansson	  och	  
Svedner	  (2010)	  tar	  upp.	  De	  menar	  att	  ”om	  man	  inte	  tänker	  sig	  för	  kan	  en	  kvalitativ	  
intervju	  glida	  över	  i	  en	  strukturerad	  intervju	  eller	  till	  och	  med	  bli	  en	  muntligt	  genomförd	  
enkät”	  (s.	  35).	  Dessutom	  kan	  det	  gå	  åt	  motsatt	  håll,	  att	  intervjun	  blir	  för	  ostrukturerad	  
på	  grund	  av	  att	  den	  är	  för	  öppen.	  
	  
I	  det	  senare	  nämnda,	  att	  en	  intervju	  kan	  bli	  för	  öppet	  genomförd,	  finns	  det	  enligt	  Kvale	  
(1997)	  en	  risk	  att	  intervjun	  styrs	  bort	  från	  själva	  syftet	  med	  samtalet.	  Detta	  kan	  i	  sin	  tur	  
resultera	  i	  att	  viktig	  information	  och	  data	  med	  djupare	  insikter	  i	  ämnet	  missas.	  Även	  om	  
en	  alltför	  öppen	  intervju	  riskerar	  att	  tappa	  fokus	  från	  ämnet	  kan	  den	  ändå	  innebära	  att	  
samtalet	  kan	  utvecklas	  till	  intressanta	  samtalsämnen	  för	  båda	  parter.	  På	  grund	  av	  detta	  
bör	  intervjuaren	  ha	  en	  viss	  struktur	  på	  samtalet	  för	  att	  kunna	  hålla	  sig	  till	  det	  specifikt	  
valda	  ämnet.	  
	  
Det	  är	  fastslaget	  både	  av	  Kvale	  (1997)	  och	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  vara	  lyhörd	  och	  uppmärksam	  under	  en	  kvalitativ	  intervju	  samt	  att	  ha	  en	  viss	  
struktur	  på	  genomförandet	  för	  att	  få	  ut	  det	  mesta	  av	  intervjun.	  Utöver	  dessa	  punkter,	  för	  
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att	  få	  öppna	  och	  ärliga	  svar,	  nämner	  Alvehus	  (2013)	  vikten	  av	  att	  den	  som	  intervjuar	  bör	  
skapa	  en	  trygg	  och	  bekväm	  miljö	  för	  den	  intervjuade.	  Dock	  finns	  det	  även	  här	  en	  
balansgång.	  Den	  intervjuade	  skall	  inte	  vara	  rädd	  för	  att	  det	  finns	  rätt	  och	  fel	  svar,	  men	  
samtidigt	  får	  inte	  samtalet	  tas	  över	  av	  den	  intervjuade.	  Därför	  bör	  intervjuaren,	  förutom	  
att	  skapa	  en	  tillåtande	  miljö,	  även	  vara	  ifrågasättande.	  	  	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
För	  att	  förstå	  informanterna	  och	  deras	  perspektiv	  anser	  jag	  att	  den	  kvalitativa	  intervjun	  
var	  bäst	  lämpad	  som	  metod	  för	  denna	  studie.	  Den	  kvalitativa	  intervjun	  gör	  det	  möjligt	  
att	  vidare	  utforska	  samt	  utveckla	  samtalet.	  Med	  tanke	  på	  att	  informanterna	  är	  barn	  har	  
jag	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  halvstrukturerade	  intervjuer.	  Kvale	  (2007)	  beskriver	  detta	  
som	  en	  intervjuform	  där	  samtalet	  inte	  är	  helt	  öppet	  utan	  har	  en	  form	  av	  struktur	  utan	  
att	  för	  den	  sakens	  skull	  innebära	  flera	  strukturerade	  frågor.	  En	  enkätundersökning	  
skulle	  troligen	  inte	  kunna	  ge	  tillräckligt	  djupgående	  svar	  och	  inte	  heller	  utrymme	  till	  att	  
vidare	  diskutera	  de	  ämnen	  som	  berörs.	  Jag	  vill	  också	  att	  mina	  informanter	  skall	  få	  tid	  att	  
utveckla	  sina	  tankar	  och	  prata	  så	  fritt	  som	  möjligt.	  Observation	  skulle	  inte	  vara	  möjligt	  
med	  tanke	  på	  studiens	  natur.	  	  

3.2.2	  Urval	  
Jag	  bestämde	  mig	  för	  att	  intervjua	  sex	  barn	  som	  är	  nybörjare	  på	  sina	  respektive	  
instrument,	  alla	  från	  samma	  musikskola.	  Målet	  var	  att	  utgå	  från	  instrumentgrupper	  
utifrån	  hur	  populära	  dessa	  instrument	  tycktes	  vara	  på	  en	  viss	  musikskola.	  Rent	  konkret	  
innebar	  detta	  att	  utgå	  ifrån	  hur	  långa	  köer	  det	  var	  för	  att	  få	  börja	  på	  specifika	  
instrument.	  Jag	  kontaktade	  en	  musikskola	  och	  några	  lärare	  i	  västra	  Värmland.	  Dessa	  
lärare	  gav	  mig	  kontaktuppgifter	  till	  för	  studien	  lämpliga	  elever.	  Därefter	  kontaktade	  jag	  
dessa	  elevers	  förmyndare	  i	  försök	  om	  att	  stämma	  träff	  för	  intervju.	  	  
	  
I	  förhoppningen	  om	  att	  få	  så	  stor	  bredd	  som	  möjligt	  valde	  jag	  från	  början	  att	  dela	  in	  
dessa	  sex	  barn	  (tre	  flickor	  och	  tre	  pojkar)	  i	  två	  grupper,	  varav	  ena	  gruppen	  spelade	  så	  
kallade	  ”opopulära”	  instrument	  och	  den	  andra	  gruppen	  spelade	  ”populära”	  instrument.	  I	  
slutändan	  blev	  det	  dock	  tre	  grupper	  på	  grund	  av	  svårigheter	  att	  fastställa	  intervjuer	  
inom	  enbart	  dessa	  två	  kategorier.	  Jag	  tog	  då	  beslutet	  att	  dela	  in	  i	  tre	  grupper	  istället	  för	  
två.	  Med	  tanke	  på	  att	  jag	  ville	  ha	  så	  stor	  bredd	  som	  möjligt	  hos	  mina	  informanter	  blev	  
detta	  beslut	  bättre.	  Jag	  delade	  in	  barnen	  i	  tre	  grupper	  med	  en	  pojke	  och	  en	  flicka	  i	  varje	  
grupp.	  Grupp	  1	  spelade	  instrument	  som	  det	  inte	  var	  lång	  kö	  till	  (opopulära),	  grupp	  2	  
spelar	  instrument	  som	  var	  måttligt	  populära.	  Slutligen,	  grupp	  3,	  spelade	  de	  instrument	  
som	  hade	  långa	  köer	  och	  som	  därför	  bedömdes	  som	  populära	  instrument.	  
	  
Presentation	  av	  informanterna	  samt	  gruppindelning.	  
Grupp	  1	  –	  Informant	  A	  –	  Flicka	  som	  spelar	  valthorn	  och	  är	  nio	  år	  gammal.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Informant	  B	  –	  Pojke	  som	  spelar	  trombon	  och	  är	  åtta	  år	  gammal.	  
Grupp	  2	  –	  Informant	  C	  –	  Flicka	  som	  spelar	  fiol	  och	  är	  nio	  år	  gammal.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Informant	  D	  –	  Pojke	  som	  spelar	  fiol	  och	  är	  tio	  år	  gammal.	  
Grupp	  3	  –	  Informant	  E	  –	  Flicka	  som	  spelar	  piano	  och	  är	  tio	  år	  gammal.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Informant	  F	  –	  Pojke	  som	  spelar	  trummor	  och	  är	  nio	  år	  gammal.	  
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3.2.3	  Datainsamling	  
Genom	  kontakt	  via	  e-‐post	  till	  lärare	  på	  en	  musikskola	  i	  västra	  Värmland	  fick	  jag	  
kontaktuppgifter	  till	  lämpliga	  informanters	  förmyndare.	  Dessa	  kontaktade	  jag	  därefter	  
via	  telefon.	  I	  samförstånd	  med	  dessa	  förmyndare	  bestämdes	  tidpunkt	  samt	  platser	  för	  
de	  enskilda	  samtalen.	  För	  att	  mina	  informanter	  skulle	  känna	  sig	  så	  trygga	  som	  möjligt	  
genomfördes	  intervjuerna	  i	  enskilda	  rum.	  Fyra	  av	  intervjuerna	  skedde	  på	  musikskolan	  i	  
samband	  med	  att	  informanten	  hade	  instrumentallektion.	  De	  andra	  två	  skedde	  på	  
informanternas	  vanliga	  skola.	  Detta	  skedde	  på	  grund	  av	  att	  de	  hade	  sina	  lektioner	  där	  
och	  inte	  på	  musikskolan.	  I	  samtliga	  fall	  skedde	  samtalen	  före	  eller	  efter	  en	  
instrumentallektion.	  
	  
Intervjuerna	  tog	  cirka	  20	  minuter	  och	  jag	  gjorde	  ljudupptag	  av	  dessa	  på	  min	  
mobiltelefon.	  Samtliga	  svarade	  på	  de	  frågor	  jag	  ställde.	  Dessa	  frågor	  presenteras	  under	  
rubriken	  bilagor.	  Med	  tanke	  på	  informanternas	  ålder	  använde	  jag	  mig	  av	  
halvstrukturerad	  intervju.	  Detta	  gav	  informanterna	  utrymme	  att	  tala	  fritt	  och	  samtidigt	  
få	  färdigkomponerade	  frågor	  att	  utgå	  ifrån.	  Eftersom	  intervjuerna	  gjordes	  med	  barn	  
mellan	  8-‐10	  år	  så	  blev	  svaren	  sällan	  långa	  och	  djupgående.	  Många	  av	  de	  
färdigkomponerade	  frågorna	  ställdes	  därför	  flera	  gånger	  men	  med	  olika	  formulering	  
eller	  sammanhang.	  Samtliga	  svarade	  på	  de	  frågor	  jag	  ställde.	  Reaktionerna	  var	  väldigt	  
varierande	  mellan	  informanterna.	  Variationen	  var	  även	  stor	  i	  hur	  nyanserat	  och	  
utvecklande	  informanterna	  svarade.	  I	  vissa	  fall	  gavs	  det	  väldigt	  kortfattade	  svar,	  vilket	  
innebar	  att	  långa	  pauser	  av	  tystnad	  infann	  sig	  eller	  att	  flera	  följdfrågor	  fick	  ställas.	  
Följdfrågorna	  användes	  här	  för	  att	  ge	  möjlighet	  till	  mer	  djupgående	  diskussioner.	  Vissa	  
informanter	  gav	  istället	  mycket	  utförliga	  svar	  och	  var	  mycket	  nyanserade	  under	  
samtalet.	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Intervjuerna	  transkriberades	  utifrån	  de	  ljudupptagningar	  som	  spelades	  in	  på	  min	  
mobiltelefon.	  När	  transkriberingen	  var	  genomförd	  läste	  jag	  texterna	  ett	  flertal	  gånger	  
för	  att	  hitta	  gemensamma	  nämnare,	  med	  utgångspunkt	  i	  forskningsfrågorna.	  Utifrån	  
dessa	  nämnare	  skapades	  fyra	  teman	  med	  direkt	  koppling	  till	  forskningsfrågorna.	  När	  
datamaterialet	  var	  indelat	  i	  dessa	  teman	  upplevde	  jag	  att	  ytterligare	  teman	  behövdes.	  
Med	  andra	  ord	  så	  bakades	  underteman	  in	  i	  de	  fyra	  huvudteman	  som	  redan	  fanns.	  Jag	  
gjorde	  detta	  efterhand	  som	  jag	  kunde	  se	  skillnader	  i	  vad	  informanterna	  hade	  sagt	  i	  
kontrast	  till	  ett	  visst	  huvudtema.	  Med	  andra	  ord	  upplevde	  jag	  att	  ju	  mer	  jag	  läste	  
datamaterialet,	  desto	  mer	  djupgående	  kunde	  jag	  förstå	  vad	  som	  pratades	  om.	  Detta	  
ansåg	  jag	  vara	  mycket	  relevant	  för	  att	  kunna	  presentera	  resultatet	  på	  ett	  så	  rimligt	  sätt	  
som	  möjligt.	  
	  
I	  resultatdelen	  valde	  jag	  att	  ta	  bort	  upprepningar	  av	  ord	  vid	  citatanvändning	  i	  
resultatdelen.	  Detta	  gjordes	  på	  grund	  av	  att	  jag	  bedömde	  dessa	  som	  icke	  relevanta	  för	  
vad	  som	  sades,	  och	  med	  hänsyn	  till	  läsaren.	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
Jag	  har	  försökt	  att	  följa	  de	  etiska	  värdegrunder	  inom	  forskningsetik	  som	  beskrivs	  av	  
Johansson	  och	  Svedner	  (2010).	  I	  deras	  bok,	  Examensarbete	  i	  lärarutbildningen,	  beskriver	  
de	  några	  förhållningssätt.	  Dessa	  lyder	  så	  här:	  
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• Att	  informanterna	  skall	  få	  en	  rättvis	  och	  begriplig	  beskrivning	  av	  studiens	  metod	  
och	  syfte.	  

• Att	  informanterna	  ges	  möjlighet	  att	  när	  som	  helst	  ställa	  frågor	  om	  studien	  och	  få	  
sanningsenliga	  svar.	  

• Att	  informanterna,	  utan	  negativ	  påföljd,	  skall	  kunna	  avbryta	  sin	  medverkan	  i	  
studien.	  

• Att	  informanterna	  blir	  informerade	  och	  försäkrade	  om	  att	  deras	  anonymitet	  
skyddas.	  

	  
Jag	  anser	  att	  jag	  har	  behandlat	  mina	  informanter	  med	  respekt.	  Kontakt,	  plats	  och	  
tidpunkt	  gjordes	  i	  samråd	  med	  informanternas	  målsmän.	  Kontakt	  med	  informanternas	  
lärare	  gjordes	  i	  syfte	  att	  försäkra	  informanterna	  och	  deras	  målsmän	  om	  studiens	  
seriositet.	  Jag	  påpekade	  tydligt	  till	  samtliga	  informanter	  och	  deras	  målsmän	  att	  deras	  
identitet	  inte	  skulle	  kunna	  spåras	  i	  arbetet	  eller	  på	  annat	  sätt.	  I	  transkriberingen	  av	  
ljudupptagningarna	  valde	  jag	  att	  inte	  ta	  med	  några	  namn	  över	  huvud	  taget.	  I	  de	  fall	  där	  
informanterna	  nämns	  med	  något	  namn,	  sitt	  eget,	  en	  lärares	  eller	  någon	  annan,	  har	  jag	  
valt	  att	  skriva	  (Lärarens	  namn)	  eller	  (Namn)	  i	  resultatet.	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
För	  mig	  var	  det	  viktigt	  att	  få	  så	  djupgående	  svar	  som	  möjligt	  av	  informanterna.	  Jag	  ville	  
vara	  väldigt	  noggrann	  i	  presentationen	  av	  frågorna	  samt	  vara	  redo	  med	  följdfrågor,	  
speciellt	  med	  tanke	  på	  informanternas	  ålder.	  Enligt	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  kan	  
vi	  människor	  inte	  alltid	  svara	  på	  varför	  vi	  tycker	  på	  ett	  visst	  sätt	  eller	  varför	  vi	  gör	  si	  
eller	  så.	  Det	  är	  lättare	  för	  oss	  att	  svara	  på	  konkreta	  händelser.	  Jag	  anser	  att	  jag	  har	  tagit	  
stor	  hänsyn	  till	  detta	  genom	  att	  formulera	  frågorna	  så	  att	  de	  knyter	  an	  till	  händelser	  och	  
barnens	  vardag.	  Varje	  del	  i	  intervjun	  har	  börjat	  med	  en	  väldigt	  öppen	  fråga.	  Exempelvis	  
frågade	  jag	  så	  här	  i	  inledningen	  på	  intervjun:	  ”Varför	  valde	  du	  att	  börja	  spela	  detta	  
instrument?”.	  Efter	  att	  informanten	  hade	  svarat	  på	  den	  frågan	  ställde	  jag	  mer	  konkreta	  
frågor	  som	  exempelvis	  denna	  fråga:	  ”Kommer	  du	  ihåg	  första	  gången	  du	  sett/hört/provat	  
det	  instrumentet?”	  Utöver	  dessa	  frågor	  ställdes	  följdfrågor	  som	  baserades	  på	  hur,	  var,	  
när.	  
	  
För	  att	  en	  undersökning	  skall	  vara	  tillförlitlig,	  krävs	  det	  att	  samma	  förutsättningar	  ges	  
till	  de	  som	  deltar.	  Detta	  menar	  Trost	  (2005)	  som	  också	  påpekar	  vikten	  av	  att	  
omgivningen	  skall	  vara	  densamma	  för	  de	  som	  deltar,	  alltså	  en	  standardisering.	  Med	  
andra	  ord	  innebär	  det	  att	  de	  frågor	  som	  ställs,	  och	  situationen	  för	  de	  som	  deltar,	  skall	  
vara	  så	  lika	  varandra	  som	  möjligt.	  Jag	  har	  följt	  Trosts	  idéer	  i	  så	  hög	  grad	  som	  möjligt.	  
Samtliga	  informanter	  har	  därmed	  fått	  samma	  utgångsfrågor.	  Den	  egentligt	  enda	  
skillnaden	  har	  varit	  de	  följdfrågor	  som	  har	  ställts	  utifrån	  vad	  informanterna	  svarade	  på	  i	  
utgångsfrågorna.	  Situationen	  var	  också	  likvärdig	  informanterna	  emellan.	  Samtliga	  
intervjuer,	  med	  undantag	  av	  en,	  har	  skett	  enskilt	  mellan	  mig	  själv	  och	  informanterna	  i	  
ett	  mindre	  rum	  utan	  yttre	  störningar.	  Undantaget	  var	  under	  en	  intervju	  då	  informantens	  
lärare	  satt	  med	  i	  rummet,	  på	  begäran	  av	  informanten	  själv.	  Jag	  upplever	  dock	  inte	  att	  
detta	  påverkade	  samtalet	  då	  jag	  uppfattade	  informanten	  som	  avslappnad.	  Dessutom	  
upplevde	  jag	  att	  hen	  gav	  sitt	  fokus	  till	  mig	  själv	  och	  samtalet.	  
	  
Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  påpekar	  också	  vikten	  av	  balans	  mellan	  tydliga	  frågor	  och	  
fritt	  samtal.	  En	  kvalitativ	  intervju	  kan	  riskera	  att	  bli	  totalt	  ostrukturerad,	  vilket	  kan	  
resultera	  i	  att	  samtalets	  syfte	  går	  helt	  förlorad.	  Likaså	  kan	  motsatsen	  hända,	  alltså	  att	  
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intervjun	  är	  för	  strukturerad	  med	  följden	  att	  ett	  djupare	  samtal	  går	  förlorad.	  Som	  jag	  
tidigare	  har	  nämnt	  hade	  jag	  ett	  antal	  strukturerade	  frågor	  och	  följdfrågor	  som	  var	  
desamma	  för	  varje	  intervju.	  Dock	  hade	  jag	  också	  utrymme	  för	  att	  reagera	  och	  vidare	  
utforska	  nya	  följdfrågor	  beroende	  på	  vad	  informanterna	  valde	  att	  svara.	  Jag	  upplever	  att	  
informanterna	  gavs	  tid	  och	  möjlighet	  att	  utveckla	  sina	  svar	  och	  samtalsämnen.	  De	  
förutbestämda	  frågorna	  gjorde	  också	  att	  samtalet	  gick	  vidare	  och	  höll	  sig	  inom	  syftet	  för	  
studien.	  	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  analyser	  som	  har	  gjorts	  av	  de	  genomförda	  
intervjuerna.	  Resultatet	  är	  strukturerat	  i	  form	  av	  de	  teman	  som	  skapades	  utifrån	  
informanternas	  samtal	  gällande	  studiens	  forskningsfrågor.	  De	  teman	  som	  presenteras	  är	  
Påverkan	  från	  omgivning,	  Påverkan	  från	  media,	  Påverkan	  från	  musikskolan	  samt	  Egen	  
påverkan	  

4.1	  Påverkan	  från	  omgivning	  
Under	  denna	  rubrik	  presenteras	  de	  delar	  av	  intervjuerna	  där	  informanterna	  talar	  om	  
personer	  i	  sin	  hemmiljö	  samt	  andra	  personer	  som	  står	  i	  relation	  till	  val	  av	  instrument.	  
De	  underteman	  som	  presenteras	  är	  familj,	  vänner	  samt	  idoler.	  

4.1.1	  Familj	  
Flera	  av	  informanterna	  nämnde	  någon	  gång	  under	  intervjun	  sina	  familjer.	  Analysen	  av	  
samtalen	  visar	  en	  koppling	  mellan	  informanternas	  föräldrar	  och	  deras	  val	  av	  
instrument.	  Graden	  av	  dessa	  kopplingar	  varierar	  dock	  stort.	  
	  
Informant	  A	  berättar	  att	  hon	  hörde	  ett	  speciellt	  instrument	  på	  radion	  en	  gång	  och	  
undrade	  vad	  det	  var.	  Misstankar	  om	  att	  informant	  As	  mamma	  själv	  är	  musikaliskt	  
bevandrad	  bekräftas	  längre	  fram	  under	  intervjun	  då	  det	  kommer	  fram	  att	  hennes	  
mamma	  spelar	  piano:	  
	  

Det	  finns	  ju	  många	  låtar	  som	  det	  är	  valthorn	  i.	  Jag	  frågade	  mamma	  vad	  det	  var	  
som	  tutade	  där	  i.	  Det	  var	  något	  som	  tutade,	  då	  sa	  hon:	  det	  är	  ett	  valthorn.	  
(Informant	  A)	  

	  
Som	  kontrast	  berättar	  Informant	  E	  om	  en	  starkare	  påverkan	  från	  sin	  farfar.	  Hon	  berättar	  
att	  hon	  ibland	  brukar	  lyssna	  på	  när	  hennes	  farfar	  spelade	  piano	  i	  kyrkan.	  Hon	  nämner	  
också	  att	  hennes	  pappa	  har	  spelat	  fiol	  men	  att	  det	  tydligen	  inte	  gick	  så	  bra	  och	  att	  han	  
därför	  slutade	  spela.	  Om	  varför	  hon	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela	  flöjt	  har	  att	  göra	  med	  att	  
hennes	  mormor	  har	  spelat	  det	  instrumentet.	  Hon	  säger	  följande	  om	  sin	  farfar	  och	  
mormor:	  
	  

För	   dom	   har	   ett	   piano	   som	   står	   och	   då	   brukar	   han	   spela	   ibland,	   eller	   jag	  
brukar	  fråga	  kan	  du	  spela	  lite?	  Då	  brukar	  han	  spela.	  Och	  så	  ibland	  följer	  vi	  med	  
honom	  till	  kyrkan	  och	  då	  spelar	  han	  där,	  ofta.	  (Informant	  E)	  
	  
Min	  mormor	  lärde	  mig	  att	  spela	  flöjt,	  men	  det	  var	  längesen.	  När	  hon	  sov	  över	  
så	  brukade	  vi	  sitta	  i	  sängen	  och	  så	  brukade	  hon	  visa	  lite.	  Vi	  hade	  en	  tvärflöjt.	  
Eller	  träflöjt.	  (Informant	  E)	  

	  
Informant	  C	  berättar	  om	  det	  tillfälle	  då	  hon	  först	  fick	  höra	  talas	  om	  instrumentet	  fiol.	  
Hon	  fick	  veta	  att	  hennes	  mormor	  hade	  en	  fiol	  hemma	  hos	  sig.	  Fiolen	  har	  varit	  i	  släktens	  
ägo	  länge	  och	  informanten	  har	  blivit	  lovad	  att	  få	  den	  när	  hon	  blir	  äldre.	  Hos	  informant	  F	  
visar	  det	  sig	  att	  han	  har	  fått	  tydliga	  påtryckningar	  från	  sin	  far	  i	  val	  av	  instrument.	  
Informant	  F,	  som	  spelar	  trummor,	  berättar	  att	  hans	  far	  först	  inte	  gillade	  detta	  val	  av	  
instrument.	  Hans	  pappa	  ville	  hellre	  att	  han	  skulle	  spela	  elgitarr.	  Dock	  har	  han	  ändrat	  sig	  
i	  sin	  uppfattning	  nu	  och	  stöttar	  sin	  son	  i	  detta	  val.	  
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4.1.2	  Vänner	  
En	  annan	  nämnare,	  under	  frågor	  gällande	  vilka	  fler	  instrument	  som	  informanterna	  kan	  
tänka	  sig	  att	  spela,	  handlade	  om	  vänner.	  Samtliga	  informanter	  uppgav	  flera	  instrument	  
utöver	  det	  de	  redan	  spelade	  och	  som	  de	  kunde	  tänka	  sig	  att	  spela.	  	  
	  
Informant	  D	  nämner	  bland	  andra	  tvärflöjt	  och	  saxofon	  som	  tänkbara	  instrument	  att	  
spela.	  När	  han	  skall	  motivera	  varför	  han	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela	  dessa	  instrument	  
berättar	  han	  att	  de	  ser	  kul	  ut	  att	  spela	  på.	  Utöver	  det	  nämner	  han	  också	  att	  han	  har	  två	  
klasskamrater	  som	  spelar	  dessa	  instrument	  och	  att	  han	  också	  har	  sett	  dem	  spela.	  
	  
Samma	  sak	  berättar	  informant	  E:	  ”Och	  så	  har	  jag	  en	  kompis	  som	  spelar	  gitarr	  och	  hon	  sa	  
att	  hon	  tyckte	  det	  var	  kul	  så	  då	  trodde	  jag	  att	  det	  också	  var	  kul”.	  Fiol	  är	  ett	  annat	  
instrument	  som	  hon	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela.	  Hon	  har	  följt	  med	  sin	  kamrat	  när	  denne	  har	  
haft	  sina	  fiollektioner	  på	  musikskolan	  i	  staden	  några	  gånger,	  och	  hon	  tyckte	  att	  även	  
detta	  instrument	  verkade	  roligt.	  
	  
Informant	  F	  som	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela	  elgitarr	  tycker	  att	  hans	  kompis	  är	  ”cool	  med	  sin	  
rocksljudslåtande	  gitarr”.	  Han	  tycker	  att	  hans	  kompis	  ”ser	  fräck	  ut”	  med	  gitarren	  på	  sig	  
och	  att	  det	  verkar	  roligt	  att	  spela.	  	  
	  
Informant	  C	  har	  tre	  kompisar	  som	  spelar	  instrument.	  Dessa	  instrument	  är	  tvärflöjt,	  
saxofon	  respektive	  klarinett.	  Hon	  nämner	  specifikt	  att	  det	  är	  på	  grund	  av	  dessa	  vänner	  
som	  hon	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela	  just	  de	  instrumenten.	  Det	  enda	  undantaget	  är	  tvärflöjt,	  
som	  hon,	  förutom	  på	  grund	  av	  sin	  kompis,	  kan	  tänka	  sig	  spela	  för	  att	  hon	  tycker	  det	  är	  
roligt	  att	  trycka	  på	  knappar.	  
	  
Informant	  B,	  som	  själv	  spelar	  trombon,	  känner	  en	  person	  på	  sin	  skola	  som	  också	  spelar	  
trombon.	  Dock	  visade	  det	  sig	  att	  detta	  inte	  har	  påverkat	  hans	  val	  att	  spela	  trombon.	  Han	  
lade	  märke	  till	  sin	  kamrats	  instrumentlåda	  först	  efter	  att	  han	  själv	  hade	  börjat	  spela	  
trombon.	  

4.1.3	  Idoler	  
Idoler	  varierar	  i	  betydelse	  för	  i	  vilken	  utsträckning	  de	  har	  påverkat	  informanterna	  i	  
deras	  val	  av	  instrument.	  Detta	  är	  inget	  antagande	  utan	  taget	  direkt	  från	  vad	  
informanterna	  själva	  sa	  under	  intervjuerna.	  Idoler	  under	  denna	  rubrik	  avser	  personer	  
utanför	  informanternas	  familjer.	  
	  
Informant	  C	  beskriver	  varför	  hon	  spelar	  fiol.	  Hon	  säger	  att	  det	  beror	  på	  att	  hon	  många	  
gånger	  har	  firat	  midsommar	  hos	  sin	  mormor	  i	  Mora.	  Där	  har	  hon	  sett	  att	  de	  spelar	  fiol	  
och	  berättar	  detaljrikt	  om	  vad	  som	  brukar	  ske:	  
	  

Man	  brukar	  ha	  kläder	  på	  sig.	  Man	  brukar	  bjuda	  på	  glass	  för	  barnen.	  Dom	  
brukar	  hissa	  upp	  en	  flaggstång,	  eller	  en	  flagga.	  Och	  det	  brukar	  vara	  en	  som	  
spelar	  fiol	  och	  så	  brukar	  nån	  säga	  nåt,	  tala	  nåt.	  (Informant	  C)	  

	  
Vidare	  berättar	  informant	  C	  om	  midsommarfirandet	  i	  Mora,	  där	  hon	  en	  gång	  träffade	  en	  
av	  dem	  som	  spelade	  fiol.	  Han	  sa	  att	  det	  var	  kul	  att	  spela	  fiol	  och	  att	  man	  kan	  spela	  
jättemånga	  låtar.	  Informanten	  berättar	  om	  vad	  hon	  tänkte	  när	  hon	  såg	  
midsommarfirandet	  hos	  sin	  mormor	  i	  Mora:	  
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Jag	  tänkte	  att	  jag	  ville	  börja	  spela	  fiol	  för	  att	  jag	  ville	  vara	  med	  där	  och	  jag	  ville	  
spela	  för	  mycket	  folk.	  (Informant	  C)	  

	  
Informant	  D	  som	  också	  spelar	  fiol	  har	  en	  granne	  där	  han	  för	  första	  gången	  fick	  se	  en	  fiol.	  
Han	  minns	  inte	  så	  mycket	  från	  första	  gången	  han	  hälsade	  på	  hos	  sin	  granne	  men	  
berättar	  att	  han	  en	  dag	  bad	  om	  att	  få	  pröva	  att	  spela	  på	  en	  fiol:	  

	  
Jag	  brukade	  låna	  av	  grannens	  fiol	  då,	  för	  hon	  har	  ju	  typ	  tre	  stycken	  men	  jag	  
brukade	  låna	  en	  som	  jag	  brukade	  testa	  och	  sånt	  när	  jag	  inte	  hade	  en	  egen.	  
(Informant	  D)	  

	  
Det	  var	  denna	  granne	  som	  informant	  D	  lärde	  sig	  sin	  första	  låt	  av.	  Låten	  var	  Blinka	  lilla	  
stjärna.	  Då	  samtalet	  förs	  in	  på	  vilka	  låtar	  informant	  D	  tycker	  om	  att	  spela	  nämner	  han	  
sin	  fiolidol,	  Alexander	  Rybak.	  Informant	  D	  tycker	  att	  Rybak	  är	  kul	  att	  titta	  på,	  är	  jättebra	  
på	  att	  spela	  och	  att	  han	  kan	  spela	  jättesnabbt.	  Informant	  D	  säger	  att	  han	  ”skulle	  vilja	  
spela	  som	  Alexander	  Rybak	  faktiskt.”	  	  
	  
Informant	  E	  tycker	  om	  att	  lyssna	  på	  Michael	  Jackson.	  Hon	  tycker	  att	  hans	  musik	  är	  bra	  
och	  att	  den	  är	  annorlunda.	  De	  första	  gångerna	  hon	  hörde	  honom	  tyckte	  hon	  inte	  att	  han	  
var	  speciellt	  bra,	  men	  efterhand	  så	  har	  hon	  fattat	  stort	  tycke	  för	  hans,	  något	  annorlunda	  
musik.	  Hon	  berättar	  även	  att	  en	  dröm	  skulle	  vara	  att	  få	  spela	  i	  olika	  sorters	  orkestrar.	  
Hon	  nämner	  specifikt	  stråkorkester,	  men	  vill	  också	  spela	  i	  någon	  form	  av	  popgrupp.	  
Enligt	  henne	  beror	  detta	  på	  att	  hon	  tycker	  om	  olika	  sorters	  musik	  och	  i	  en	  popgrupp	  
spelas	  det	  snabbare	  musik	  än	  i	  en	  stråkorkester.	  Informant	  Cs	  idoler	  är	  Zara	  Larsson	  
som	  hon	  tycker	  sjunger	  fint.	  Hon	  säger	  att	  hon	  kan	  tänka	  sig	  att	  ta	  lektioner	  i	  sång	  ”för	  
att	  det	  finns	  många	  låtar	  man	  kan	  sjunga.	  Och	  det	  låter	  bra.	  Och	  kul”.	  Informant	  F	  gillar	  
rockbandet	  KISS	  och	  han	  tycker	  om	  deras	  konserter	  och	  kläder.	  Vidare	  berättar	  han	  om	  
när	  han	  såg	  KISS	  för	  första	  gången	  på	  sin	  pappas	  dator.	  Han	  tyckte	  att	  det	  såg	  väldigt	  
häftigt	  ut	  att	  spela	  trummor	  och	  ville	  gärna	  prova	  att	  spela	  det.	  Han	  säger	  att:	  

	  
Dom	  har	  häftiga	  smink	  på	  sig	  och	  ser	  häftiga	  ut	  när	  de	  spelar.	  Han	  med	  gitarr	  
som	  ser	  ut	  som	  en	  yxa,	  eller	  jag	  tror	  det,	  är	  det	  är	  jättecool.	  (Informant	  F)	  

	  
Informant	  B	  berättar	  att	  han	  har	  många	  idoler,	  Eric	  Saade,	  Sean	  Banan,	  Danny	  Saucedo,	  
och	  Mojje.	  Han	  vet	  inte	  om	  det	  instrument	  han	  spelar	  (trombon)	  finns	  med	  på	  några	  
låtar	  av	  dessa	  artister	  men	  att	  han	  skall	  lyssna	  efter	  det	  i	  framtiden.	  Hur	  och	  om	  dessa	  
artister	  har	  påverkat	  deras	  val	  av	  instrument	  går	  utifrån	  samtalen	  inte	  att	  fastställa.	  

4.2	  Påverkan	  från	  media	  
Under	  denna	  rubrik	  presenteras	  medias	  påverkan	  på	  valet	  av	  informanternas	  respektive	  
instrument.	  De	  media	  som	  tas	  upp	  är	  television	  och	  visuell	  exponering	  av	  musik	  samt	  
radio	  och	  att	  lyssna	  på	  musik.	  

4.2.1	  Television	  och	  visuell	  exponering	  av	  musik	  
Vare	  sig	  det	  är	  television,	  Youtube	  eller	  annan	  form	  av	  rörlig	  bild	  exponeras	  de	  flesta	  
informanter	  av	  dessa	  på	  något	  sätt.	  I	  detta	  avsnitt	  visas	  på	  vilka	  sätt	  dessa	  media	  
påverkar	  informanterna.	  
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Informant	  A	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  henne	  att	  det	  är	  verkliga	  personer	  som	  spelar	  på	  
det	  hon	  lyssnar	  på.	  Hon	  föredrar	  att	  gå	  på	  en	  konsert,	  där	  hon	  får	  se	  personerna	  som	  
spelar	  än	  att	  lyssna	  på	  en	  inspelning	  av	  samma	  konsert.	  Det	  är	  viktigt	  för	  henne	  att	  
kunna	  se	  personerna	  som	  framför	  musiken.	  På	  TV	  brukar	  informant	  C	  lyssna	  på	  fiol	  och	  
vill	  gärna	  titta	  på	  TV	  när	  fiol	  finns	  med	  i	  musiken.	  Dessutom	  berättar	  hon	  att	  en	  av	  
hennes	  drömmar	  är	  att	  få	  spela	  i	  melodifestivalen.	  Hos	  dessa	  två	  informanter	  framgår	  
det	  dock	  inte	  hur	  dessa	  visuella	  intryck	  har	  påverkat	  deras	  val	  av	  instrument.	  
	  
Det	  händer	  att	  informant	  E	  lyssnar	  på	  klassisk	  musik	  eller	  orkestermusik.	  Detta	  händer	  i	  
så	  fall	  i	  samband	  med	  någon	  gala	  på	  TV.	  Hon	  har	  tidigare	  nämnt	  att	  hon	  skulle	  tycka	  det	  
vore	  roligt	  att	  få	  spela	  med	  en	  liknande	  orkester,	  men	  kan	  också	  tänka	  sig	  en	  
poporkester.	  Då	  menar	  hon	  inte	  bara	  långsam	  musik	  utan	  även	  snabb	  musik.	  Hos	  
informant	  E	  går	  det	  inte	  heller	  att	  dra	  någon	  slutsats	  om	  hur	  television	  har	  påverkat	  
hennes	  val	  av	  instrument.	  Informant	  D	  tror	  att	  första	  gången	  han	  hörde	  en	  fiol	  var	  på	  TV.	  
Detta	  var	  under	  en	  konsert	  om	  han	  minns	  rätt.	  Han	  tyckte	  då	  att	  det	  lät	  ganska	  fint	  och	  
att	  det	  såg	  ganska	  roligt	  ut	  att	  spela.	  Han	  tycker	  också	  om	  att	  titta	  på	  melodifestivalen	  
och	  har	  tidigare	  nämnt	  att	  han	  vill	  spela	  som	  Alexander	  Rybak,	  en	  tidigare	  deltagare.	  

4.2.2	  Radio	  och	  att	  lyssna	  på	  musik	  
Samtliga	  informanter	  anger	  att	  de	  lyssnar	  på	  någon	  form	  av	  musik	  i	  sin	  hemmiljö	  eller	  
på	  sin	  fritid.	  Trots	  att	  dessa	  angivelser	  inte	  direkt	  kan	  kopplas	  till	  deras	  respektive	  val	  av	  
instrument,	  finns	  det	  dock	  i	  vissa	  fall	  en	  tydlig	  koppling	  mellan	  informanternas	  
musiklyssning	  och	  vad	  de	  spelar	  för	  instrument.	  I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  det	  
informanterna	  nämner	  om	  sitt	  musiklyssnade.	  
	  
Informant	  A	  lyssnar	  inte	  ofta	  på	  musik	  på	  sin	  fritid.	  Undantaget	  är	  när	  hon	  åker	  bil.	  
Tidigare	  i	  intervjun	  framgick	  det	  att	  hennes	  mamma	  spelar	  piano,	  men	  inte	  i	  vilken	  
utsträckning	  detta	  påverkar	  musiklyssnandet	  i	  familjen.	  Hon	  säger	  däremot	  att	  valthorn	  
låter	  fint	  på	  många	  låtar.	  Informanten	  berättar	  också	  att	  hon	  alltid	  har	  lyssnat	  på	  musik,	  
men	  att	  hon	  inte	  tycker	  om	  att	  lyssna	  på	  radio	  eller	  liknande.	  Hon	  säger	  att:	  	  

	  
Jag	  vet	  inte,	  jag	  tycker	  inte	  att	  det	  är	  kul.	  Alltså	  på	  radio	  eller	  sånt	  men	  när	  
någon	  spelar	  så	  tycker	  jag	  att	  det	  är	  kul,	  då	  vill	  jag	  lyssna	  på	  musik.	  (Informant	  
A)	  

	  
Informant	  B	  lyssnar	  inte	  heller	  särskilt	  ofta	  på	  radio.	  Han	  brukar	  lyssna	  på	  en	  skiva	  med	  
Mojje.	  Han	  brukar	  också	  lyssna	  på	  Danny	  Saucedo,	  Eric	  Saade	  och	  Sean	  Banan.	  Förutom	  
dessa	  lyssnar	  han	  också	  på	  en	  spelskiva	  som	  han	  har	  fått	  från	  sin	  trombonlärare.	  
Informant	  C	  lyssnar	  ibland	  på	  radio.	  Ibland	  lyssnar	  hon	  på	  musik	  där	  fiol	  finns	  med	  i	  
musiken.	  Hon	  beskriver	  de	  låtarna	  som	  sorgliga	  och	  ”popiga”.	  Informant	  E	  brukar	  lyssna	  
på	  Spotify	  hemma.	  Hon	  tycker	  om	  väldigt	  blandad	  musik,	  alltifrån	  klassiskt	  till	  pop.	  Hon	  
lyssnar	  på	  Selina	  Gomez	  och	  Michael	  Jackson.	  Hos	  dessa	  informanter	  nämns	  inget	  om	  
hur	  deras	  musiklyssnande	  har	  påverkat	  deras	  val	  av	  instrument.	  	  	  
	  
Informant	  F	  lyssnar	  inte	  heller	  på	  radio	  särskilt	  ofta.	  Däremot	  brukar	  han	  lyssna	  på	  cd-‐
skivor	  som	  hans	  pappa	  brukar	  spela.	  Ofta	  är	  det	  skivor	  med	  bandet	  KISS.	  Han	  kommer	  
inte	  ihåg	  första	  gången	  han	  lyssnade	  på	  dem,	  men	  berättar	  att	  han	  alltid	  har	  tyckt	  att	  de	  
är	  häftiga.	  Han	  berättar	  också	  att	  deras	  låt	  Heaven’s	  On	  Fire	  har	  varit	  hans	  favoritlåt	  
länge.	  
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Som	  tidigare	  nämnts	  tycker	  informant	  D	  om	  att	  lyssna	  på	  sin	  idol	  Alexander	  Rybak.	  När	  
ämnet	  musik	  och	  fiol	  kommer	  upp	  berättar	  han	  att	  det	  finns	  en	  artist	  som	  brukar	  ha	  
med	  fiol	  i	  sin	  musik.	  Denna	  artist	  är	  Bruce	  Springsteen.	  I	  låten	  Old	  Dan	  Tucker	  hörs	  fiol,	  
cello	  och	  kontrabas,	  tror	  informant	  D.	  Han	  tycker	  att	  musik	  där	  det	  finns	  en	  fiol	  med	  
låter	  väldigt	  fint	  och	  han	  tycker	  om	  att	  lyssna	  på	  musik	  där	  fiol	  finns	  med.	  	  
Informant	  D	  lyssnar	  på	  annan	  musik	  också.	  Han	  lyssnar	  gärna	  på	  melodifestivalen,	  Elvis,	  
rap	  och	  liknande	  musik.	  Dessutom	  nämner	  han	  några	  band	  som	  han	  tycker	  är	  bra,	  KISS	  
och	  Scorpions,	  två	  hårdrocksband.	  
	  
Utifrån	  vad	  informanterna	  hade	  att	  säga	  om	  sin	  musiklyssning	  i	  hemmet	  finns	  det	  inget	  
som	  med	  all	  säkerhet	  direkt	  kan	  kopplas	  till	  deras	  respektive	  val	  av	  instrument.	  Hos	  
informanterna	  D	  och	  F	  däremot,	  går	  det	  att	  se	  en	  tydlig	  koppling	  mellan	  vad	  de	  väljer	  att	  
lyssna	  på	  för	  musik	  och	  vad	  de	  spelar	  för	  instrument.	  Det	  framgår	  dock	  inte	  vilket	  som	  
har	  påverkat	  vad.	  	  

4.3	  Påverkan	  från	  Musikskolan	  
Under	  denna	  rubrik	  presenteras	  musikskolans	  påverkan	  på	  informanternas	  val	  av	  
instrument.	  Det	  som	  tycks	  påverka	  informanterna	  är	  möjligheten	  att	  få	  prova	  olika	  
instrument	  och	  olika	  lärares	  sätt	  att	  vara	  och	  prata.	  	  

4.3.1	  Prova	  på	  instrument	  
Något	  som	  samtliga	  informanter,	  med	  undantag	  av	  en,	  har	  gemensamt	  är	  att	  de	  alla	  har	  
fått	  prova	  på	  olika	  instrument	  på	  musikskolan.	  De	  flesta	  av	  informanterna	  beskriver	  det	  
som	  en	  prova-‐på-‐dag	  på	  musikskolan.	  Hos	  vissa	  informanter	  synes	  detta	  har	  varit	  
avgörande	  för	  vilket	  val	  av	  instrument	  de	  har	  gjort.	  	  
	  
Att	  han	  ville	  spela	  något	  stråkinstrument	  var	  informant	  D	  helt	  övertygad	  om	  efter	  att	  
han	  varit	  på	  musikskolan.	  Där	  hade	  han	  fått	  prova	  på	  flera	  olika	  sorters	  stråkinstrument.	  
Fiol	  hade	  han	  provat	  på	  hemma	  och	  det	  instrumentet	  var	  också	  hans	  första	  val.	  Däremot	  
hade	  han	  inte	  fått	  prova	  på	  något	  annat	  stråkinstrument	  innan	  han	  stötte	  på	  dem	  på	  
musikskolan.	  Om	  fiol	  inte	  hade	  funnits	  som	  instrument	  så	  skulle	  han	  gärna	  spela	  cello.	  
När	  han	  fick	  prova	  på	  att	  spela	  instrument	  på	  musikskolan	  tyckte	  han	  att	  fiol	  och	  cello	  
var	  väldigt	  roligt:	  
	  

Jag	  vet	  inte	  riktigt,	  för	  jag	  var	  på	  musikskolan	  och	  sen	  fick	  man	  skriva	  i	  ett	  
papper	  och	  ifall	  det	  inte	  skulle	  gå	  att	  spela	  fiol	  då	  ställde	  jag	  mig	  på	  kö	  till	  cello	  
och	  ifall	  cello	  inte	  gick	  så	  ställde	  jag	  mig	  på	  kontrabas.	  (Informant	  D)	  
	  

För	  informant	  B	  var	  det	  inte	  först	  självklart	  att	  han	  ville	  börja	  spela	  trombon	  förrän	  han	  
fick	  prova	  på	  det.	  Han	  fick	  först	  börja	  spela	  brassinstrument	  i	  ett	  år,	  där	  han	  fick	  prova	  
på	  olika	  sorters	  brassinstrument.	  Han	  fattade	  först	  tycke	  för	  baryton,	  men	  har	  nu	  bytt	  till	  
trombon.	  Han	  beskriver	  det	  själv	  som	  att	  trombon	  är	  roligare	  att	  spela.	  Det	  kommer	  
också	  fram	  under	  intervjun	  att	  han	  fortfarande	  har	  möjlighet	  att	  testa	  terminen	  ut	  innan	  
han	  skall	  bestämma	  sig	  för	  ett	  specifikt	  instrument.	  Detta	  kommer	  att	  ske	  till	  hösten	  
2015.	  Han	  kommer	  då	  att	  välja	  trombon	  för	  att	  han	  tycker	  det	  är	  roligt	  och	  för	  att	  han	  
har	  fått	  prova	  på	  det	  nu.	  En	  bit	  in	  i	  intervjun	  med	  informant	  B	  kommer	  det	  fram	  att	  de	  
andra	  instrument	  som	  han	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela	  är	  trummor	  och	  elgitarr.	  Han	  tycker	  
att	  det	  verkar	  coola	  och	  beskriver	  detaljrikt	  om	  hur	  ett	  trumset	  ser	  ut	  med	  pukor	  och	  
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cymbaler.	  Han	  säger	  att	  ”dom	  var	  mer	  coola	  än	  trombon,	  men	  trombon	  är	  roligare.”	  
Utöver	  att	  få	  prova	  på	  trumset	  och	  elgitarr	  så	  fick	  informant	  B	  även	  prova	  på	  klarinett	  
och	  tvärflöjt.	  
	  
Informant	  C	  berättar	  att	  hon	  inte	  kan	  tänka	  sig	  att	  börja	  spela	  blockflöjt.	  Hon	  fick	  prova	  
det	  instrumentet	  en	  gång	  på	  musikskolan	  och	  tyckte	  inte	  alls	  om	  det.	  Det	  är	  också	  det	  
enda	  instrument	  hon	  kan	  komma	  på	  som	  hon	  inte	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela.	  Informant	  F	  
föll	  direkt	  för	  trummor	  och	  elgitarr	  när	  han	  fick	  testa	  dessa	  på	  musikskolan.	  ”Trummor	  
var	  kul	  för	  man	  kan	  spela	  starkt	  på	  dem”,	  säger	  han.	  Även	  Informant	  A	  fick	  också	  testa	  
på	  olika	  instrument	  innan	  hon	  bestämde	  sig	  för	  valthorn:	  
	  

Jag	  testade	  många	  instrument	  först.	  Men	  innan	  jag	  skulle	  åka	  hem	  så	  testade	  
jag	  valthorn	  och	  jag	  tyckte	  det	  var	  kul.	  Och	  jag	  kunde	  det	  väldigt	  bra.	  
(Informant	  A)	  

	  
Vidare	  berättar	  informant	  A	  att	  hon	  inte	  kan	  tänka	  sig	  spela	  trumpet.	  Hon	  tycker	  att	  det	  
låter	  konstigt	  och	  att	  det	  är	  svårt	  att	  spela	  på.	  Hon	  fick	  prova	  att	  spela	  trumpet	  på	  
musikskolan.	  Detsamma	  gällde	  instrumentet	  fiol,	  vilket	  var	  hennes	  främsta	  val	  innan	  
hon	  fick	  testa	  på	  att	  spela	  olika	  instrument.	  Hon	  gick	  då	  från	  att	  ha	  fiol	  som	  
favoritinstrument	  till	  valthorn:	  ”Anledningen	  var	  när	  jag	  fick	  testa	  det.”	  När	  det	  gällde	  
ett	  av	  instrumenten,	  trummor,	  nämnde	  hon	  det	  först	  som	  ett	  instrument	  hon	  inte	  kan	  
tänka	  sig	  att	  spela.	  Hon	  säger	  att	  hon	  inte	  gillar	  trummor	  så	  mycket.	  Längre	  fram	  i	  
intervjun	  nämner	  hon	  dock	  att	  hon	  har	  testat	  trummor	  och	  att	  hon	  då	  tyckte	  att	  det	  var	  
ganska	  roligt.	  Trots	  detta	  är	  det	  ändå	  inget	  instrument	  hon	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela.	  
Vidare	  berättar	  hon	  också	  att	  elgitarr	  är	  svårt	  att	  spela	  på	  och	  att	  hon	  därför	  inte	  skulle	  
tycka	  om	  att	  ta	  lektioner	  på	  det	  instrumentet.	  
	  
Informant	  E	  var	  den	  enda	  informant	  som	  hade	  provat	  på	  att	  spela	  instrument	  på	  annan	  
plats	  än	  musikskolan.	  Hon	  berättar	  att	  det	  står	  ett	  piano	  i	  hemmet	  och	  hon	  tror	  sig	  
minnas	  att	  när	  hon	  var	  yngre	  så	  satte	  hon	  sig	  ned	  för	  att	  spela	  lite.	  Hon	  berättar	  
dessutom	  att	  hennes	  farfar	  lärde	  henne	  att	  bland	  annat	  spela	  Blinka	  lilla	  stjärna.	  	  

4.3.2	  Lärare	  
Läraren	  har	  i	  flera	  fall	  betydelse	  för	  vilka	  instrument	  barnen	  blir	  intresserade	  av.	  När	  
informant	  A	  fick	  prova	  på	  att	  spela	  valthorn	  på	  musikskolan	  fick	  hon	  uppmuntran	  av	  
läraren	  att	  börja	  spela	  detta	  instrument.	  Detsamma	  gällde	  informant	  F.	  Han	  tyckte	  det	  
var	  väldigt	  roligt	  att	  prova	  att	  spela	  trummor	  på	  musikskolan.	  Även	  han	  fick	  
uppmuntran	  från	  läraren	  där.	  Informant	  A	  säger	  att:	  
	  

(Lärarens	  namn)	  hon	  sa	  att	  hon	  tyckte	  att	  jag	  var	  väldigt	  bra	  och	  att	  hon	  
tyckte	  att	  jag	  skulle	  börja	  på	  valthorn	  och	  lära	  mig	  för	  att	  jag	  sa	  att	  jag	  tyckte	  
det	  var	  jättekul.	  (Informant	  A)	  

	  
Informant	  D	  som	  också	  spelar	  fiol	  har	  en	  granne	  där	  han	  för	  första	  gången	  fick	  se	  en	  fiol.	  
Det	  var	  denna	  granne	  som	  han	  lärde	  sig	  sin	  första	  låt	  av.	  Låten	  var	  Blinka	  lilla	  stjärna.	  
Han	  minns	  inte	  så	  mycket	  från	  första	  gången	  han	  hälsade	  på	  hos	  sin	  granne	  men	  
berättar	  att	  han	  en	  dag	  bad	  om	  att	  få	  pröva	  att	  spela	  på	  en	  fiol:	  
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Jag	  brukade	  låna	  av	  grannens	  fiol	  då,	  för	  hon	  har	  ju	  typ	  tre	  stycken	  men	  jag	  
brukade	  låna	  en	  som	  brukade	  jag	  testa	  och	  sånt	  när	  jag	  inte	  hade	  en	  egen.	  
(Informant	  D)	  

	  
Informant	  C	  tycker	  om	  att	  ha	  fiollektioner.	  Hon	  tycker	  att	  hennes	  lärare	  är	  väldigt	  snäll	  
och	  att	  hon	  förklarar	  bra.	  När	  informant	  C	  skall	  förklara	  varför	  hon	  kan	  tänka	  sig	  att	  
spela	  trummor	  svarar	  hon	  att	  det	  beror	  på	  att	  hennes	  lärares	  man	  spelar	  det.	  

4.4	  Egen	  påverkan	  
Informanternas	  egen	  syn	  på	  musik	  och	  musikens	  egenvärde	  presenteras	  under	  denna	  
rubrik.	  Det	  som	  tas	  upp	  är	  informanternas	  egna	  tycken	  och	  smak	  om	  de	  instrument	  de	  
spelar,	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela	  samt	  inte	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela.	  
	  
Det	  finns	  flera	  faktorer	  som	  informanterna	  nämner	  som	  avgörande	  för	  vilka	  instrument	  
de	  skulle	  vilja	  spela	  och	  varför	  de	  skulle	  vilja	  spela	  dem.	  Informant	  A	  är	  osäker	  på	  om	  
hon	  skulle	  välja	  valthorn	  igen	  om	  hon	  fick	  välja	  instrument	  på	  nytt.	  Hon	  tycker	  att	  det	  är	  
roligt	  att	  spela	  valthorn	  men	  det	  var	  inte	  hennes	  första	  val	  från	  början.	  Fiol	  och	  flöjt	  var	  
hennes	  primära	  val	  från	  början.	  Hon	  säger	  att	  hon	  ”hade	  fiol	  och	  flöjt	  och	  valthorn	  och	  
välja,	  med	  det	  var	  så	  lång	  kö	  så	  jag	  kom	  in	  på	  valthorn	  och	  jag	  ville	  spela	  valthorn.”	  
	  
Anledningen	  till	  varför	  informant	  A	  inte	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela	  trumpet	  och	  elgitarr	  är	  
för	  att	  hon	  tycker	  att	  de	  verkar	  svåra	  att	  spela.	  De	  instrument	  som	  hon	  kan	  tänka	  sig	  att	  
spela	  är	  fiol,	  flöjt,	  gitarr,	  piano,	  blockflöjt	  och	  tvärflöjt.	  Hon	  tycker	  att	  de	  instrumenten	  
låter	  fint	  och	  säger	  att	  det	  är	  därför	  som	  hon	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela	  dem.	  
	  
Varför	  informant	  B	  skulle	  välja	  trombon	  igen	  som	  sitt	  huvudinstrument	  säger	  han	  beror	  
på	  att	  det	  är	  roligt	  att	  spela	  det	  instrumentet.	  Fiol	  är	  ett	  instrument	  som	  han	  bara	  kan	  
tänka	  sig	  att	  spela	  om	  det	  inte	  finns	  något	  annat	  att	  spela.	  Han	  tycker	  att	  det	  låter	  fel	  
ibland	  och	  att	  det	  är	  svårt	  att	  få	  en	  fin	  ton	  på	  en	  fiol.	  Instrumenten	  elgitarr	  och	  trummor	  
tycker	  han	  är	  coola	  och	  han	  kan	  därför	  tänka	  sig	  att	  spela	  dessa.	  Han	  beskriver	  
instrumenten	  som	  coola	  för	  att	  de	  kan	  låta	  starkt.	  Båda	  instrumenten	  är	  svåra	  till	  en	  
början,	  men	  det	  blir	  efterhand	  roligare	  och	  roligare,	  tycker	  informant	  B.	  
	  
Även	  informant	  C	  skulle	  välja	  sitt	  instrument	  fiol	  igen	  om	  hon	  fick	  chansen	  att	  välja	  på	  
nytt.	  Anledningen	  till	  detta	  menar	  hon	  är	  för	  att	  hon	  tycker	  om	  att	  hålla	  i	  och	  pilla	  på	  
saker	  samt	  att	  till	  exempel	  trycka	  på	  knappar	  och	  liknande.	  Dessutom	  tycker	  hon	  att	  det	  
är	  ett	  fint	  instrument.	  Hon	  tycker	  också	  om	  att	  stå	  på	  scen	  och	  vill	  gärna	  spela	  för	  en	  stor	  
publik.	  Hon	  berättar	  om	  en	  konsert	  hon	  gjorde	  tillsammans	  med	  flera	  andra	  
stråkinstrumentalister	  i	  en	  kyrka.	  Detta	  tyckte	  hon	  var	  kul	  och	  det	  vill	  hon	  göra	  om.	  Om	  
det	  inte	  blir	  långtråkigt	  så	  kommer	  hon	  att	  fortsätta	  att	  spela	  fiol.	  En	  drivkraft	  är	  att	  få	  
spela	  svåra	  låtar	  och	  hon	  övar	  mycket	  när	  hon	  har	  svåra	  låtar	  i	  läxa.	  
	  
Informant	  D	  skulle	  välja	  fiol	  eller	  trummor	  om	  han	  fick	  välja	  om	  instrument	  idag.	  Men	  
fiol	  väger	  lite	  tyngre	  enligt	  honom	  själv:	  ”För	  att	  det	  är	  väldigt	  kul	  att	  spela	  fiol.	  Jag	  har	  
lärt	  mig	  så	  många	  låtar	  och	  det	  är	  väldigt	  roligt.”	  Han	  har	  provat	  att	  spela	  trummor	  och	  
tycker	  att	  det	  är	  väldigt	  kul	  att	  spela	  det	  instrumentet.	  Kontrabas	  har	  han	  också	  fått	  
prova	  på	  men	  gillar	  inte	  ljudet	  och	  han	  kan	  därför	  inte	  tänka	  sig	  att	  spela	  det.	  
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Informant	  E	  tyckte	  att	  det	  var	  kul	  att	  trycka	  på	  knappar	  och	  arbeta	  med	  sina	  fingrar.	  Hon	  
tyckte	  att	  det	  verkade	  kul	  att	  trycka	  på	  ett	  piano.	  Av	  denna	  anledning	  skulle	  hon	  välja	  
piano	  igen	  om	  hon	  fick	  chansen	  att	  välja	  ett	  instrument	  på	  nytt:	  
	  

Vad	  heter	  det,	  gitarr	  tyckte	  jag	  var	  lite	  sådär	  och	  fiol	  inte	  så	  mycket,	  men	  piano	  
tyckte	  jag	  verkade	  mycket	  roligare	  och	  att	  det	  fanns	  piano	  som	  man	  kunde	  
vrida	  så	  att	  det	  blev	  olika	  ljud.	  Typ	  synth	  och	  så.	  (Informant	  E)	  

	  
Instrumentet	  akustisk	  gitarr	  kan	  informant	  E	  tänka	  sig	  att	  spela	  för	  att	  hon	  tycker	  det	  
verkar	  kul	  och	  för	  att	  det	  går	  att	  spela	  väldigt	  mycket	  på	  det	  instrumentet,	  exempelvis	  
solo.	  Instrumentet	  bastuba	  tycker	  hon	  låter	  så	  lågt	  och	  verkar	  därför	  inte	  lika	  roligt	  att	  
spela.	  
	  
Informant	  F	  tycker	  om	  att	  spela	  trummor	  och	  även	  han	  skulle	  välja	  om	  samma	  
instrument	  om	  möjlighet	  gavs.	  Han	  tycker	  att	  det	  är	  väldigt	  roligt	  att	  spela	  trummor	  och	  
beskriver	  det	  som	  ett	  instrument	  som	  han	  har	  lätt	  för	  att	  spela.	  Han	  visar	  genom	  att	  slå	  
på	  sina	  ben	  olika	  trumrytmer	  som	  han	  har	  lärt	  sig.	  	  

4.4	  Sammanfattning	  
Den	  största	  gemensamma	  nämnaren,	  där	  informanterna	  beskriver	  varför	  de	  valde	  att	  
spela	  sina	  respektive	  instrument	  är	  att	  de	  fått	  prova	  på	  att	  spela	  dessa	  instrument.	  Fem	  
av	  de	  sex	  intervjuade	  angav	  att	  de	  fick	  prova	  på	  att	  spela	  instrument	  på	  en	  musikskola.	  
Trots	  att	  vissa	  av	  dem	  redan	  på	  förhand	  hade	  ett	  favoritinstrument	  så	  angav	  alla	  att	  de	  
fattade	  tycke	  för	  och	  kunde	  tänka	  sig	  att	  spela	  något	  eller	  några	  av	  de	  instrument	  som	  de	  
fick	  prova	  på	  musikskolan.	  Samtliga	  informanter	  angav	  att	  de	  valde	  sina	  respektive	  
instrument	  för	  att	  det	  verkade	  vara	  eller	  var	  roligt,	  beroende	  på	  om	  det	  fått	  prova	  på	  
instrumentet	  eller	  inte.	  
	  
Samma	  mönster	  går	  att	  se	  i	  vad	  informanterna	  berättade	  om	  personer	  i	  sin	  omgivning.	  I	  
de	  flesta	  fall	  angav	  informanterna	  att	  de	  kan	  tänka	  sig	  spela	  andra	  instrument	  för	  att	  
deras	  vänner	  spelar	  dessa	  instrument.	  Även	  familjemedlemmar	  och	  andra	  personer	  i	  
hem-‐	  eller	  fritidsmiljön	  visar	  på	  inverkan	  av	  val	  av	  instrument.	  Gemensamt	  för	  dessa	  
personer	  är	  att	  informanterna	  har	  fått	  se	  och	  höra	  instrumenten	  i	  fråga.	  
	  
Informanternas	  egen	  uppfattning	  av	  olika	  sorters	  instrument	  är	  också	  något	  som	  har	  
påverkat	  deras	  val	  av	  instrument.	  Om	  de	  gillar	  hur	  instrument	  låter	  eller	  hur	  det	  verkar	  
vara	  att	  spela	  är	  faktorer	  som	  några	  av	  informanterna	  nämner.	  Värt	  att	  notera	  är	  att	  
majoriteten	  av	  de	  informanter	  som	  var	  flickor	  angav	  trummor	  eller	  elgitarr	  som	  
instrument	  de	  kan	  inte	  tänka	  sig	  att	  börja	  spela.	  Som	  kontrast	  angav	  de	  flesta	  som	  var	  
pojkar	  att	  trummor	  och	  elgitarr	  var	  instrument	  de	  kan	  tänka	  sig	  att	  börja	  spela.	  
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5	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  belyses	  studiens	  resultat	  i	  relation	  till	  arbetets	  teoretiska	  utgångspunkter	  
och	  till	  den	  presenterade	  litteraturen	  inom	  området.	  Därefter	  tas	  mina	  reflektioner,	  
arbetets	  betydelse	  och	  yrkesrelevans	  samt	  idéer	  om	  framtida	  forsknings-‐	  och	  
utvecklingsarbeten	  upp.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
De	  teman	  som	  diskuteras	  i	  detta	  avsnitt	  handlar	  om	  studiens	  resultat,	  teoretiska	  
perspektiv	  samt	  tidigare	  forskning.	  

5.1.1	  Vikten	  av	  att	  prova	  på	  instrument	  	  
Resultatet	  i	  denna	  studie	  visar	  att	  den	  dominerande	  faktorn	  i	  varför	  informanterna	  
valde	  att	  börja	  spela	  sina	  respektive	  instrument	  var	  att	  de	  redan	  hade	  provat	  på,	  sett	  
eller	  hört	  instrumenten	  i	  fråga.	  I	  de	  flesta	  fall	  var	  det	  på	  musikskolorna	  där	  
informanterna	  hade	  kommit	  i	  kontakt	  med	  sina	  respektive	  instrument.	  Detta	  hade	  på	  ett	  
eller	  annat	  sätt	  påverkat	  deras	  val	  av	  instrument	  de	  kan	  och	  inte	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela.	  
Holmberg	  (2004)	  skriver	  att	  den	  sociokulturella	  miljön	  är	  en	  faktor	  till	  elevers	  
motivation	  i	  musikundervisningen	  och	  att	  det	  finns	  faktorer	  som	  eleverna	  inte	  kan	  styra	  
över	  själva,	  alltså	  yttre	  motiv.	  Det	  är	  elevernas	  egna	  sociokulturella	  miljö	  som	  fungerar	  
som	  en	  inspirationskälla	  till	  deras	  motivation.	  En	  parallell	  går	  att	  dra	  till	  Säljö	  (2005)	  
och	  det	  sociokulturella	  sättet	  att	  se	  på	  människors	  val	  och	  samhällets	  samlade	  
erfarenheter.	  En	  individ	  gör	  delvis	  sina	  val	  självmant,	  medvetet	  eller	  omedvetet,	  utifrån	  
ett	  visst	  urval.	  Detta	  urval	  baseras	  på	  en	  viss	  källa,	  som	  i	  sociokulturell	  bemärkelse	  är	  
samhället	  samt	  interaktion	  med	  andra	  människor.	  Urvalet	  och	  källan,	  ur	  vilka	  en	  individ	  
gör	  sina	  val	  är	  på	  så	  sätt	  begränsad	  till	  samhällets	  kollektiva	  minne.	  Samhället	  som	  källa	  
kan	  tas	  ned	  i	  mindre	  steg,	  såsom	  kommuner,	  skolan,	  hemmet	  etcetera.	  Låt	  oss	  säga	  att	  
musikskolan	  är	  en	  sådan	  källa.	  Ju	  fler	  instrument	  informanterna	  exponeras	  för	  genom	  
att	  själva	  spela,	  lyssna	  och	  titta,	  desto	  större	  blir	  det	  kollektiva	  minnet	  i	  just	  denna	  källa.	  
Den	  övervägande	  delen	  av	  informanterna	  baserade	  sina	  val,	  över	  vilka	  instrument	  de	  
kan	  tänka	  sig	  att	  spela	  eller	  inte,	  på	  hur	  de	  upplevde	  att	  spela	  dessa	  instrument.	  
Föreliggande	  studies	  resultat	  stämmer	  på	  så	  sätt,	  till	  viss	  del	  inte	  överens	  med	  vad	  
Holmberg	  (2010)	  menar	  i	  sin	  studie	  om	  medias	  påverkan	  på	  barns	  val	  av	  instrument.	  
Hon	  hävdar	  istället,	  att	  på	  grund	  av	  större	  medial	  exponering	  kommer	  barn	  oftare	  att	  
välja	  att	  spela	  elgitarr	  framför	  klarinett.	  Studierna	  skiljer	  sig	  åt	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  de	  
flesta	  av	  informanternas	  svar	  i	  min	  studie	  baseras	  på	  om	  de	  fått	  prova	  på	  att	  spela	  ett	  
instrument	  eller	  ej.	  Deltagarnas	  bakgrund	  mellan	  föreliggande	  studie	  och	  Holmbergs	  
studie	  är	  på	  det	  här	  sättet	  olika.	  	  
	  
Med	  detta	  som	  utgångspunkt	  kan	  en	  möjlig	  tes	  vara	  att	  de	  resonemang,	  i	  vilka	  individer	  
baserar	  val	  och	  handlingar,	  inte	  bara	  påverkas	  av	  individen	  själv,	  utan	  i	  stor	  grad	  av	  den	  
sociala	  miljö	  denna	  lever	  i.	  Säljö	  (2005)	  menar	  att	  tänkandet	  sker	  inom	  individen,	  men	  i	  
samtal	  med	  omvärlden.	  Detta	  samtal	  förs	  med	  hjälp	  av	  språket.	  Språket	  är	  därmed	  i	  
detta	  sammanhang,	  länken	  mellan	  tänkandet,	  det	  som	  sker	  inom	  individen	  och	  
omvärlden,	  alltså	  kommunikation.	  
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5.1.2	  Vuxna	  och	  vänner	  som	  inspirationskälla	  
2002	  genomförde	  SMoK	  (2002)	  en	  undersökning	  som	  visar	  på	  att	  familjer	  ofta	  har	  en	  
påverkan	  på	  barn	  i	  deras	  val	  av	  instrument	  till	  kultur-‐	  och	  musikskolor.	  I	  studien	  
framgick	  det	  att	  det	  var	  framförallt	  barn	  som	  påverkades	  av	  sin	  familj	  i	  sina	  val	  av	  
instrument.	  Hem	  med	  musiktradition,	  det	  vill	  säga	  ett	  hem	  där	  familjemedlemmar	  spelar	  
instrument,	  har	  även	  det	  en	  påverkan	  i	  denna	  studie.	  Val	  av	  instrument	  tenderade	  att	  
vara	  detsamma	  som	  en	  familjemedlem	  redan	  spelade.	  Musikalisk	  mångfald	  –	  en	  
undersökning	  av	  ungdomars	  musicerande,	  som	  var	  namnet	  på	  denna	  studie,	  visar	  också	  
att	  faktorer	  som	  kamrater	  och	  grupptryck	  påverkade	  val	  av	  instrument.	  Föreliggande	  
studie	  visar	  på	  samma	  samband	  mellan	  vad	  informanternas	  kamrater	  spelade	  för	  
instrument	  och	  vad	  informanterna	  kunde	  tänka	  sig	  att	  spela	  för	  instrument.	  Vare	  sig	  det	  
gäller	  grupptryck	  eller	  inte	  så	  pekar	  resultaten	  på	  att	  kamrater	  har	  en	  stor	  inspirerande	  
påverkan.	  Även	  Holmberg	  (2004)	  skriver	  i	  sin	  undersökning	  att	  kamrater	  inspirerar	  och	  
har	  inflytande	  på	  barns	  val	  av	  instrument.	  Dessa	  tre	  studier	  tyder	  på	  att	  det	  är	  främst	  
barn	  som	  påverkas	  stort	  av	  kamrater	  i	  val	  av	  instrument.	  Personer	  i	  barns	  omgivning	  
verkar	  ha	  störst	  påverkan	  hos	  barn	  i	  deras	  val	  av	  instrument.	  Vidare	  skriver	  Holmberg	  
att	  i	  vissa	  fall	  där	  barn	  som	  deltog	  i	  studien	  hade	  träffat	  en	  lärare,	  blev	  de	  påverkade	  i	  val	  
av	  instrument.	  Det	  visade	  sig	  att	  lärare	  hade	  haft	  inflytande	  och	  inspirerat	  till	  val	  av	  
specifika	  instrument.	  Föreliggande	  studie	  visar	  på	  samma	  koppling	  hos	  vissa	  
informanter.	  Läraren	  har	  där	  gett	  komplimanger	  när	  informanterna	  har	  provat	  på	  
instrument.	  Detta	  i	  kombination	  med	  att	  instrumentet	  verkar	  roligt	  har	  bidragit	  till	  att	  
dessa	  informanter	  faktiskt	  har	  valt	  att	  börja	  spela	  sina	  respektive	  instrument.	  Det	  går	  
även	  att	  se	  andra	  liknande	  resultat	  i	  min	  studie	  som	  i	  de	  studier	  som	  Holmberg	  och	  
SMoK	  (2002)	  presenterar.	  Av	  nära	  alla	  de	  instrument	  vissa	  informanter	  angav	  som	  
instrument	  de	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela,	  visade	  det	  sig	  att	  de	  hade	  klasskamrater	  som	  
spelade	  dessa	  instrument.	  Hos	  andra	  informanter	  i	  föreliggande	  studie	  fungerade	  lärare	  
som	  inspirationskälla	  till	  deras	  val	  av	  instrument.	  Interaktion	  med	  andra	  människor	  
verkade	  ha	  en	  stor	  påverkan	  i	  val	  av	  instrument	  hos	  barn.	  Det	  går	  även	  att	  dra	  en	  
koppling	  till	  föregående	  rubrik	  om	  vikten	  av	  att	  prova	  på	  instrument.	  	  
	  
Vissa	  informanter	  i	  studien	  nämnde	  påverkan	  i	  val	  av	  instrument	  från	  personer	  i	  sin	  
närmiljö.	  Det	  kunde	  vara	  en	  släkting	  eller	  granne.	  I	  dessa	  fall	  hade	  informanterna	  blivit	  
inspirerade	  och	  exponerade	  för	  ett	  specifikt	  instrument	  av	  dessa	  personer.	  Denna	  
kommunikation	  skedde	  i	  liknande	  former,	  nämligen	  att	  informanterna	  hade	  lyssnat	  och	  
lärt	  sig	  från	  dessa	  personer	  i	  sin	  omgivning.	  Interaktionen	  mellan	  dessa	  informanter	  och	  
personer	  har	  påverkat	  och	  inspirerat	  till	  val	  av	  instrument.	  Säljö	  (2000)	  beskriver	  att	  
interaktion	  och	  kommunikation	  med	  andra	  människor	  är	  ett	  måste	  för	  att	  en	  källas	  
samlade	  kunskaper	  inte	  skall	  försvinna.	  Det	  är	  via	  tidigare	  generationer	  som	  människan	  
lär	  sig	  att	  använda	  de	  fysiska	  redskap	  som	  finns	  i	  samhället	  och	  på	  så	  sätt	  också	  skapa	  
nya	  kunskaper.	  På	  det	  här	  sättet	  ses	  språket	  som	  ett	  sociokulturellt	  verktyg.	  I	  
föreliggande	  studie	  går	  det	  att	  läsa	  ut	  språket	  och	  fysiska	  verktyg	  som	  en	  länk	  mellan	  de	  
olika	  personer	  som	  påverkat	  de	  flesta	  informanters	  val	  av	  instrument.	  Säljö	  menar	  att	  
individens	  sociala	  miljö	  utgör	  en	  del	  av	  omvärlden	  och	  samtalet	  görs	  med	  hjälp	  av	  
kommunikation	  mellan	  individen	  själv	  och	  hens	  omvärld.	  Genom	  att	  applicera	  denna	  idé	  
på	  de	  pojkar	  som	  deltog	  i	  föreliggande	  studie	  kan	  den	  sociala	  miljön	  ha	  påverkat	  deras	  
val.	  I	  en	  omvärld	  där	  en	  övervägande	  majoritet	  trumslagare	  är	  män,	  kan	  alltså	  detta	  ha	  
utgjort	  ena	  parten	  i	  samtalet	  mellan	  informanterna	  och	  omvärlden.	  Motsvarande	  går	  det	  
att	  se	  samma	  mönster	  hos	  flickorna	  som	  deltog	  i	  studien.	  Hos	  dem	  var	  det	  bara	  en	  som	  
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visade	  någon	  form	  av	  intresse	  för	  trummor.	  Därmed	  tyder	  resultatet	  på	  ett	  mer	  
öppensinnat	  förhållningssätt	  till	  fler	  instrument	  hos	  de	  flickor	  som	  deltog	  i	  studien.	  	  

5.1.3	  Media	  och	  populärkultur	  
Media,	  såsom	  television	  och	  radio,	  hade	  i	  föreliggande	  studie	  mycket	  mindre	  påverkan	  
på	  informanternas	  val	  av	  instrument	  än	  övriga	  faktorer.	  Däremot	  visade	  resultatet	  på	  att	  
flera	  av	  informanterna	  lyssnar	  på	  musik	  där	  deras	  instrument	  finns	  med	  som	  en	  följd	  av	  
att	  de	  spelar	  det	  specifika	  instrumentet.	  Holmberg	  (2010)	  menar	  att	  efterfrågan	  av	  
instrument	  hos	  kunder	  ser	  ut	  att	  påverka	  kulturskolornas	  utbud.	  Hur	  efterfrågan	  styrs	  
via	  populärkulturen	  ger	  Holmberg	  exempel	  på	  genom	  att	  nämna	  elgitarren.	  Denna	  syns	  
ofta	  i	  media	  och	  har	  en	  stor	  igenkänningsfaktor.	  En	  klarinett	  däremot,	  får	  inte	  samma	  
utrymme.	  I	  och	  med	  att	  barn	  i	  och	  med	  medias	  utbud	  har	  lättare	  att	  relatera	  till	  en	  
elgitarr	  faller	  valet	  oftare	  på	  att	  vilja	  spela	  gitarr.	  I	  föreliggande	  studie	  går	  det	  att	  se	  en	  
tydlig	  påverkan	  från	  idoler	  som	  inspirationskällor	  hos	  vissa	  av	  informanterna.	  Studiens	  
resultat	  pekar	  även	  på	  viss	  påverkan	  från	  idoler	  och	  media,	  men	  snarare	  som	  motivation	  
för	  informanterna	  att	  fortsätta	  spela	  snarare	  än	  påverkan	  av	  val.	  Även	  om	  analysen	  av	  
resultatet	  har	  snuddat	  vid	  att	  dessa	  faktorer	  skall	  ha	  påverkat	  informanterna	  i	  val	  av	  
instrument,	  så	  saknas	  tillräckligt	  tydliga	  data	  om	  detta.	  Snarare	  tyder	  det	  på	  att	  idoler	  
inspirerar	  och	  motiverar	  informanterna	  i	  deras	  fortsatta	  deltagande	  i	  musikutövning.	  
Idoler	  kan	  komma	  att	  ha	  en	  växande	  effekt	  på	  informanternas	  motivation	  om	  de	  
fortsätter	  att	  spela	  in	  i	  tonåren.	  Detta	  visar	  SMoK	  (2002)	  i	  sin	  undersökning,	  där	  idoler	  
inspirerade	  och	  motiverade	  främst	  ungdomar	  för	  deras	  fortsatta	  utveckling.	  I	  Sandhs	  
(2012)	  intervju	  med	  Kaesler	  talar	  den	  sistnämnde	  om	  att	  göra	  kulturskolorna	  mer	  
marknadsanpassade	  genom	  att	  till	  exempel	  vara	  mer	  aktiva	  på	  sociala	  medier.	  Detta	  är	  
också	  något	  framkommer	  i	  resultatet	  i	  föreliggande	  studie,	  dvs.	  att	  en	  ökad	  exponering	  
på	  sociala	  medier	  skulle	  kunna	  öka	  mångfalden	  i	  exponering	  av	  instrument	  hos	  barn.	  Att	  
annonsera	  prova-‐på-‐dagar,	  visa	  bilder,	  filmklipp	  etcetera	  på	  olika	  sorters	  instrument	  är	  
exempel	  på	  hur	  sociala	  medier	  skulle	  kunna	  användas	  mer	  som	  verktyg	  för	  detta.	  
Återigen,	  det	  kan	  dock	  finnas	  en	  risk	  att	  kulturskolorna,	  genom	  marknadsanpassning,	  då	  
lägger	  för	  stort	  fokus	  på	  ”populära”	  instrument.	  	  

5.1.4	  Identiteter	  
I	  resultatet	  av	  Borgströms	  (2011)	  studie	  visar	  intervjuerna	  med	  eleverna	  att	  det	  finns	  en	  
skillnad	  i	  vad	  som	  upplevs	  som	  normbrytande	  och	  inte.	  Ett	  exempel	  som	  tas	  upp	  är	  att	  
flickors	  val	  av	  instrument	  inte	  kopplas	  till	  sexualitet	  medan	  pojkars	  sexualitet	  riskerar	  
att	  ifrågasättas	  om	  de	  väljer	  ett	  instrument	  som	  betraktas	  som	  feminint.	  Pojkar	  
riskerade	  att	  få	  sin	  sexualitet	  ifrågasatt	  om	  de	  spelade	  ett	  feminint	  kodat	  instrument.	  I	  
en	  studie	  som	  genomfördes	  av	  Harrison	  och	  O’Neill	  (2000)	  visar	  också	  på	  att	  pojkar	  och	  
flickor	  redan	  i	  tidig	  ålder	  har	  en	  föreställning	  om	  vilka	  instrument	  de	  själva	  anser	  vara	  
instrument	  som	  pojkar	  respektive	  flickor	  skall	  spela.	  Över	  50	  %	  av	  flickorna	  som	  deltog	  i	  
studien	  indikerade	  att	  trumpet,	  trummor	  och	  gitarr	  skulle	  spelas	  av	  pojkar.	  Liknande	  
resultat	  framkom	  hos	  pojkarna,	  där	  över	  50	  %	  angav	  samma	  svar.	  Harrisons	  och	  O’Neills	  
studie	  visar	  samma	  resultat	  som	  föreliggande	  studie.	  I	  uppdelning	  flickor	  och	  pojkar	  
pekar	  resultatet	  på	  att	  kön	  har	  påverkan	  i	  val	  av	  instrument.	  Framförallt	  hos	  just	  de	  
informanter	  som	  var	  pojkar.	  Samtliga	  pojkar	  i	  studien	  nämnde	  trummor	  som	  instrument	  
de	  kan	  tänka	  sig	  att	  spela.	  Av	  de	  tjejer	  som	  deltog	  var	  det	  endast	  en	  informant	  som	  
visade	  någon	  form	  av	  intresse	  för	  trummor.	  Det	  instrument	  som	  verkade	  ha	  störst	  
spridning	  mellan	  könen	  var	  saxofon,	  tvärflöjt	  och	  fiol.	  Hos	  dessa	  instrument	  syns	  ingen	  
övervägande	  majoritet	  pojkar	  eller	  flickor	  i	  deras	  val	  av	  att	  spela.	  Det	  framgår	  inte	  av	  



	   31	  

någon	  informant	  i	  denna	  studie	  att	  det	  finns	  en	  syn	  på	  kvinnligt	  respektive	  manligt	  
kodade	  instrument.	  Däremot	  framgår	  det,	  som	  nämns	  ovan,	  en	  viss	  uppdelning	  i	  val	  av	  
instrument.	  Detta	  tyder	  alltså	  på	  att	  det	  ändå	  finns	  förutfattade	  meningar	  om	  vilka	  
instrument	  som	  är	  manligt	  respektive	  kvinnligt	  kodade.	  En	  idé	  om	  varför	  dessa	  
uppfattningar	  finns	  kan	  återigen	  kopplas	  till	  Säljö	  (2000)	  som	  menar	  att	  människans	  val	  
görs	  i	  tankar	  hos	  individen	  själv,	  men	  i	  samtal	  med	  omvärlden.	  Samtalet,	  eller	  
kommunikationen,	  kan	  ske	  enkelriktat,	  alltså	  att	  informationen	  kommer	  utifrån	  och	  
sedan	  tolkas	  privat	  av	  individen.	  Lednings-‐	  eller	  överföringsmetoden	  kan	  på	  detta	  sätt	  
vara	  en	  förklaring	  till	  varför	  just	  pojkar	  som	  deltog	  i	  föreliggande	  studie	  kunde	  tänka	  sig	  
att	  spela	  trummor	  men	  nästan	  ingen	  av	  flickorna.	  En	  enkelriktad	  kommunikation	  från	  
till	  exempel	  media,	  som	  nästan	  uteslutande	  bara	  visar	  manliga	  trumslagare,	  lagras	  i	  
informanternas	  minne.	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  
Efter	  att	  ha	  genomfört	  denna	  studie	  finns	  det	  framförallt	  en	  sak	  som	  jag	  kommer	  att	  ta	  
med	  mig	  i	  min	  framtida	  roll	  som	  lärare.	  Resultatet	  av	  studien	  visade	  att	  den	  faktor	  som	  
påverkade	  informanterna	  mest	  i	  sina	  val	  av	  instrument,	  var	  det	  faktum	  att	  de	  hade	  blivit	  
exponerade	  för	  sina	  respektive	  instrument	  innan	  de	  gjort	  sina	  val	  till	  musikskolan.	  Jag	  
tolkar	  detta	  som	  att	  mångfald	  är	  otroligt	  viktigt.	  Hur	  skall	  ett	  barn	  kunna	  välja	  att	  spela	  
valthorn	  utan	  att	  hen	  vet	  vad	  det	  är	  för	  något?	  Att	  få	  prova	  på	  nya	  saker,	  uppleva	  nya	  
världar	  och	  själv	  få	  känna	  på	  hur	  nya	  saker	  känns,	  ökar	  chansen	  för	  att	  beslut	  tas	  privat	  
och	  utan	  påverkan	  från	  normer	  i	  samhället.	  Det	  kanske	  kan	  tyckas	  något	  naivt	  att	  måla	  
upp	  detta	  så	  svart	  och	  vitt	  men	  jag	  är	  övertygad	  om	  att	  genom	  exponering	  och	  prova	  på	  
själv,	  så	  ökar	  i	  alla	  fall	  chansen	  för	  att	  den	  yttre	  påverkan	  minskar	  i	  val	  och	  beslut.	  Kort	  
sagt,	  mångfald	  öppnar	  upp	  nya	  världar	  och	  ger	  utrymme	  för	  att	  utforska	  ett	  större	  
smörgåsbord	  av	  möjligheter.	  
	  
Jag	  önskar	  dock,	  så	  här	  i	  efterhand,	  att	  jag	  kunde	  fått	  fram	  mer	  av	  medias	  påverkan	  på	  
barn.	  Det	  var	  min	  utgångspunkt,	  att	  det	  var	  hos	  media	  som	  barn	  fick	  störst	  påverkan	  
från	  i	  val	  av	  instrument.	  Det	  skall	  poängteras	  att	  när	  ämnet	  television	  och	  radio	  kom	  upp	  
under	  samtalen	  med	  informanterna,	  kunde	  det	  har	  behandlats	  djupare.	  Även	  om	  
kopplingar	  kunde	  göras	  i	  vissa	  fall	  till	  vad	  informanterna	  lyssnade	  på	  och	  hade	  för	  idoler	  
kontra	  vilket	  instrument	  de	  spelade,	  gick	  det	  inte	  att	  bedöma	  hur	  dessa	  faktorer	  hade	  
påverkat	  deras	  val	  av	  instrument.	  Bedömningen	  gjordes	  dock	  att	  det	  var	  svårt	  att	  gå	  
vidare	  utan	  att	  ställa	  för	  ledande	  frågor	  som	  till	  exempel,	  ”Tror	  du	  att	  det	  som	  spelas	  på	  
radio	  har	  påverkat	  dig	  i	  val	  av	  instrument?”.	  Med	  det	  sagt,	  kunde	  detta	  ämne	  ha	  
behandlats	  på	  ett	  annorlunda	  sätt	  under	  intervjuerna.	  
	  
Det	  som	  började	  med	  frågan	  varför	  det	  är	  en	  så	  stor	  minskning	  på	  framförallt	  
blåsinstrument	  på	  kultur-‐	  och	  musikskolor,	  har	  utvecklats	  till	  något	  större.	  Nu	  ställer	  jag	  
mig	  frågan	  varför	  inte	  fler	  barn	  och	  ungdomar	  exponeras	  för	  mångfald	  i	  större	  
utsträckning	  när	  det	  gäller	  kulturella	  aktiviteter.	  Med	  denna	  studie	  som	  underlag	  kan	  
sägas	  att	  det	  är	  där	  skon	  klämmer.	  Denna	  mångfald	  på	  kultur-‐	  och	  musikskolorna,	  att	  
elever	  får	  prova	  på	  nya	  saker,	  i	  kombination	  med	  bra	  instrumentallärare	  och	  bättre	  
mångfald	  i	  media	  skulle	  kanske	  kunna	  ha	  stor	  påverkan	  på	  intresset	  för	  flera	  
instrument.	  
	  
Det	  har	  varit	  otroligt	  givande	  att	  genomföra	  denna	  studie	  och	  jag	  har	  lärt	  mig	  mycket	  av	  
att	  genomgå	  processen	  som	  en	  studie	  innebär.	  Framförallt	  har	  jag	  lärt	  att	  inte	  ha	  
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förutfattade	  meningar	  om	  hur	  saker	  och	  ting	  ligger	  till.	  Att	  inte	  kunna	  backa	  upp	  eller	  
visa	  belägg	  för	  sina	  argument	  eller	  vad	  man	  tycker	  om	  saker	  och	  ting,	  är	  att	  vara	  ganska	  
instängd	  och	  inte	  öppen	  för	  att	  kunna	  ändra	  sig	  i	  sin	  ståndpunkt.	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
Arbetet	  med	  denna	  studie	  har	  bidragit	  till	  att	  ge	  djupare	  insikter	  i	  vilka	  faktorer	  som	  
påverkar	  barns	  och	  ungdomars	  val	  av	  instrument	  till	  den	  frivilliga	  
musikundervisningen.	  För	  egen	  del	  kommer	  jag	  att	  bära	  med	  mig	  vikten	  av	  att	  låta	  barn	  
och	  ungdomar	  få	  utforska	  och	  skaffa	  sig	  egna	  erfarenheter	  att	  basera	  sina	  val	  och	  beslut	  
på.	  Som	  lärare	  är	  det	  väldigt	  lätt	  att	  föra	  över	  sina	  förutfattade	  meningar	  till	  sina	  elever,	  
vilket	  jag,	  i	  min	  framtida	  yrkesroll,	  kommer	  vara	  uppmärksam	  på.	  Att	  lärare	  fungerar	  
som	  en	  inspirationskälla	  till	  sina	  elever	  är	  också	  en	  tanke	  jag	  kommer	  att	  ta	  på	  stort	  
allvar.	  Dock	  är	  det	  en	  lika	  stor	  risk	  att	  man	  som	  lärare	  avskräcker	  sina	  elever.	  Att	  
fungera	  som	  en	  bra	  förebild	  och	  sträva	  efter	  att	  ge	  sina	  elever	  en	  egen,	  inre	  motivation	  
bör	  vara	  det	  största	  målet	  för	  en	  lärare.	  
	  
Jag	  hoppas	  också	  att	  denna	  studie	  ger	  läsaren	  insikt	  i	  att	  barn	  och	  ungdomar	  behöver	  
utforska,	  skapa	  sig	  egna	  uppfattningar	  och	  exponeras	  för	  nya,	  främmande	  saker	  för	  att	  
växa	  som	  människor	  och	  skapa	  sig	  en	  egen	  identitet	  samt	  att	  förebilder	  är	  något	  som	  
inte	  bör	  underskattas	  i	  påverkan	  på	  barn	  och	  ungdomar.	  Framförallt	  så	  hoppas	  jag	  att	  
andra	  musiklärare	  kan	  se	  det	  jag	  ser	  i	  resultatet	  av	  denna	  studie,	  det	  vill	  säga	  vikten	  av	  
att	  låta	  elever	  prova	  på	  nya	  saker	  och	  att	  vara	  en	  god	  förebild	  för	  elever.	  

5.4	  Fortsatt	  forskning	  
Det	  skulle	  vara	  mycket	  intressant	  att	  få	  ta	  del	  av	  vidare	  forskning	  om	  medias	  påverkan	  
på	  barn	  när	  det	  gäller	  kulturutövning	  då	  jag	  upplever	  att	  min	  studie	  inte	  lyckats	  få	  fram	  
något	  substantiellt	  inom	  medias	  påverkan.	  En	  annan	  idé	  för	  vidare	  forskning	  skulle	  
kunna	  gälla	  ett	  mer	  omfattande	  genusperspektiv	  på	  instrument	  och	  barn	  samt	  hur	  
förhållningssättet	  ser	  ut	  i	  relation	  till	  olika	  genrer,	  instrument	  etcetera.
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Bilagor	  
	  
1. Berätta	  varför	  du	  valde	  att	  börja	  spela	  ditt	  instrument	  
	  
a) Kommer	  du	  ihåg	  första	  gången	  du	  fick	  veta	  att	  ditt	  instrument	  finns?	  
	  
b) Hade	  du	  sett	  något	  som	  gjorde	  att	  du	  ville	  spela	  det	  här	  instrumentet?	  

Vad	  då?	  Var?	  När?	  Varför	  då?	  
	  

c) Hade	  du	  hört	  något	  som	  gjorde	  att	  du	  ville	  spela	  det	  här	  instrumentet?	  
Vad	  då?	  Var?	  När?	  Varför	  då?	  

	  
d) Var	  det	  någon	  som	  sa	  något	  som	  gjorde	  att	  du	  ville	  spela	  det	  här	  

instrumentet?	  	  Vad	  då?	  Var?	  När?	  
	  

e) Berodde	  det	  på	  något	  annat?	  
	  

f) Spelar	  någon	  i	  din	  familj	  något	  instrument?	  	  
Vad	  då?	  	  

	  
	  
2. Om	  du	  fick	  välja	  instrument	  nu,	  vilket	  instrument	  skulle	  du	  då	  
välja?	  
	  
a) Varför	  då?	  

	  
b) Om	  du	  fick	  välja	  ett	  instrument	  till	  då?	  

	  
c) Vilka	  andra	  instrument	  kan	  du	  tänka	  dig	  att	  spela?	  

Varför	  då?	  
	  
3. Finns	  det	  något	  eller	  några	  instrument	  som	  du	  inte	  kan	  tänka	  dig	  
att	  spela?	  
	  
a) Varför	  då	  tror	  du?	  

	  
b) Något	  mer?	  

	  
4. Lyssnar	  du	  på	  musik	  där	  (ditt	  instrument)	  finns	  med?	  

	  
a) Varför	  inte?	  När	  då?	  

	  
b) Vad	  tycker	  du	  om	  det?	  

	  
c) Lyssnar/tittar	  du	  på	  musik	  annars?	  

Spotify,	  Youtube,	  Radio,	  TV	  etc?	  
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5. Har	  du	  någon	  idol?	  
	  
a) Varför	  inte/Varför	  då?	  

	  
b) Har	  du	  någon	  dröm?	  

	  


