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Sammanfattning	  	  
Examensarbete	  inom	  lärarutbildningen	  
Titel:	  Hälsinge	  låtverkstad	  –	  Och	  dess	  påverkan	  på	  ungdomars	  motivation	  att	  fortsätta	  
spela.	  	  
Författare:	  Sara	  Karlsson	  
Termin	  och	  år:	  VT-‐15	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  universitet	  
Handledare:	  Dan	  Olsson	  
Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  Hälsinge	  låtverkstad,	  dess	  förutsättningar,	  
pedagogiska	  metoder	  och	  på	  vilket	  sätt	  dessa	  metoder	  kan	  bidra	  till	  att	  öka	  
motivationen	  hos	  unga	  att	  fortsätta	  spela.	  Hälsinge	  låtverkstad	  har	  anammat	  flera	  olika	  
aspekter	  som	  verkar	  motiverande	  för	  spelintresset,	  och	  därför	  ligger	  tre	  kvalitativa	  
intervjuer	  med	  ledare	  för	  denna	  verksamhet	  till	  grund	  för	  studien.	  Den	  teoretiska	  
utgångspunkten	  är	  det	  sociokulturella	  perspektivet.	  Den	  sociala	  gemenskapen	  är	  viktig	  i	  
Hälsinge	  låtverkstad.	  Ungdomarna	  är	  i	  olika	  åldrar	  och	  alla	  slags	  instrumentalister	  får	  
vara	  med	  på	  olika	  tekniska	  nivåer.	  I	  Hälsinge	  låtverkstad	  jobbar	  spel-‐,	  sång-‐,	  dans-‐	  och	  
berättarverkstan	  tätt	  tillsammans	  fem	  kurshelger	  under	  ett	  år	  och	  de	  avslutar	  med	  en	  
föreställning.	  Resultatet	  visar	  att	  det	  täta	  samarbetet	  mellan	  verkstäderna	  och	  olika	  
minnesvärda	  ögonblick	  bidrar	  till	  ökad	  motivation.	  Upplägget	  med	  kurshelger	  som	  fylls	  
med	  gemenskap	  och	  lek,	  inspirerande	  lärare	  och	  ett	  sammanhang	  att	  musicera	  
tillsammans	  med	  andra,	  motiverar	  deltagarna	  att	  fortsätta	  spela.	  Tillfredsställda	  
fysiologiska	  behov	  är	  en	  grundförutsättning	  för	  att	  motivation	  ska	  uppstå.	  Det	  är	  även	  
avgörande	  för	  att	  deltagarna	  ska	  trivas,	  orka	  vara	  aktiva	  och	  koncentrerade	  under	  
kurshelgerna.	  Hälsinge	  låtverkstad	  ordnar	  med	  mat	  och	  logi	  så	  att	  deltagarna	  känner	  sig	  
trygga	  och	  välkomna.	  Deltagarna	  blir	  sedda	  utifrån	  där	  de	  är	  och	  pedagogerna	  anpassar	  
arrangemang	  och	  skapar	  den	  slutgiltiga	  föreställningen	  efter	  deltagarnas	  olika	  nivåer	  
och	  instrument.	  Hälsinge	  låtverkstads	  tydligaste	  målsättning	  är	  den	  årliga	  
slutproduktionen.	  Samtliga	  respondenter	  upplever	  emellertid	  själva	  arbetsprocessen,	  
”vägen	  dit”,	  som	  huvudmålet	  med	  verksamheten.	  
	  
	  
Nyckelord:	  Folkmusik,	  undervisning,	  motivation,	  gemenskap	  
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Abstract	  
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playing.	  
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Semester	  and	  year:	  Spring	  2015	  
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Supervisor:	  Dan	  Olsson	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
The	  purpose	  of	  the	  study	  is	  to	  explore	  Hälsinge	  låtverkstad	  and	  its	  pedagogical	  
approaches	  and	  what	  motivates	  students	  to	  continue	  playing.	  Hälsinge	  låtverkstad	  has	  
embraced	  several	  different	  aspects	  that	  seem	  motivating	  young	  people	  to	  continue	  to	  
play.	  Three	  qualitative	  interviews	  with	  instructors	  at	  Hälsinge	  låtverkstad	  were	  the	  
basis	  for	  the	  study.	  The	  theoretical	  starting	  point	  for	  the	  study	  has	  been	  the	  socio-‐
cultural	  perspective.	  The	  results	  show	  that	  Hälsinge	  låtverkstad	  contains	  several	  aspects	  
that	  motivate	  young	  people	  to	  continue	  to	  play.	  The	  social	  community	  is	  important,	  
where	  different	  ages	  mix	  and	  a	  variety	  of	  musical	  instruments	  are	  used	  with	  different	  
levels	  of	  skills.	  At	  Hälsinge	  låtverkstad	  the	  participants	  in	  the	  workshops	  that	  include	  
playing	  musical	  instruments,	  singing,	  dancing	  and	  storytelling	  work	  closely	  together	  for	  
five	  weekends	  throughout	  a	  year	  finishing	  with	  a	  big	  show.	  The	  framework	  containing	  
weekend	  courses,	  building	  a	  sense	  of	  community,	  a	  platform	  where	  to	  make	  music	  and	  
inspiring	  teachers	  who	  meet	  every	  student	  at	  his	  or	  her	  level	  are	  motivating	  factors	  for	  
the	  students	  to	  continue.	  Close	  cooperation	  between	  the	  workshops	  and	  especially	  
memorable	  moments	  also	  contribute	  to	  an	  increased	  motivation.	  Hälsinge	  låtverkstad	  
adequately	  meets	  the	  safe	  and	  welcoming	  basic	  needs	  of	  the	  boarders	  during	  the	  five	  
weekends,	  creating	  strong	  fellowship	  bonds.	  They	  will	  all	  come	  to	  know	  their	  abilities	  
and	  how	  they	  master	  their	  performances.	  The	  teachers	  adapt	  and	  adjust	  the	  
arrangements	  and	  the	  final	  show	  according	  to	  the	  different	  levels	  and	  musical	  
instruments	  of	  the	  ensemble.	  Hälsinge	  låtverkstads	  most	  obvious	  target	  is	  the	  annual	  
final	  production.	  All	  respondents	  perceive	  the	  work	  process,	  "way	  there",	  as	  the	  main	  
goal	  of	  the	  work.	  
	  
Key	  words:	  Folk	  music,	  teaching,	  motivation,	  community
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Förord	  	  
Jag	  vill	  tacka	  studiens	  informanter	  för	  att	  ni	  avsatte	  tid	  och	  engagemang.	  Tack	  för	  att	  jag	  
fick	  ta	  del	  av	  era	  viktiga	  och	  intressanta	  tankar	  och	  erfarenheter.	  Tack	  till	  familj	  och	  
vänner	  för	  stöttning	  genom	  arbetets	  gång.	  	  	  
	  
Jag	  vill	  även	  tacka	  min	  handledare	  Dan	  Olsson	  för	  värdefulla	  råd	  och	  kommentarer	  längs	  
vägen!	  
	  
Sara	  Karlsson	  
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1	  Inledning	  	  
I	  föreliggande	  arbete	  kommer	  jag	  studera	  Hälsinge	  låtverkstad	  och	  dess	  påverkan	  på	  
ungdomars	  motivation	  att	  fortsätta	  spela.	  	  

1.1	  Personlig	  bakgrund	  
Jag	  har	  vuxit	  upp	  i	  en	  familj	  där	  folkmusik	  och	  fiolspel	  alltid	  varit	  närvarande.	  Därför	  
väcktes	  tidigt	  ett	  intresse	  hos	  mig	  för	  den	  genren.	  Jag	  har	  varit	  med	  om	  härliga	  
”jamtillfällen”,	  ”plankat”	  hela	  cd-‐skivor	  med	  mina	  förebilder	  och	  genomfört	  konserter	  
där	  folkmusiken	  stått	  i	  centrum.	  Därför	  känns	  det	  naturligt	  för	  mig,	  att	  vilja	  inspirera	  
ungdomar	  till	  att	  finna	  ett	  intresse	  i	  folkmusiken.	  
	  	  
I	  skrivande	  stund	  utbildar	  jag	  mig	  till	  fiol-‐	  och	  sånglärare	  i	  folkmusik	  på	  Musikhögskolan	  
Ingesund.	  Under	  min	  utbildning	  har	  jag	  många	  gånger	  tänkt	  på	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  
motivation,	  för	  att	  tycka	  att	  något	  är	  betydelsefullt	  och	  värt	  att	  ägna	  en	  massa	  tid	  åt.	  Vad	  
kan	  jag	  som	  lärare	  göra	  för	  att	  inspirera	  mina	  elever	  till	  att	  spela	  och	  sjunga	  och	  få	  ett	  
intresse	  för	  folkmusiken?	  Hur	  ska	  jag	  göra	  för	  att	  de	  ska	  få	  uppleva	  den	  magiska	  känsla	  
som	  uppstår	  när	  riktigt	  bra	  musik	  musiceras	  fram	  tillsammans?	  Jag	  har	  vid	  dessa	  
tillfällen	  försökt	  minnas	  vad	  det	  var	  som	  gjorde	  att	  jag	  tyckte	  det	  var	  kul	  och	  
motiverande	  i	  åldern	  runt	  tonåren.	  	  
	  
Jag	  började	  spela	  fiol	  på	  kulturskolan	  i	  Tranås	  när	  jag	  var	  6	  år	  gammal	  och	  fortsatte	  där	  
tills	  att	  jag	  var	  19	  år.	  Utan	  den	  undervisningen	  skulle	  jag	  inte	  vara	  där	  jag	  är	  idag.	  På	  
kulturskolan	  fick	  jag	  lära	  mig	  fioltekniska	  färdigheter	  och	  en	  repertoar	  som	  jag	  annars	  
inte	  hade	  mött.	  Under	  tonåren	  började	  jag	  emellertid	  tappa	  intresset	  för	  kulturskolans	  
undervisningsform.	  Jag	  hade	  inte	  heller	  någon	  kompis	  att	  dela	  undervisningen	  med	  på	  
kulturskolan.	  De	  tillfällen	  då	  jag	  tyckte	  det	  var	  roligt	  att	  spela	  var	  i	  
folkmusiksammanhang	  med	  mina	  föräldrar.	  Eftersom	  jag	  upplevt	  dessa	  inspirerande	  
stunder,	  visste	  jag	  att	  fiolspel	  kunde	  kännas	  roligt	  och	  motiverande.	  På	  kulturskolan	  i	  
Tranås	  upplevde	  jag	  inte	  känslan	  av	  motivation	  och	  spelglädje	  i	  den	  åldern.	  Vid	  denna	  
tidpunkt	  fick	  jag	  emellertid	  chansen	  att	  vara	  med	  i	  Hälsinge	  låtverkstad.	  Jag	  hamnade	  
äntligen	  rätt.	  Jag	  fick	  utöva	  mitt	  intresse	  att	  spela	  fiol	  och	  folkmusik	  i	  ett	  sammanhang	  
med	  jämnåriga	  och	  det	  var	  en	  anledning	  till	  att	  jag	  blev	  motiverad	  att	  fortsätta	  spela.	  I	  
Hälsinge	  låtverkstad	  fick	  jag	  jämnåriga	  vänner	  som	  också	  hade	  ett	  intresse	  för	  
folkmusiken.	  Vi	  fick	  möta	  skickliga	  pedagoger	  och	  musiker	  inom	  genren	  och	  de	  bemötte	  
oss	  på	  ett	  förtroligt	  och	  genuint	  sätt.	  Det	  var	  ett	  sammanhang	  där	  alla	  kände	  en	  
gemenskap	  och	  en	  tillhörighet	  i	  gruppen.	  Jag	  upplevde	  att	  jag	  var	  betydelsefull	  och	  
genom	  personliga	  musikaliska	  uppgifter	  blev	  jag	  motiverad	  att	  utveckla	  mitt	  fiolspel.	  
Liknande	  berättelser	  har	  jag	  hört	  från	  andra	  elever	  i	  Hälsinge	  låtverkstad.	  I	  Låtverkstan’	  
som	  den	  allmänt	  kallas	  av	  deltagarna	  (båda	  uttrycken	  används	  därför	  i	  denna	  uppsats),	  
fick	  jag	  vara	  med	  om	  fem	  kurshelger	  utspridda	  över	  ett	  år.	  Dessa	  helger	  var	  de	  roligaste	  
jag	  varit	  med	  om.	  Jag	  kände	  genast	  en	  sann	  lust	  för	  att	  musicera.	  Vi	  spelade	  mycket	  och	  
lärde	  oss	  nya	  låtar	  med	  häftiga	  arrangemang.	  Lärarna	  var	  närvarande,	  inspirerande	  och	  
trygga.	  Vi	  sov	  på	  golvet	  i	  den	  gamla	  skolan	  Vik	  i	  Järvsö,	  fick	  god	  mat	  och	  vi	  fick	  lära	  oss	  
dansa	  polska,	  vals	  och	  schottis.	  Målsättningen	  var	  en	  föreställning	  på	  våren	  som	  fick	  
namnet	  STAMP.	  Det	  blev	  en	  succé.	  Genom	  att	  medverka	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  fick	  jag	  ett	  
enormt	  mod	  i	  en	  ålder	  då	  mycket	  i	  livet	  kan	  kännas	  jobbigt,	  samtidigt	  som	  jag	  erhöll	  en	  
övertygelse	  att	  folkmusiken	  alltid	  måste	  vara	  en	  del	  av	  mitt	  liv.	  Hälsinge	  låtverkstad	  har	  
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varit	  betydelsefull	  för	  många	  ungdomars	  motivation	  att	  fortsätta	  spela,	  därför	  har	  jag	  
valt	  att	  studera	  denna	  låtverkstad	  närmare	  i	  föreliggande	  studie.	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
En	  nyckel	  till	  att	  vilja	  lära	  och	  ägna	  sig	  åt	  ett	  visst	  ämne	  är	  att	  det	  känns	  motiverande,	  
inspirerande	  och	  roligt.	  Många	  ungdomar	  slutar	  spela	  när	  de	  kommer	  upp	  i	  tonåren	  
(Markensten,	  2005).	  Hälsinge	  låtverkstad	  är	  ett	  projekt	  som	  lett	  till	  att	  många	  ungdomar	  
fått	  ett	  djupare	  intresse	  för	  folkmusik	  och	  ett	  behov	  att	  fortsätta	  spela	  (Eriksson,	  2012).	  	  
Verksamheten	  har	  således	  utan	  tvekan	  haft	  en	  motiverande	  funktion.	  Då	  jag	  själv	  har	  
positiva	  erfarenheter	  av	  Hälsinge	  låtverkstad	  vill	  jag	  närmare	  undersöka	  denna	  
ungdomsverksamhet	  och	  vad	  i	  dess	  arbetssätt	  det	  är	  som	  bidrar	  till	  dessa	  positiva	  
effekter.	  	  
	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  Hälsinge	  låtverkstad,	  dess	  förutsättningar,	  
pedagogiska	  metoder	  och	  på	  vilket	  sätt	  dessa	  metoder	  kan	  bidra	  till	  att	  öka	  
motivationen	  hos	  unga	  att	  fortsätta	  spela.	  
	  
För	  att	  uppnå	  syftet	  har	  jag	  konstruerat	  följande	  forskningsfrågor:	  
	  

• Utifrån	  vilka	  idéer	  och	  med	  vilken	  målsättning	  bedrivs	  verksamheten?	  

• Hur	  är	  undervisningen	  organiserad	  och	  vilka	  pedagogiska	  utgångspunkter	  

tillämpas?	  

• På	  vilka	  sätt	  anser	  lärarna	  att	  Hälsinge	  låtverkstad	  kan	  inspirera	  och	  motivera	  

elever	  till	  att	  fortsätta	  spela?	  
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2	  Bakgrund	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  den	  historiska	  bakgrunden,	  tidigare	  forskning	  och	  litteratur	  
inom	  ämnesområdet	  som	  jag	  refererar	  till	  i	  denna	  studie.	  Jag	  beskriver	  också	  den	  
teoretiska	  utgångspunkten	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  min	  studie.	  	  

2.1	  Historisk	  bakgrund	  
I	  detta	  avsnitt	  skall	  jag	  presentera	  några	  centrala	  begrepp	  som	  jag	  använder	  i	  uppsatsen,	  
samt	  ge	  en	  kortare	  historisk	  bakgrundsteckning	  av	  den	  svenska	  folkmusiken	  och	  de	  
undervisningstraditioner	  som	  funnits	  där.	  Jag	  lyfter	  fram	  begreppen	  folkmusik,	  
folkmusikundervisning,	  motivation	  och	  Hälsinge	  låtverkstad.	  

2.1.1	  Folkmusik	  -‐	  definitioner	  	  

Folkmusik	  är	  ett	  flitigt	  omdebatterat	  begrepp	  som	  det	  råder	  många	  olika	  meningar	  om.	  I	  
Nationalencyklopedin,	  i	  artikeln	  Folkmusik	  skriver	  Jan	  Ling:	  	  
	  

Folkmusik,	  musik	  med	  rötter	  i	  det	  gamla	  bondesamhället	  som	  blandats	  med	  
städernas	  populär-‐	  och	  konstmusik.	  Termen	  folkmusik	  myntades	  i	  flera	  
europeiska	  länder	  i	  slutet	  av	  1700-‐talet	  av	  insamlare	  och	  utgivare	  av	  visor,	  
instrumentallåtar	  och	  arbetsrop	  (se	  även	  folkvisa).	  Under	  tidernas	  lopp	  har	  
termen	  folkmusik	  stått	  för	  mycket	  olikartade	  musikstilar	  och	  
musikfunktioner.	  Först	  under	  1900-‐talet	  började	  spelmän	  att	  mera	  allmänt	  
använda	  termen	  folkmusik	  för	  sina	  instrumentlåtar	  i	  samband	  med	  deras	  
användning	  som	  offentlig	  estradmusik.	  (Ling,	  2015)	  

	  
Att	  knyta	  genren	  till	  en	  social,	  historisk	  kontext	  –	  vilket	  Ling	  gör	  här	  –	  har	  länge	  varit	  det	  
vanligaste	  sättet	  att	  definiera	  folkmusik.	  Det	  har	  dock	  blivit	  allt	  vanligare	  att	  definiera	  
genren	  i	  musikaliska	  termer.	  Lundberg	  och	  Ternhag	  skriver:	  
	  	  

I	  dag	  är	  folkmusik	  en	  musikalisk	  stil	  eller	  till	  och	  med	  en	  familj	  av	  stilar.	  Och	  som	  stil	  
har	  folkmusiken	  vissa	  karaktäristiska	  drag	  som	  kan	  finnas	  i	  tonspråk,	  rytmmönster	  
eller	  sound	  –	  eller	  en	  kombination	  av	  dessa.	  Om	  samlarpionjärerna	  bara	  letade	  
folkmusik	  bland	  samhällets	  lägre	  lager,	  nästan	  oavsett	  hur	  den	  kunde	  låta,	  söker	  vi	  
idag	  folkmusik	  med	  örats	  hjälp	  i	  alla	  sociala	  skikt.	  Det	  låter	  som	  folkmusik,	  är	  därför	  
en	  vanlig	  replik	  i	  vår	  tid.	  (Lundberg	  &	  Ternhag,	  2005,	  s.	  14)	  

	  
Att	  folkmusiken	  i	  allt	  större	  utsträckning	  börjat	  definieras	  med	  musikaliska	  termer	  har	  
att	  göra	  med	  att	  den	  –	  som	  Ling	  påpekar	  –	  under	  1900-‐talet	  kom	  att	  utvecklas	  från	  att	  ha	  
varit	  funktionsmusik	  i	  bondesamhället	  till	  en	  musikform	  som	  i	  allt	  högre	  utsträckning	  
äntrade	  scenen.	  Under	  1900-‐talets	  första	  decennier	  växte	  den	  så	  kallade	  
spelmansrörelsen	  fram,	  viket	  innebar	  att	  spelmännen	  organiserade	  sig	  i	  spelmanslag	  och	  
spelmansförbund.	  Ett	  omfattande	  uppteckningsarbete	  av	  folkmusik	  företogs	  också.	  På	  
spelmanstävlingar	  och	  spelmansstämmor	  levde	  musiken	  vidare	  på	  scenen	  (Ling	  &	  
Ahlbäck,	  1980).	  Trots	  att	  folkmusiken	  förvandlades	  till	  ett	  sceniskt	  uttryck	  bars	  den	  
genom	  större	  delen	  av	  1900-‐talet	  i	  huvudsak	  fram	  av	  amatörer	  (Ling	  &	  Ahlbäck,	  1980).	  I	  
slutet	  av	  60-‐talet	  uppstod	  ett	  större	  politiskt	  intresse	  och	  ett	  sökande	  efter	  alternativ	  till	  
den	  kommersiella	  musikindustrin.	  Detta	  var	  en	  av	  anledningarna	  till	  1970-‐talets	  
folkmusikvåg.	  Denna	  kom	  att	  få	  ett	  avgörande	  inflytande	  på	  folkmusikens	  utveckling	  i	  
Sverige	  (Lundberg	  &	  Ternhag,	  2005).	  Även	  om	  det	  fanns	  strömningar	  inom	  1970-‐talets	  
folkmusikrörelse	  som	  betonade	  den	  äldre	  folkmusikens	  funktionella	  kopplingar	  (t.ex.	  
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genom	  att	  betona	  dess	  samhörighet	  med	  dans),	  kom	  genrens	  roll	  som	  konsertmusik	  och	  
estetiskt	  uttryck	  att	  bestå	  (Lundberg	  &	  Ternhag,	  2005).	  Det	  går	  till	  och	  med	  att	  säga	  att	  
denna	  senare	  funktion	  blev	  starkare,	  då	  folkmusiken	  –	  vid	  sidan	  av	  spelmansstämmorna	  
–	  nu	  fick	  sina	  egna	  konsertscener,	  festivaler	  och	  professionella	  musiker.	  Folkmusiken	  
började	  också,	  fr.o.m.	  1970-‐talet,	  hitta	  in	  i	  den	  institutionella	  musikutbildningen	  på	  
folkhögskole-‐	  och	  musikhögskolenivå	  (Lundberg	  &	  Ternhag,	  2005).	  	  

2.1.2	  Undervisning	  inom	  folkmusiken	  

Spelmannen	  har	  på	  ett	  mer	  eller	  mindre	  arrangerat	  sätt	  agerat	  lärare	  under	  historien,	  
men	  om	  detta	  finns	  mycket	  lite	  behandlat	  i	  litteraturen	  inom	  den	  svenska	  folkmusiken.	  I	  
Sverige	  har	  folkmusikforskningen	  främst	  bedrivits	  utifrån,	  musiketnologiska,	  
musikhistoriska	  och	  musikteoretiska	  perspektiv	  (von	  Wachenfeldt,	  2014).	  I	  andra	  
närliggande	  traditionsområden	  har	  dock	  folkmusikens	  pedagogiska	  praktik	  studerats,	  
till	  exempel	  i	  den	  Norska	  folkmusikforskningen.	  I	  folkmusikforskaren	  Gunnar	  Stubseids	  
(1992)	  avhandling	  Frå	  spelemannslære	  til	  akademi	  –	  om	  folkemusikkopplæring	  i	  Norge,	  
med	  hovudvekt	  på	  slåttemusikken	  på	  hardingfele	  finns	  det	  uppgifter	  om	  hur	  spelmannen	  
hade	  en	  roll	  som	  lärare	  för	  de	  yngre	  spelmännen.	  Den	  vanligaste	  metoden	  var	  att	  eleven	  
sökte	  upp	  en	  spelman	  med	  gott	  rykte	  och	  lärde	  av	  denne.	  Läromästaren	  spelade	  en	  
enkel	  melodi	  och	  därefter	  fick	  lärlingen	  härma	  och	  tolka	  mästarens	  spel	  (Stubseid,	  
1992).	  Det	  var	  även	  mycket	  vanligt	  att	  fiolspelet	  lärdes	  från	  far	  till	  son,	  eller	  genom	  äldre	  
släktingar	  (von	  Wachenfeldt,	  Brändström	  &	  Liljas,	  2012).	  Tekniken	  i	  spelet	  överfördes	  i	  
och	  med	  att	  lärjungarna	  ville	  komma	  nära	  mästarens	  sätt	  att	  spela	  (Ling,	  1978).	  I	  
Folkmusikboken	  (Ling	  &	  Ahlbäck,	  1980)	  berättar	  spelmannen	  Knis	  Karl	  Aronsson	  om	  sin	  
uppväxt	  och	  sin	  relation	  till	  folkmusiken,	  där	  berättar	  han	  om	  hur	  det	  gick	  till	  och	  vilka	  
låtar	  han	  fick	  börja	  med	  när	  han	  lärde	  sig	  spela.	  De	  började	  med	  välkända	  melodier	  som	  
Blinka	  lilla	  stjärna	  och	  Var	  hälsad	  sköna	  morgonstund,	  polskorna	  fick	  han	  lära	  sig	  senare.	  
De	  berättelserna	  om	  undervisning	  i	  äldre	  tider	  i	  Sverige	  ligger	  i	  linje	  med	  Stubseids	  
redogörelser	  för	  norska	  förhållanden.	  Dagens	  undervisning	  inom	  svensk	  folkmusik	  har	  
dock	  börjat	  studeras	  vetenskapligt.	  Thomas	  von	  Wachenfeldt	  (2015)	  redogör	  i	  sin	  
doktorsavhandling,	  Folkmusikalisk	  utbildning,	  förbildning	  och	  inbillning	  för	  en	  
undervisning	  dominerad	  av	  mästare-‐lärlingsundervisning	  –	  en	  metod	  med	  gamla	  rötter.	  
von	  Wachenfeldt	  anser	  att	  ”det	  tycks	  inte	  föreligga	  någon	  större	  metodologisk	  skillnad	  
mellan	  att	  exempelvis	  lära	  sig	  låtar	  genom	  att	  besöka	  en	  äldre	  spelman	  (vilket	  genom	  
historien	  varit	  det	  brukliga),	  jämfört	  med	  att	  studera	  musik	  vid	  en	  formell	  institution”	  
(2015,	  s.	  99).	  	  	  	  
	  	  
I	  anslutning	  till	  folkmusikvågen	  ökade	  efterfrågan	  på	  låtkurser	  och	  därmed	  startades	  
kurser	  av	  studieförbund	  (Ling	  &	  Ahlbäck,	  1980).	  Den	  första	  formella	  musikutbildningen	  
av	  folkmusikpedagoger	  etablerade	  sig	  år	  1977	  på	  Musikhögskolan	  i	  Stockholm	  (von	  
Wachenfeldt,	  Brändström	  &	  Liljas,	  2012).	  I	  dag	  i	  Sverige	  finns	  folkmusikutbildningar	  på	  
flera	  musikhögskolor,	  folkhögskolor	  och	  även	  i	  vissa	  fall	  på	  den	  kommunala	  
musikskolan	  (Lundberg	  &	  Ternhag,	  2005).	  von	  Wachenfeldt	  (2014)	  skriver	  om	  
folkmusikens	  etablering	  in	  i	  det	  svenska	  utbildningsväsendet:	  	  	  
	  

Den	  svenska	  folkmusiken	  har	  sedan	  andra	  halvan	  av	  1970-‐talet	  undan	  för	  
undan	  funnit	  sin	  väg	  som	  utbildningsalternativ	  inom	  det	  svenska	  
utbildningsväsendet:	  från	  kulturskola	  via	  gymnasieprogram,	  och	  vidare	  till	  
folkhögskolor	  och	  musikhögskolor.	  Tidigare	  har	  det	  folkmusikaliska	  lärandet	  
mestadels	  tagit	  plats	  i	  icke-‐institutionella	  miljöer	  som	  gestaltat	  sig	  genom	  
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exempelvis	  hemundervisning,	  låtkurser	  eller	  musikcirklar,	  och	  också	  genom	  
deltagande	  i	  spelmanslag.	  (von	  Wachenfeldt	  2014,	  s.	  23)	  	  

	  
Nya	  forum	  för	  undervisning	  har	  uppstått	  med	  åren.	  Noter	  har	  börjat	  användas,	  men	  flera	  
av	  de	  gamla	  sätten	  att	  lära	  har	  levt	  kvar	  som	  t.ex.	  gehörsinlärning	  (von	  Wachenfeldt,	  
Brändström	  &	  Liljas,	  2013).	  I	  artikeln	  Praxisgemenskap	  och	  ideologi	  bland	  elever	  och	  
lärare	  på	  en	  folk-	  och	  världsmusikutbildning	  har	  Thomas	  von	  Wachenfeldt	  (2014)	  
studerat	  ”huruvida	  det	  gamla	  tankegods	  som	  bildar	  en	  betydande	  del	  av	  
folkmusikfältets	  doxa1	  påverkar	  uppfattning	  och	  praktik	  kring	  musicerande	  och	  lärande	  
vid	  en	  folkmusikutbildning”	  (s.	  23).	  Studien	  som	  artikeln	  bygger	  på	  har	  utförts	  på	  Folk-‐	  
och	  världsmusikprofilen	  vid	  Framnäs	  folkhögskola.	  Det	  von	  Wachenfeldt	  redogör	  för	  i	  
diskussionen	  är	  att	  sättet	  musiken	  lärs	  ut	  på	  och	  den	  gamla	  musikens	  inneboende	  
struktur	  och	  variation	  starkt	  lever	  kvar	  hos	  både	  lärare	  och	  elever:	  ”Mest	  utmärkande	  
hos	  lärarna	  är	  respekt	  gentemot	  traditionen	  och	  bevarandet	  av	  gamla	  låtar,	  låttyper	  och	  
geografiska	  egenarter”	  (s.	  36).	  Informanterna	  i	  von	  Wachenfeldts	  studie	  framhåller	  att	  
folkmusiken	  är	  en	  social	  genre	  som	  sammanstrålar	  unga,	  gamla,	  amatörer	  och	  
professionella	  musikanter	  under	  avslappnade	  former.	  Både	  lärare	  och	  elever	  
värdesätter	  ”kvällsjammen”	  eftersom	  det	  är	  där	  den	  formella	  lärare	  och	  elev	  situationen	  
suddas	  ut	  en	  aning.	  Dessa	  mindre	  inrutade	  stunder	  är	  förlösande	  såväl	  musikaliskt	  som	  
socialt	  och	  främjar	  lärandet	  (s.	  37).	  

2.1.3	  Hälsinge	  Låtverkstad	  –	  en	  bakgrund	  	  

Hälsinge	  låtverkstad	  är	  en	  folkmusikutbildning	  dit	  ungdomar	  från	  Hälsingland	  mellan	  
åldrarna	  13	  till	  18	  år	  kan	  söka.	  Verksamheten	  startade	  år	  2002	  och	  drivs	  i	  
studiecirkelform	  av	  Bilda	  GävleDala	  i	  samarbete	  med	  Hälsinglands	  Musik-‐	  och	  
kulturskolor.	  Verksamheten	  är	  förlagd	  i	  Järvsö	  och	  ungdomarna	  som	  går	  kursen	  träffas	  
fem	  helger	  under	  året.	  Under	  kurshelgerna	  i	  Järvsö	  får	  ungdomarna	  bo	  tillsammans,	  
utvecklas	  inom	  folkmusiken	  genom	  musicerande,	  folklig	  dans	  och	  berättande.	  Hälsinge	  
låtverkstad	  består	  av	  fyra	  verkstäder	  där	  den	  äldsta	  är	  spelverkstan,	  därefter	  kom	  
sångverkstan	  till.	  Sedan	  finns	  även	  dansverkstan	  och	  berättarverkstan,	  men	  i	  den	  här	  
studien	  är	  det	  främst	  spel-‐	  och	  sångverkstan	  som	  är	  i	  fokus.	  Efter	  ett	  år	  med	  Hälsinge	  
låtverkstad	  presenterar	  hela	  ensemblen	  en	  föreställning	  bestående	  av	  spel,	  sång,	  dans	  
och	  berättande.	  På	  Hälsinge	  låtverkstads	  hemsida	  finns	  följande	  att	  läsa:	  

	  
Även	  om	  föreställningarna	  är	  den	  del	  av	  vårt	  arbete	  som	  syns	  utåt	  så	  är	  det	  
vägen	  dit	  minst	  lika	  viktig.	  Under	  en	  övningshelg	  blir	  det	  målmedvetet	  jobb	  
med	  teknik,	  stil	  och	  sväng	  i	  musik,	  dans	  och	  berättande.	  Att	  gruppen	  trivs	  
tillsammans	  och	  har	  kul	  är	  dock	  minst	  lika	  viktigt,	  så	  det	  finns	  alltid	  tid	  för	  
lekar.	  Gruppen	  övar	  sig	  också	  i	  att	  stå	  på	  scen	  och	  möta	  en	  publik.	  
Låtverkstans	  pedagoger	  arrangerar	  både	  traditionellt	  och	  nytt	  material	  och	  i	  
spelverkstan	  är	  alla	  instrument	  välkomna.	  Ungdomarna	  uppmuntras	  till	  att	  
göra	  egna	  låtar	  och	  koreografier,	  texter	  och	  stämmor.	  (Hälsinge	  låtverkstad,	  
2015)	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Doxa:	  (grek.,	  ’mening’,	  ’åsikt’),	  begrepp	  lanserat	  av	  den	  franske	  sociologen	  Pierre	  Bourdieu.	  Med	  doxa	  
avser	  Bourdieu	  en	  kulturs	  vedertagna	  föreställningar,	  sådant	  som	  inte	  kan	  betvivlas	  eller	  diskuteras	  inom	  
denna	  kulturs	  ram.	  Doxa	  avviker	  enligt	  Bourdieu	  från	  ortodoxa	  och	  heterodoxa	  föreställningar	  just	  genom	  
att	  de	  senare	  är	  möjliga	  att	  diskuteras	  och	  ifrågasättas	  (NE,	  2015).	  
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För	  att	  vara	  med	  i	  spelverkstan	  bör	  deltagarna	  ha	  spelat	  sitt	  instrument	  i	  minst	  2	  år	  och	  
alla	  slags	  instrumentalister	  får	  vara	  med.	  För	  varje	  nytt	  år	  med	  Hälsinge	  låtverkstad	  ser	  
ensemblen	  olika	  ut	  beroende	  på	  vilka	  instrumentalister	  som	  söker	  och	  därefter	  
anpassar	  lärarna	  arrangemangen	  både	  efter	  instrument	  samt	  teknisk	  nivå	  på	  deltagarna.	  
Varje	  verkstad	  har	  en	  huvudlärare,	  dessa	  lärare	  jobbar	  delvis	  enskilt	  med	  sin	  verkstad	  
men	  även	  tillsammans	  med	  stora	  arrangemang	  som	  innefattar	  samtliga	  verkstäder.	  Det	  
är	  även	  vanligt	  att	  Hälsinge	  låtverkstad	  tar	  in	  gästlärare.	  	  

2.2	  Varför	  slutar	  så	  många	  att	  spela?	  
En	  viktig	  drivkraft	  för	  mig	  att	  skriva	  den	  här	  studien	  är	  det	  faktum	  att	  många	  ungdomar	  
som	  börjat	  spela	  ett	  instrument	  slutar	  med	  detta	  i	  tonåren.	  Karin	  Markensten	  (2004)	  har	  
utfört	  en	  intervjuundersökning	  tillsammans	  med	  Forskningsenheten	  vid	  idrotts-‐	  och	  
kulturförvaltningarna	  för	  att	  ta	  reda	  på	  orsakerna	  till	  varför	  många	  barn	  och	  ungdomar	  
slutar	  spela	  på	  kulturskolan.	  Markenstens	  studie	  Varför	  slutade	  du	  i	  musikskolans	  
musikundervisning	  -	  Iakttagelser	  och	  reflektioner	  från	  en	  intervjuundersökning	  inleds	  
med	  en	  rapport	  av	  enkätundersökningarna	  som	  genomförts	  av	  forskningsenheten	  för	  
att	  ta	  reda	  på	  ”Resursutnyttjande	  och	  effekter	  av	  offentligt	  driven	  eller	  understödd	  
verksamhet	  på	  fritidsfältet”	  (s.	  1).	  De	  vanligaste	  svaren	  i	  denna	  rapport	  om	  vad	  det	  är	  
som	  avgör	  att	  högstadieelever	  slutar	  spela	  på	  kulturskolan	  är	  främst	  att	  ”jag	  tröttnade”	  
och	  ”andra	  intressen”.	  Pojkarna	  framhöll	  ofta	  att	  det	  krävs	  mycket	  jobb	  på	  instrumentet	  
för	  att	  bli	  bra	  och	  det	  är	  ett	  skäl	  till	  att	  elever	  väljer	  att	  sluta	  på	  kulturskolan.	  Flickor	  
nämnde	  i	  högre	  grad	  att	  en	  anledning	  till	  att	  sluta	  är	  de	  korta	  lektionerna	  som	  medför	  
stress	  hos	  eleverna.	  En	  anledning	  till	  att	  en	  del	  slutar	  är	  att	  undervisningen	  är	  för	  lik	  den	  
vanliga	  skolan	  med	  en	  fast	  tid	  och	  läxor.	  	  
	  
Markensten	  (2004)	  skriver	  att	  ”Barn	  och	  ungdomar	  som	  slutar	  gör	  det	  inte	  i	  de	  allra	  
flesta	  fall	  för	  att	  de	  tycker	  illa	  om	  Kulturskolan.	  Tvärtom	  är	  de	  i	  stort	  sett	  nöjda	  med	  
både	  lärare	  och	  undervisning”	  (s.	  6).	  Markensten	  har	  staplat	  upp	  de	  främsta	  skälen	  till	  
varför	  barn	  och	  ungdomar	  väljer	  att	  sluta	  spela:	  
	  

-‐ det	  finns	  annat	  i	  livet	  som	  lockar	  
-‐ fasta	  lektionstider	  känns	  som	  ett	  tvång	  
-‐ man	  får	  inte	  välja	  låtar	  själv	  
-‐ man	  borde	  spela	  mer	  ackord	  och	  mer	  i	  orkester	  och	  band	  
-‐ lektionerna	  är	  för	  korta	  
-‐ läraren	  slutar	  och	  man	  får	  vikarie	  
-‐ det	  är	  för	  svårt	  
-‐ för	  lite	  action	  
(Markensten,	  2004,	  s.6)	  

	  
Det	  viktigaste	  som	  framkommit	  i	  Markenstens	  (2004)	  intervjumaterial	  är	  att	  
”kulturskolan	  bör	  arbeta	  med	  mer	  differentierad	  undervisning”	  (s.	  6),	  dvs.	  eleverna	  
efterlyser	  undervisning	  anpassad	  efter	  intresse.	  Vissa	  elever	  vill	  ha	  långa	  lektioner	  och	  
andra	  korta,	  traditionell	  undervisning	  eller	  undervisning	  i	  band	  utifrån	  ackordlära,	  
undervisning	  där	  eleverna	  får	  möjlighet	  att	  spela	  med	  datoriserade	  musikprogram	  och	  
själva	  arrangera	  musik	  samt	  improviserad	  musik	  eller	  mer	  bunden	  musikundervisning.	  
Samtliga	  intervjupersoner	  medger	  att	  musikläraren	  har	  betydelse	  och	  att	  det	  behövs	  
lärare	  som	  är	  specialiserade	  inom	  olika	  genres.	  Musik	  är	  roligt	  anser	  de	  flesta	  och	  att	  
lust	  och	  en	  härlig	  känsla	  är	  kopplad	  till	  att	  lyssna	  på	  musik.	  Det	  är	  inte	  alla	  som	  kan	  
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koppla	  den	  känslan	  till	  sitt	  eget	  musicerande.	  Markensten	  tar	  inte	  bara	  upp	  negativa	  
aspekter	  utan	  också	  sådana	  som	  uppfattas	  som	  positiva	  av	  eleverna.	  Intervjupersoner	  i	  
studien	  från	  gymnasiet	  och	  högstadiet	  berättar	  om	  när	  undervisningen	  är	  rolig:	  ”Det	  har	  
gett	  en	  kick,	  en	  mersmak,	  att	  spela	  på	  konserter	  och	  på	  skolavslutningar	  och	  det	  har	  
varit	  mysigt	  att	  träna	  någon	  enstaka	  gång	  och	  få	  uppskattning	  från	  familjen,	  som	  lyssnat	  
i	  bakgrunden	  när	  man	  kommit	  loss	  och	  spelat	  på”	  (s.	  7).	  De	  känner	  även	  lycka	  över	  att	  
behärska	  ett	  instrument	  efter	  ett	  antal	  år	  på	  kulturskolan,	  tillräcklig	  kunskap	  för	  att	  
kunna	  ta	  upp	  spelet	  senare	  i	  livet.	  

2.3	  Tidigare	  forskning	  
Här	  presenterar	  jag	  tidigare	  forskning	  om	  pedagogiska	  traditioner	  inom	  folkmusiken	  
och	  närliggande	  områden.	  Därefter	  presenterar	  jag	  tidigare	  forskning	  om	  motivation,	  
dels	  motivation	  i	  allmänhet,	  dels	  om	  motivation	  inom	  musikundervisningen.	  	  	  

2.3.1	  Två	  musikpedagogiska	  traditioner	  

I	  boken	  Handlingsutrymme	  –	  Om	  utvecklingsarbete	  i	  musikundervisning	  tar	  författarna	  
Rostvall	  och	  West	  (1998)	  upp	  två	  musikpedagogiska	  traditioner	  som	  förekom	  innan	  
musikundervisning	  började	  bedrivas	  på	  den	  kommunala	  musikskolan,	  men	  som	  delvis	  
levt	  kvar	  och	  utvecklats	  inom	  musikskolans	  väggar.	  Dessa	  traditioner	  benämns	  borgerlig	  
tradition	  respektive	  folklig	  tradition.	  Ingen	  värdering	  läggs	  i	  begreppen	  och	  ingen	  
framhålls	  eller	  döms	  ut	  av	  författarna.	  Båda	  arbetsmetoderna	  utvecklas	  och	  har	  sina	  
kvaliteter	  och	  kan	  då	  med	  fördela	  användas	  parallellt	  beroende	  på	  elevens	  inriktning.	  
	  	  
Den	  borgerliga	  traditionen	  kommer	  ur	  konstmusikens	  musikundervisning	  och	  kan	  ses	  
som	  en	  formell	  uppbyggd	  enskild	  undervisning.	  Den	  systematiska	  progressionen	  är	  
viktig	  i	  den	  borgerliga	  traditionen.	  Det	  musikaliska	  verket	  och	  instrumentaltekniska	  
färdigheter	  är	  centrala	  dvs.	  ämnet	  och	  innehållet.	  Notläsningen	  är	  värdefull	  och	  vägen	  till	  
musiken,	  undervisningen	  består	  av	  färdiga	  läromedel	  med	  tekniska	  övningar	  och	  
spelböcker	  utformade	  för	  solospel.	  Läraren	  visar	  eleven	  och	  talar	  om	  vad	  som	  är	  rätt	  och	  
fel.	  I	  den	  borgerliga	  traditionen	  förespråkas	  goda	  övningsvanor,	  teoretiska	  kunskaper,	  
bra	  instrumentalteknik	  och	  god	  musik	  och	  i	  detta	  avseende	  menas	  klassisk	  musik.	  
Eleven	  anses	  ha	  lång	  väg	  till	  självständig	  instudering	  av	  musikstycken	  (Rostvall	  &	  West,	  
1998).	  
	  
Den	  folkliga	  traditionen	  är	  mer	  inriktad	  på	  social	  kommunikation	  och	  samspel	  dvs.	  
musikens	  användning	  och	  form.	  Lärandet	  sker	  oftast	  utan	  professionella	  lärare	  eller	  
inblandning	  av	  samhället.	  Eleven	  lär	  sig	  genom	  att	  härma,	  pröva	  sig	  fram	  och	  genom	  att	  
hjälpa	  varandra.	  Den	  musikaliska	  helheten	  värdesätts	  och	  detaljfokusering	  är	  inte	  lika	  
viktig.	  Gruppundervisning	  är	  en	  viktig	  form	  då	  musikens	  sociala	  kvalitéer	  värdesätts.	  
Gehörsspel	  och	  improvisation	  är	  den	  folkliga	  traditionens	  väg	  till	  musiken,	  repertoaren	  
är	  i	  många	  fall	  ämnad	  för	  ensemblespel	  (Rostvall	  &	  West,	  1998).	  	  
	  
Spänningen	  mellan	  borgerlig	  och	  folklig	  tradition	  i	  undervisning	  inom	  svensk	  folkmusik	  
förekommer	  än	  idag	  vilket	  framkommer	  i	  Maria	  Anderssons	  (2014)	  uppsats	  
Fiolpedagoger	  inom	  genren	  svensk	  folkmusik.	  Hon	  beskriver	  att	  hennes	  respondenter	  
betonar	  värdet	  av	  en	  god	  instrumenthållning,	  men	  sett	  utifrån	  en	  större	  helhet	  får	  
hållningsfrågan	  inte	  leda	  till	  att	  eleven	  tappar	  lusten.	  Där	  brottas	  de	  mellan	  den	  
borgerliga	  traditionen	  där	  ”korrekt”	  instrumenthållning	  prioriteras	  högt	  och	  den	  folkliga	  
traditionen	  där	  den	  frågan	  inte	  blir	  lika	  central.	  Även	  i	  von	  Wachenfeldt	  (2014)	  artikel	  
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Praxisgemenskap	  och	  ideologi	  bland	  elever	  och	  lärare	  på	  en	  folk-	  och	  
världsmusikutbildning	  framkommer	  detta	  spänningsfält.	  En	  av	  informanterna	  som	  är	  
lärare	  på	  Framnäs	  folkhögskola	  uttrycker	  att	  ”kvällsjammen”	  har	  en	  pedagogisk	  poäng.	  
Läraren	  berättar	  att	  han	  känner	  sig	  låst	  i	  lektionsformen	  där	  han	  inte	  riktigt	  kommer	  åt	  
folkmusikens	  riktiga	  essenser	  som	  han	  menar	  är	  ”glädjen”	  och	  ”känslan”:	  
	  

Trots	  informanternas	  resonemang	  om	  folkmusiken	  som	  en	  hierarkilös	  eller	  
åtminstone	  hierarkisvag	  företeelse	  finns	  en	  tydlig	  maktordning	  under	  
lektionerna	  och	  även	  under	  de	  mer	  otvungna	  kvällsjammen.	  Under	  de	  
sistnämnda	  intar	  dock	  läraren,	  liksom	  under	  ensemblelektionerna,	  en	  roll	  som	  
facilitator	  snarare	  än	  som	  mästare.	  Intressant	  är	  att	  både	  lärare	  och	  elev	  
upplever	  instrumentallektionerna	  som	  inrutade	  och	  begränsande	  och	  
kvällsjammen	  som	  musikaliskt	  och	  socialt	  förlösande.	  Eventuellt	  kan	  detta	  
bero	  på	  att	  lärare	  och	  elever	  har	  en	  latent	  föreställning	  om	  hur	  
instrumentallektioner	  bör	  gestaltas,	  en	  föreställning	  som	  de	  har	  med	  sig	  från	  
tidigare	  skolgång	  och	  har	  sitt	  ursprung	  i	  den	  västerländska	  
konservatorietraditionens	  mästarlära.	  (von	  Wachenfeldt,	  2014,	  s.	  37)	  

	  
Samtliga	  informanter	  i	  von	  Wachenfeldts	  (2014)	  studie	  uttrycker	  alltså	  att	  folkmusiken	  
är	  en	  social	  genre	  där	  alla	  kan	  musicera	  tillsammans	  under	  avslappnade	  former.	  	  

2.3.2	  Två	  folkmusikaliska	  grenar	  som	  förenas	  

I	  Hälsinge	  låtverkstad	  sker	  undervisningen	  i	  huvudsak	  i	  ensembleform,	  detta	  kan	  
anknytas	  till	  två	  strömningar	  inom	  svensk	  folkmusik	  som	  förekom	  under	  1900-‐talet.	  von	  
Wachenfeldt	  (2014)	  diskuterar	  dessa	  i	  artikeln	  Praxisgemenskap	  och	  ideologi	  bland	  
elever	  och	  lärare	  på	  en	  folk-	  och	  världsmusikutbildning.	  von	  Wachenfeldt	  presenterar	  en	  
teori	  som	  handlar	  om	  att	  folkmusiken	  kan	  delas	  in	  i	  två	  delfält.	  Det	  ena	  av	  dessa	  fält	  är	  
spelmansrörelsen,	  med	  spelmansförbund,	  spelmanslag	  och	  spelmansstämmor.	  
Spelmannen	  är	  musikutövaren	  som	  i	  många	  fall	  är	  amatörmusiker	  och	  som	  spelar	  på	  
traditionella	  instrument	  som	  t.ex.	  fiol.	  Tonmaterialet	  består	  av	  den	  svenska	  
låttraditionen	  och	  det	  är	  den	  utövandet	  sker	  kring.	  Den	  andra	  är	  folkmusikrörelsen	  som	  
bildades	  utifrån	  folkmusikvågen	  på	  70-‐talet.	  Folkmusikrörelsen	  kännetecknas	  av	  att	  
instrumentsättningen	  utökades	  med	  t.ex.	  olika	  varianter	  av	  stränginstrument	  samt	  
arrangeringstekniker	  influerade	  från	  andra	  kulturer	  och	  från	  andra	  musikgenrer.	  
Folkmusikerna	  är	  verksamma	  på	  främst	  festivaler	  men	  även	  på	  spelmansstämmor	  och	  i	  
konsertlokaler.	  Både	  spelmansrörelsen	  och	  folkmusikrörelsen	  är	  levande	  idag,	  
folkmusikrörelsen	  integreras	  och	  anammar	  spelmansrörelsens	  företeelser	  som	  
spelmansstämmor	  där	  buskspelet	  förenar	  gammal	  som	  ung	  (von	  Wachenfeldt,	  2014).	  
von	  Wachenfeldt	  skriver:	  ”De	  två	  delfälten	  bildar	  numera	  alltså	  en	  helhet	  där	  situationen	  
avgör	  huruvida	  aktörerna	  positionerar	  sig	  som	  spelmän	  eller	  folkmusiker.”	  (s.	  28).	  
Folkmusikrörelsen	  har	  bidragit	  till	  en	  sfär	  av	  professionella	  musiker	  och	  pedagoger	  inom	  
genren.	  Idag	  är	  spelmansstämmor	  och	  festivaler	  ställen	  där	  ungdomar	  söker	  sig	  för	  att	  
träffas	  och	  spela	  men	  även	  spelmanslagen	  fungerar	  som	  en	  social	  träffpunkt.	  	  	  

2.3.3	  ”Det	  var	  som	  ett	  spa	  för	  själen”	  -‐	  Om	  Hälsinge	  låtverkstad	  ur	  ett	  folkhälsoperspektiv	  	  

Hälsinge	  låtverkstad	  har	  tidigare	  inte	  varit	  föremål	  för	  någon	  musikpedagogisk	  
forskning,	  men	  det	  har	  dock	  skrivits	  en	  uppsats	  inom	  ämnet	  Folkhälsovetenskap.	  	  
	  
Åsa	  Eriksson	  (2012)	  har	  skrivit	  en	  C-‐uppsats	  som	  handlar	  om	  Hälsinge	  låtverkstad	  och	  
vilka	  psykiska	  hälsoeffekter	  eleverna	  har	  upplevt	  av	  att	  vara	  med.	  Titeln	  på	  studien	  är	  
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”Det	  var	  som	  ett	  spa	  för	  själen”	  En	  kvalitativ	  studie	  om	  ungdomars	  erfarenheter	  av	  
deltagande	  i	  Hälsinge	  låtverkstad.	  Några	  av	  informanterna	  berättar	  att	  Hälsinge	  
låtverkstad	  har	  bidragit	  till	  att	  folkmusiken	  blivit	  mer	  populär	  bland	  unga.	  Det	  är	  många	  
ungdomar	  som	  besöker	  spelmansstämmor	  och	  det	  kan	  vara	  ett	  stöd	  för	  ungdomarna	  att	  
fortsätta	  spela	  när	  de	  får	  tillfälle	  att	  träffa	  kompisar	  och	  personer	  som	  delar	  samma	  
intresse.	  I	  deltagandet	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  har	  de	  känt	  delaktighet	  i	  en	  gemenskap	  och	  
de	  har	  haft	  möjlighet	  att	  vara	  sig	  själva.	  Med	  dessa	  upplevda	  känslor	  har	  deltagarna	  fått	  
en	  stark	  motivation	  att	  spela,	  sjunga,	  dansa	  och	  utveckla	  sina	  färdigheter	  på	  sina	  
instrument.	  	  
	  
Deltagarna	  i	  Erikssons	  (2012)	  studie	  har	  uttryckt	  att	  gemenskapen	  var	  mycket	  
betydelsefull	  i	  Hälsinge	  låtverkstad.	  I	  gemenskapen	  kände	  de	  sig	  sedda	  och	  accepterade	  
och	  det	  har	  påverkat	  deras	  psykiska	  hälsa	  positivt.	  Eriksson	  skriver	  att	  flera	  av	  
deltagarna	  lyfte	  fram	  att	  de	  kunde	  vara	  sig	  själva	  och	  att	  alla	  accepterades	  hur	  de	  än	  var.	  
I	  studien	  stärks	  även	  att	  trygghet	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  unga	  ska	  ta	  till	  sig	  kunskap.	  
Det	  delade	  intresset	  för	  folkmusiken	  med	  andra	  ger	  meningsfullhet	  i	  livet	  vilket	  stärker	  
den	  psykiska	  hälsan	  och	  Eriksson	  ger	  även	  belägg	  för	  att	  det	  delade	  intresset	  för	  
folkmusiken	  stärker	  viljan	  att	  fortsätta	  i	  samma	  bana:	  ”Eftersom	  att	  folkmusiken	  inte	  är	  
ett	  så	  vanligt	  intresse	  så	  har	  gemenskapen	  med	  andra	  med	  samma	  intresse	  varit	  ett	  stöd	  
och	  ett	  sammanhang	  för	  att	  fortsätta	  med	  sitt	  engagemang	  inom	  folkmusik	  och	  dans.”	  (s.	  
22).	  
	  
Den	  vanligast	  förekommande	  metoden	  att	  lära	  ut	  låtar,	  sånger	  och	  danser	  i	  Hälsinge	  
låtverkstad	  är	  att	  dela	  upp	  och	  lära	  ut	  bit	  för	  bit	  utan	  stress.	  Detta	  är	  en	  aspekt	  som	  
Eriksson	  (2012)	  tar	  upp	  som	  en	  orsak	  till	  att	  deltagarna	  får	  ökad	  tilltro	  till	  att	  klara	  av	  
uppgiften	  och	  som	  därmed	  också	  motiverar	  till	  att	  fortsätta	  öva	  och	  också	  lyckas	  med	  
det	  de	  åtar	  sig.	  Den	  goda	  relationen	  till	  varandra	  och	  ledarna	  ger	  också	  ökad	  motivation	  
till	  att	  öva.	  Deltagarna	  i	  Erikssons	  studie	  berättar	  om	  positiva	  effekter	  av	  att	  vara	  med	  i	  
Hälsinge	  låtverkstad:	  
	  

Deltagarna	  beskrev	  att	  de	  har	  utvecklats	  som	  människor,	  att	  de	  blivit	  stärkta	  
som	  personer	  och	  att	  deras	  självkänsla	  har	  stärkts.	  Av	  resultatet	  att	  döma	  ser	  
det	  ut	  som	  att	  det	  delvis	  är	  delaktigheten	  i	  gemenskapen,	  gruppövningar	  och	  
delvis	  utveckling	  inom	  musik	  och	  dans	  som	  har	  stärkt	  självkänslan.	  (Eriksson,	  
2012,	  s.	  23)	  	  
	  

2.3.4	  Motivation	  	  

I	  Nationalencyklopedin	  (1994)	  förklaras	  motivation	  som	  den	  sammanfattande	  
psykologiska	  term	  för	  de	  processer	  som	  sätter	  i	  gång,	  upprätthåller	  och	  riktar	  beteende.	  
Etymologiskt	  härstammar	  ordet	  motivation	  från	  det	  latinska	  ordet	  movere	  som	  betyder	  
att	  röra	  sig	  (Jenner,	  2004).	  Jenner	  skriver	  i	  Motivation	  och	  motivationsarbete:	  i	  skola	  och	  
behandling	  att	  motivationsforskningens	  huvudfråga	  kan	  formuleras	  som:	  ”Vad	  är	  det	  
som	  får	  människor	  att	  röra	  på	  sig?”	  (s.	  37).	  	  	  
	  
Det	  finns	  flera	  teorier	  om	  vad	  motivation	  innebär.	  Enligt	  Hedonismen	  är	  människans	  
mest	  kända	  motivationsprincip	  att	  vi	  har	  en	  benägenhet	  att	  eftersträva	  lust	  och	  att	  
undvika	  smärta:	  	  
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Hedonism	  (av	  grekiska	  hēdonēʹ	  ’njutning’,	  ’lustkänsla’),	  inom	  psykologin	  en	  
teori	  som	  går	  ut	  på	  att	  det	  enda	  mål	  som	  människor	  ytterst	  har	  för	  sina	  
handlingar	  är	  att	  uppnå	  lust	  eller	  lycka	  (och	  att	  undvika	  olust	  och	  lidande)	  för	  
egen	  del.	  (NE,	  2015)	  

	  
Imsen	  (2006)	  skriver	  i	  boken	  Elevens	  värld:	  introduktion	  till	  pedagogisk	  psykologi	  om	  en	  
annan	  teori	  kopplad	  till	  motivation	  och	  det	  är	  Abraham	  Maslows	  behovshierarki	  som	  
han	  anser	  har	  fått	  starkt	  fäste	  bland	  pedagoger	  (Imsen).	  Hans	  teori	  bygger	  på	  en	  
behovstrappa,	  en	  psykologisk	  teori	  som	  rangordnar	  människans	  behov	  i	  olika	  nivåer.	  
Denna	  motivationsteori	  består	  av	  fem	  nivåer	  där	  människans	  behov	  gradvis	  är	  indelade.	  
Den	  första	  och	  mest	  grundläggande	  nivån	  är	  fysiologiska	  behov,	  den	  andra	  är	  behov	  av	  
trygghet	  och	  säkerhet,	  den	  tredje	  är	  behov	  av	  kärlek	  och	  social	  tillhörighet,	  den	  fjärde	  är	  
behov	  av	  erkännande	  och	  positiv	  självuppfattning,	  och	  den	  femte	  är	  behov	  av	  
självförverkligande	  (Imsen,	  2006).	  De	  fysiska	  behoven	  som	  hunger	  och	  törst	  måste	  vara	  
tillfredsställda	  innan	  det	  kan	  uppstå	  någon	  motivation	  att	  göra	  något	  annat.	  Näst	  efter	  
de	  fysiska	  behoven	  kommer	  gruppen	  av	  behov	  som	  kallas	  trygghetsbehov.	  Imsen	  
skriver:	  	  
	  

Det	  handlar	  om	  behov	  av	  säkerhet,	  stabilitet,	  beroende	  och	  beskydd;	  behov	  av	  
att	  vara	  fri	  från	  rädsla,	  ångest	  och	  kaos;	  behov	  av	  struktur,	  lag,	  ordning	  och	  
gränser.	  Sådana	  behov	  kan	  färga	  en	  individs	  hela	  beteendemönster	  och	  hela	  
sättet	  att	  förhålla	  sig	  till	  tillvaron.	  Motsatsen	  till	  trygghet	  och	  säkerhet	  är	  oro	  
och	  ångest.	  Man	  kan	  alltså	  säga	  att	  behovet	  av	  trygghet	  och	  säkerhet	  är	  
behovet	  att	  vara	  någorlunda	  fri	  från	  ångest.	  (Imsen,	  2006,	  s.	  470)	  

	  
Imsen	  (2006)	  skriver	  att	  Maslow	  placerar	  behovet	  av	  mellanmänskliga	  kontakter	  på	  
tredje	  plats	  bland	  de	  grundläggande	  behoven.	  Den	  motivering	  han	  har	  för	  detta	  behov	  är	  
att	  människan	  är	  en	  social	  varelse.	  Behovet	  av	  kärlek	  och	  social	  tillhörighet	  ger	  sig	  till	  
känna	  när	  de	  fysiologiska	  behoven	  och	  behovet	  av	  trygghet	  och	  säkerhet	  är	  
tillfredsställt.	  Behovet	  av	  erkännande	  och	  respekt	  kommer	  på	  den	  fjärde	  nivån	  i	  denna	  
behovshierarki	  och	  den	  femte	  nivån	  innebär	  en	  önskan	  om	  att	  duga.	  Att	  kunna	  behärska	  
en	  uppgift	  riktigt	  bra	  så	  att	  en	  känsla	  av	  styrka,	  frihet	  och	  självtillit	  tillkännages.	  Imsen	  
skriver	  om	  känslan	  som	  lever	  kvar	  och	  följer	  med	  in	  i	  den	  aktivitet	  som	  motivationen	  
bidragit	  till:	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Motivation	  handlar	  om	  hur	  känslor,	  tankar	  och	  förnuft	  flätas	  samman	  och	  ger	  våra	  
handlingar	  färg	  och	  glöd.	  En	  aktivitet	  förgås	  av	  känslor	  och	  förväntningar,	  och	  de	  följer	  
med	  när	  vi	  utför	  handlingen	  och	  lägger	  sig	  som	  en	  slöja	  runt	  minnet	  av	  den	  utförda	  
handlingen.	  (Imsen,	  2006,	  s.	  457)	  

	  
I	  boken	  Instrumentalundervisning	  av	  Fostås	  (2002)	  förklaras	  begreppet	  motivation	  på	  
följande	  sätt:	  Motiv,	  en	  anledning	  till	  att	  utföra	  en	  viss	  handling,	  individen	  har	  en	  
drivkraft	  ett	  motiv	  inför	  handlingen.	  Motivation	  är	  det	  som	  får	  en	  individ	  att	  utföra	  en	  
aktivitet,	  det	  som	  håller	  aktiviteten	  vid	  liv	  och	  som	  ger	  den	  mål	  och	  mening.	  Motivering	  
är	  ett	  tillstånd	  hos	  individen	  som	  får	  den	  att	  göra	  något.	  	  
	  
Imsen	  (2006)	  kopplar	  motivation	  till	  psykets	  trilogi,	  det	  är	  tre	  dimensioner	  av	  det	  
mänskliga	  psyket	  som	  sammanflätas.	  Den	  består	  av	  våra	  känslor,	  det	  kognitiva	  
beteendet,	  tankar,	  bedömningar,	  planer	  och	  beslut	  samt	  det	  system	  som	  får	  oss	  att	  
uttrycka	  känslor	  och	  handlingar	  i	  livet	  dvs.	  motivation.	  Dessa	  tre	  beståndsdelar	  hänger	  
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nära	  samman.	  Tankarna	  och	  förnuftet	  reglerar	  känslorna	  och	  känslorna	  i	  sin	  tur	  ger	  färg	  
åt	  de	  kognitiva	  uppfattningarna.	  Motivationen	  kommer	  ur	  förnuftets	  och	  känslornas	  
samspel.	  	  	  	  
	  
I	  boken	  Motivation	  och	  Motivationsarbete	  av	  Jenner	  (2004)	  lägger	  han	  fram	  en	  
grundläggande	  tes	  om	  att	  ”motivation	  och	  motivationsarbete	  är	  en	  fråga	  om	  bemötande”	  
(s.	  15).	  Jenner	  menar	  att	  motivation	  inte	  ska	  ses	  som	  en	  egenskap	  utan	  att	  den	  
motivation	  som	  en	  människa	  känner	  beror	  på	  vilka	  erfarenheter	  individen	  har	  och	  vilket	  
bemötande	  den	  har	  fått.	  I	  en	  lärarsituation	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  förståelse	  för	  vad	  dålig	  
självkänsla	  och	  återupplevt	  misslyckande	  kan	  innebära.	  Mötets	  art	  har	  stor	  betydelse	  för	  
om	  motivation	  skapas	  och	  håller	  i	  sig.	  	  
	  
Generell	  motivation	  förklarar	  Fostås	  (2002)	  som	  en	  reservoar	  där	  motivationsnivån	  kan	  
sänkas	  och	  höjas.	  Generell	  motivation	  innebär	  långsiktigt	  tänkande,	  som	  kräver	  
reflektion	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  det	  är	  som	  höjer	  elevens	  motivation	  och	  vad	  det	  är	  som	  
gör	  att	  den	  sänks.	  Specifik	  motivation	  anser	  Fostås	  kan	  härledas	  till	  att	  spela	  utvalda	  
stycken	  eller	  att	  delta	  i	  konserter	  och	  projekt.	  Motivation	  kan	  delas	  in	  i	  inre	  och	  yttre	  
motivation.	  Inre	  motivation	  innebär	  att	  handlingen	  i	  sig	  själv	  är	  belönande.	  Det	  är	  
motiverande	  att	  spela	  bra	  låtar	  och	  att	  lära	  sig	  nya	  tekniska	  svårigheter	  på	  instrumentet.	  
Yttre	  motivation	  är	  när	  handlingens	  konsekvens	  är	  belöningen.	  Det	  vill	  säga	  till	  exempel	  
applåder	  och	  beröm	  efter	  en	  genomförd	  konsert	  eller	  den	  yttre	  påverkan	  och	  
gemenskapen	  av	  att	  ha	  kompisar	  som	  spelar	  i	  samma	  grupp.	  	  
	  
Fostås	  (2002)	  kartlägger	  vidare	  elevens	  motivation	  i	  tidsindelningen	  före,	  under	  och	  
efter	  undervisningen.	  Motivation	  kan	  upplevas	  innan	  själva	  undervisningstillfället	  och	  
kan	  vara	  präglad	  av	  både	  inre	  och	  yttre	  motivation.	  Motivationen	  kan	  även	  växa	  och	  bli	  
större	  under	  tiden,	  de	  motivationsfaktorer	  som	  är	  med	  och	  påverkar	  här	  är	  
musikkvaliteten	  och	  läroprocessen.	  Motivationen	  kan	  upplevas	  som	  en	  våg	  efteråt,	  
eleven	  får	  mersmak.	  Den	  motivationen	  kan	  komma	  i	  den	  sista	  fasen	  av	  
motivationscrescendot	  men	  även	  helt	  efter	  undervisningen	  som	  helt	  saknat	  motivation	  
både	  innan	  och	  under	  tiden.	  	  
	  
Motivation	  till	  att	  fortsätta	  spela	  studeras	  även	  i	  två	  examensarbeten.	  Jaasunds	  (2013)	  
studie	  Motiverad	  att	  fortsätta	  spela	  tar	  upp	  frågan	  om	  motivation	  att	  fortsätta	  spela.	  
Jaasund	  har	  fokuserat	  på	  träblåsundervisning	  på	  musikskolan.	  Träblåsundervisningen	  
har	  minskat	  i	  popularitet	  på	  musik-‐	  och	  kulturskolan	  men	  det	  finns	  lärare	  som	  ändå	  har	  
många	  elever.	  Hon	  har	  i	  sin	  studie	  tagit	  reda	  på	  genom	  intervjuer	  med	  träblåslärare	  vad	  
som	  kan	  motivera	  elever	  att	  fortsätta	  spela.	  I	  resultatet	  skriver	  Jaasund	  att	  samtliga	  
informanter	  ansåg	  att	  samhörighet,	  att	  ha	  ett	  mål	  och	  samspel	  som	  viktiga	  källor	  till	  sin	  
egen	  och	  elevernas	  motivation	  i	  musikutövandet.	  Lärarna	  uppmuntrar	  sina	  elever	  att	  
delta	  i	  orkester-‐	  eller	  annan	  gruppverksamhet	  för	  att	  de	  ska	  uppleva	  ett	  sammanhang	  
och	  en	  gemenskap.	  Flera	  av	  Jaasunds	  informanter	  tror	  att	  den	  sociala	  miljön	  och	  hur	  
mycket	  tid	  eleverna	  tillbringar	  på	  kulturskolan	  påverkar	  deras	  motivation.	  	  	  	  
	  
Gyllströms	  (2013)	  studie	  Motivation	  till	  att	  spela	  hela	  livet	  undersöker	  vilka	  
motivationsfaktorer	  som	  ligger	  bakom	  viljan	  att	  musicera	  år	  efter	  år.	  Uppsatsen	  handlar	  
om	  olika	  motivationsfaktorer	  som	  verkar	  motiverande	  för	  att	  hålla	  intresset	  för	  att	  
musicera	  vid	  liv.	  Undersökningen	  bygger	  på	  kvalitativa	  intervjuer	  med	  något	  äldre	  
instrumentalister	  i	  blåsorkester	  och	  som	  har	  en	  positiv	  inställning	  till	  sitt	  musikliv.	  
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Gyllenström	  skriver	  i	  sin	  resultatdel	  att	  positiva	  minnen	  i	  att	  musicera	  tillsammans	  med	  
andra	  leder	  till	  att	  motivationen	  stärks.	  Drivkraften	  för	  alla	  informanterna	  är	  ett	  djupt	  
intresse	  för	  musik	  och	  i	  detta	  intresse	  ligger	  ett	  behov	  av	  att	  utvecklas,	  både	  tekniskt	  och	  
personligt.	  Utöver	  drivkraften	  och	  behovet	  finns	  ett	  motiv.	  Motivet	  är	  den	  sociala	  
tillhörigheten	  bland	  likasinnade	  människor	  och	  att	  skapa	  musik	  i	  denna	  gemenskap.	  
Gyllenström	  skriver	  om	  pedagogernas	  uppgift	  att	  hålla	  elevernas	  intresse	  för	  att	  
musicera	  vid	  liv	  och	  hjälpa	  dem	  att	  stärka	  den.	  En	  viktig	  del	  i	  att	  hålla	  musicerandet	  vid	  
liv	  för	  Gyllenströms	  informanter	  är	  att	  de	  har	  fått	  tillfällen	  att	  spela	  tillsammans	  med	  
vänner	  som	  har	  samma	  intressen.	  Gyllenström	  betonar	  även	  vikten	  av	  att	  eleverna	  
känner	  att	  det	  finns	  ett	  motiv,	  en	  anledning	  till	  varför	  de	  spelar.	  De	  måste	  få	  känna	  sig	  
behövda	  i	  ett	  sammanhang.	  Motivet	  och	  behovet	  leder	  sedan	  till	  elevens	  drivkraft	  till	  att	  
fortsätta	  spela.	  	  	  	  

2.4	  Sociokulturellt	  perspektiv	  
I	  detta	  kapitel	  lyfts	  arbetets	  teoretiska	  utgångspunkt	  fram:	  det	  sociokulturella	  
perspektivet,	  det	  vill	  säga	  den	  kulturella	  och	  sociala	  omgivningens	  betydelse	  för	  
människors	  lärande.	  Denna	  teori	  ligger	  till	  grund	  för	  genomförandet	  av	  min	  studie	  och	  
för	  arbetets	  slutdiskussion.	  
	  
Säljö	  (2010)	  förklarar	  i	  boken	  Lärande	  i	  praktiken:	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  att	  det	  
sociokulturella	  perspektivet	  handlar	  om	  människans	  lärande:	  människans	  förmåga	  att	  
utveckla	  och	  hålla	  liv	  i	  kunskaper	  och	  färdigheter,	  vår	  förmåga	  att	  ta	  vara	  på	  
erfarenheter,	  att	  lära	  och	  att	  skapa	  nya	  insikter.	  
	  
Människan	  lär	  i	  alla	  situationer	  men	  när	  diskussionen	  om	  lärande	  kommer	  på	  tal	  är	  det	  
lätt	  att	  hamna	  i	  tankegångar	  kring	  att	  lärande	  förutsätter	  undervisning	  (Säljö,	  2010).	  
Säljö	  (2010)	  skriver	  att	  ”lärande	  är	  en	  betydligt	  mer	  generell	  och	  sammansatt	  företeelse,	  
och	  det	  måste	  förstås	  i	  ett	  betydligt	  bredare	  perspektiv”	  (s.	  15).	  Det	  är	  i	  vår	  familj	  och	  
vänkrets	  som	  vi	  präglas	  som	  individer	  på	  djupet,	  det	  är	  där	  den	  primära	  socialisationen	  
sker.	  	  	  	  
	  
Säljö	  (2010)	  betraktar	  människan	  som	  en	  tänkande	  individ	  som	  kan	  koppla	  situationen	  
till	  hur	  hen	  ska	  agera.	  Vi	  är	  förutsägbara	  men	  också	  flexibla	  varelser	  som	  tillskriver	  vår	  
omgivning	  mening	  och	  agerar	  utifrån	  antaganden	  om	  vad	  sociala	  situationer	  innebär.	  
Allt	  handlande	  förutsätter	  i	  denna	  mening	  en	  aktiv	  tolkning	  och	  ett	  mått	  av	  kreativitet	  
hos	  individen:	  ”Med	  hjälp	  av	  tidigare	  erfarenhet	  vet	  vi	  hur	  vi	  ska	  agera	  –	  vi	  känner	  de	  
förväntningar	  och	  den	  inramning	  en	  situation	  kännetecknas	  av.	  I	  de	  flesta	  miljöer	  kan	  vi	  
följa	  väl	  etablerade	  rutiner	  som	  för	  –	  tolkar	  situationen	  för	  oss,	  och	  vi	  vet	  vad	  som	  är	  
adekvata	  reaktioner”	  (s.	  129).	  
	  
Säljö	  (2010)	  anser	  att	  människans	  handlingar	  måste	  förstås	  utifrån	  sin	  omgivning,	  sin	  
kontext.	  ”Tänkande,	  kommunikation,	  och	  fysiska	  handlingar	  är	  situerade	  i	  kontexter	  och	  
att	  förstå	  kopplingen	  mellan	  sammanhang	  och	  individuella	  handlingar	  är	  därför	  något	  
av	  kärnpunkten	  i	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv”	  (s.	  130).	  	  
	  
Eleven	  lär	  och	  utvecklas	  i	  sin	  sociala	  miljö	  och	  därför	  är	  de	  sociala	  träffpunkterna	  
otroligt	  viktiga	  för	  alla	  individers	  personliga	  utveckling.	  Säljö	  (2010)	  belyser	  detta	  med	  
betoning	  på	  att	  skapa	  en	  personlig	  mening:	  	  
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Lärandets	  situerade	  karaktär	  är	  en	  anledning	  till	  att	  det	  är	  svårt	  och	  ofta	  
ofruktbart	  att	  förstå	  och	  förklara	  lärande	  bara	  med	  hänvisning	  till	  en	  individs	  
allmänna	  egenskaper.	  Man	  kan	  inte	  enbart	  fokusera	  på	  individen	  som	  en	  
isolerad	  person.	  Man	  måste	  analysera	  aktiviteter,	  hur	  individer	  agerar	  i	  dessa	  
och	  vilka	  erfarenheter	  de	  gör,	  det	  vill	  säga	  hur	  människor	  skapar	  mening	  om	  
vad	  de	  är	  med	  om.	  (Säljö,	  2010,	  s.	  66)	  

	  
I	  den	  sociokulturella	  teorin	  ingår	  lärandet	  i	  många	  olika	  sammanhang	  och	  lärandet	  sker	  
på	  många	  olika	  sätt	  i	  hemmet,	  tillsammans	  med	  vänner,	  i	  skolan	  och	  så	  vidare.	  Ibland	  
sker	  lärandet	  avsiktligt	  men	  oftast	  sker	  det	  oavsiktligt	  i	  alla	  situationer	  hen	  är	  med	  om:	  
”Man	  kan	  inte	  förstå	  hur	  människor	  lär	  och	  utvecklas,	  om	  man	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  
lärandets	  situerade	  karaktär”	  (Säljö,	  2010,	  s.	  66).	  	  
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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	  Metodiska	  utgångspunkter	  
Jag	  har	  valt	  att	  använda	  den	  kvalitativa	  intervjun	  som	  metod	  för	  denna	  studie.	  Jag	  har	  
utgått	  från	  bestämda	  frågeområden,	  men	  frågorna	  anpassas	  i	  stunden	  till	  respondentens	  
svar.	  Den	  kvalitativa	  intervjumetoden	  innebär	  att	  den	  intervjuade	  skall	  lämna	  ut	  sina	  
personliga	  tankar	  och	  ställningstaganden.	  Detta	  kräver	  att	  den	  intervjuade	  känner	  
förtroende	  för	  den	  som	  intervjuar	  och	  respekterar	  syftet	  med	  intervjun.	  Genom	  denna	  
metod	  blir	  svaren	  uttömmande	  och	  respondenterna	  får	  möjlighet	  att	  ge	  egna	  tolkningar	  
och	  berättelser	  i	  ämnet	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010).	  	  
	  
Genom	  den	  kvalitativa	  intervjumetoden	  kan	  jag	  försöka	  förstå	  världen	  utifrån	  
respondentens	  synvinkel	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2014).	  Kvale	  och	  Brinkmann	  påpekar	  
vikten	  av	  att	  skapa	  bästa	  möjliga	  förutsättningar	  under	  intervjun	  för	  att	  få	  ta	  del	  av	  all	  
information	  som	  respondenten	  bär	  på.	  	  
	  
Enligt	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  är	  det	  viktigt	  med	  goda	  förberedelser	  och	  att	  syftet	  
med	  undersökningen	  tydligt	  har	  klargjorts	  för	  respondenten	  är	  förutsättningar	  för	  att	  
en	  kvalitativ	  intervju	  skall	  utföras	  på	  bästa	  sätt.	  För	  att	  undvika	  fallgropar	  under	  
intervjun,	  är	  väl	  genomtänkta	  frågeställningar	  grunden.	  	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  
Detta	  kapitel	  inleder	  jag	  med	  att	  beskriva	  mitt	  val	  av	  forskningsmetod	  samt	  hur	  jag	  
praktiskt	  har	  gått	  till	  väga	  med	  undersökningen.	  Jag	  diskuterar	  även	  etiska	  spörsmål,	  
samt	  studiens	  tillförlitlighet.	  	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  

Ända	  sedan	  forskningsprocessens	  start	  har	  jag	  tänkt,	  att	  kvalitativa	  intervjuer	  skulle	  
passa	  som	  metod	  till	  denna	  studie.	  Observationer	  kunde	  ha	  varit	  ett	  alternativ,	  men	  
eftersom	  jag	  är	  intresserad	  av	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  lärarnas	  arbete,	  tankar	  och	  
verksamhetens	  syfte	  kändes	  kvalitativa	  intervjuer	  som	  den	  bästa	  metoden	  för	  att	  finna	  
mesta	  möjliga	  information	  och	  för	  att	  inte	  gå	  miste	  om	  viktiga	  tankar	  bakom	  Hälsinge	  
låtverkstad.	  I	  kvalitativa	  intervjuer	  ställs	  öppna	  frågor	  som	  det	  sedan	  blir	  dialog	  kring	  
mellan	  mig	  och	  respondenten	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2014).	  På	  detta	  sätt	  skulle	  jag	  kunna	  
få	  uttömmande	  svar	  och	  en	  tillförlitlig	  uppfattning	  om	  lärarnas	  undervisningssätt	  och	  
pedagogiska	  tankar	  i	  ämnet	  motivation.	  	  	  

3.2.2	  Urval	  

I	  studien	  är	  jag	  intresserad	  av	  att	  undersöka	  de	  förutsättningar,	  pedagogiska	  arbetssätt	  
och	  metoder	  som	  används	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  och	  undersöka	  vilka	  faktorer	  som	  är	  
med	  och	  bidrar	  till	  att	  ungdomarna	  blir	  motiverade	  att	  spela.	  I	  Hälsinge	  låtverkstad	  
jobbar	  det	  fyra	  ledare,	  två	  av	  dem	  har	  ett	  större	  ansvar	  som	  projektledare,	  men	  även	  
som	  musikaliska	  ledare	  för	  spel-‐	  och	  sångverkstan.	  De	  andra	  två	  arbetar	  i	  Hälsinge	  
låtverkstad	  under	  kurshelgerna	  i	  dansverkstan	  och	  berättarverkstan.	  Urvalet	  var	  enkelt	  
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eftersom	  jag	  valde	  att	  intervjua	  de	  som	  är	  mest	  aktiva	  och	  har	  den	  största	  överblicken	  
över	  hela	  projektet.	  De	  som	  har	  deltagit	  i	  denna	  studie	  är	  ledare	  för	  Hälsinge	  låtverkstad	  
idag	  samt	  dess	  grundare	  som	  inte	  längre	  är	  aktiv	  i	  verksamheten.	  Här	  följer	  en	  kort	  
presentation	  av	  deltagarna	  i	  undersökningen:	  
	  
Eiwor	  Kjellberg,	  56	  år.	  Hälsinge	  låtverkstads	  grundare	  samt	  ledare	  och	  organisatör	  
mellan	  åren	  2002	  till	  2012.	  Idag	  jobbar	  Eiwor	  med	  ett	  annat	  projekt	  som	  heter	  
Folkungar	  och	  som	  riktar	  sig	  till	  mindre	  barn.	  
	  
Staffan	  Jonsson,	  30	  år.	  Han	  är	  ledare	  för	  spelverkstan	  samt	  musikkonsulent	  på	  Bilda	  
GävleDala.	  Han	  var	  en	  av	  Hälsinge	  låtverkstads	  första	  elever	  år	  2002,	  nu	  är	  han	  ledare	  
för	  spelverkstan	  sedan	  år	  2008.	  	  	  	  
	  
Johanna	  Bölja	  Hertzberg,	  34	  år.	  Hon	  startade	  sångverkstan	  och	  har	  varit	  dess	  ledare	  
sedan	  år	  2004.	  Hon	  jobbar	  även	  som	  musikkonsulent	  på	  Bilda	  GävleDala.	  	  

3.2.3	  Datainsamling	  

I	  samarbete	  med	  min	  handledare	  formulerade	  jag	  ämnesområden	  inför	  de	  planerade	  
intervjuerna.	  Ämnesområdena	  var:	  Hälsinge	  låtverkstad	  och	  om	  dess	  verksamhet,	  
informanternas	  tankar	  om	  motivation	  och	  deras	  egen	  erfarenheter	  av	  det,	  motivation	  ur	  
ett	  elev	  perspektiv	  samt	  informanternas	  ambitioner	  och	  drömmar	  med	  undervisningen.	  
Över	  telefon	  bokade	  jag	  tid	  för	  intervju	  med	  de	  utvalda	  informanterna.	  Två	  av	  
intervjuerna	  genomfördes	  i	  Järvsö,	  den	  ena	  på	  informantens	  arbetsplats	  och	  den	  andra	  i	  
informantens	  hem,	  den	  tredje	  genomfördes	  över	  telefon	  några	  veckor	  därefter.	  
Intervjun	  över	  telefon	  blev	  lite	  kortare	  men	  annars	  var	  det	  inte	  så	  stor	  skillnad	  
innehållsmässigt	  från	  de	  andra	  två	  som	  genomfördes	  på	  plats.	  Intervjuerna	  tog	  mellan	  
60	  och	  80	  min	  att	  genomföra	  och	  samtliga	  spelades	  in.	  Alla	  informanter	  hade	  
uttömmande	  svar	  och	  gav	  mig	  mer	  och	  mindre	  utrymme	  till	  följdfrågor.	  Informanterna	  
har	  delgivit	  sitt	  samtycke	  att	  delta	  i	  studien	  utan	  att	  vara	  anonyma	  eftersom	  Hälsinge	  
låtverkstad	  är	  en	  känd	  verksamhet	  och	  det	  skulle	  vara	  ganska	  enkelt	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  
som	  är	  mina	  informanter.	  Det	  föreligger	  heller	  inte	  något	  som	  skulle	  kunna	  förorsaka	  
informanterna	  skada	  om	  det	  kom	  till	  allmän	  kännedom.	  	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  

Under	  transkriptionerna	  valde	  jag	  att	  skriva	  ner	  allt,	  men	  vissa	  partier	  som	  jag	  ansåg	  var	  
mindre	  relevanta	  för	  studien	  valde	  jag	  att	  återge	  mindre	  noggrant.	  Efter	  
transkriptionerna	  läste	  jag	  igenom	  intervjuerna	  samtidigt	  som	  jag	  markerade	  
intressanta	  och	  användbara	  ämnen	  i	  texten.	  Därefter	  sorterade	  jag	  det	  bearbetade	  
materialet	  efter	  vilken	  forskningsfråga	  de	  passade	  in	  under	  och	  därefter	  strukturerade	  
jag	  upp	  underrubriker.	  I	  uppsatsen	  arbetade	  jag	  med	  materialet	  genom	  att	  varje	  
informant	  fick	  en	  varsin	  färg	  så	  att	  jag	  tydligt	  kunde	  se	  vem	  som	  sagt	  vad.	  Därefter	  
började	  jag	  formulera	  intervjuernas	  stoff	  till	  ett	  läsbart	  material	  där	  alla	  intervjuer	  är	  
med	  och	  bildar	  till	  studiens	  resultatdel.	  Informanterna	  citeras	  i	  resultatdelen	  och	  dessa	  
återges	  i	  talspråk.	  Pauser,	  stakningar,	  etcetera	  markeras	  med	  tre	  punkter	  (…).	  I	  de	  
ställen	  i	  citaten	  där	  jag	  själv	  valt	  att	  ta	  bort	  ord/meningar	  markerar	  jag	  med	  klammer	  
och	  tre	  punkter	  […].	  	  	  
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3.2.5	  Etiska	  överväganden	  

Jag	  har	  tagit	  del	  av	  det	  som	  står	  på	  Codex	  hemsida	  (2015)	  i	  Lag	  (2003:460)	  om	  
etikprövning	  av	  forskning	  som	  avser	  människor.	  Där	  är	  grundregeln	  att	  forskning	  bara	  
får	  utföras	  om	  forskningspersonen	  har	  gett	  samtycke	  till	  den	  forskning	  som	  avser	  henne	  
eller	  honom.	  Detta	  samtycke	  gäller	  enbart	  om	  forskningspersonen	  har	  fått	  information	  
om	  forskningen	  innan	  dess	  genomförande.	  Samtycket	  skall	  dokumenteras	  och	  vara	  
preciserat	  till	  viss	  forskning	  och	  dessutom	  skall	  samtycket	  vara	  frivilligt	  (2004).	  	  
Det	  är	  av	  stort	  värde	  att	  nämna	  Hälsinge	  låtverkstad	  vid	  namn	  i	  denna	  studie,	  utifrån	  de	  
etiska	  råd	  och	  riktlinjer	  som	  föreslås	  i	  Vetenskapsrådets	  skrift	  God	  forskningssed	  (2011)	  
har	  följande	  tagits	  i	  beaktande:	  Studiens	  informanter	  har	  fått	  ta	  del	  av	  information	  om	  
syfte	  samt	  att	  deltagandet	  är	  frivilligt.	  De	  fick	  en	  samtyckesenkät	  skickad	  till	  sig	  innan	  
intervjuns	  genomförande	  där	  de	  genom	  ett	  kontrakt	  med	  deras	  underskrift	  har	  godkänt	  
publicering	  av	  deras	  namn.	  På	  grund	  av	  detta	  och	  att	  det	  heller	  inte	  föreligger	  känsliga	  
ämnen	  har	  informanterna	  gett	  samtycke	  att	  inte	  vara	  anonyma.	  	  
	  
Vid	  intervjutillfällena	  kontrollerade	  jag	  att	  det	  inte	  fanns	  några	  oklarheter	  kring	  själva	  
intervjun	  och	  deras	  medverkan	  i	  studien	  av	  att	  inte	  vara	  anonym.	  Jag	  delgjorde	  att	  de	  
skulle	  få	  ta	  del	  av	  de	  delar	  av	  studien	  där	  de	  är	  omnämnda	  innan	  studiens	  slutförande	  
samt	  tydliggjorde	  att	  de	  när	  som	  helst	  hade	  rätt	  att	  avbryta	  intervjun.	  De	  inspelade	  
intervjuerna	  kommer	  att	  raderas	  efter	  att	  arbetet	  är	  färdigställt	  och	  godkänt.	  	  	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  

Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  innebär	  som	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2014)	  formulerar,	  
att	  kunskapen	  produceras	  socialt	  i	  ett	  samspel	  mellan	  intervjuare	  och	  intervjuperson.	  För	  att	  
mesta	  möjliga	  information	  skall	  ventileras	  krävs	  det	  att	  intervjuaren	  har	  kunskap	  om	  ämnet,	  
har	  färdigheter	  och	  ett	  personligt	  omdöme	  när	  det	  gäller	  att	  ställa	  andra	  frågor	  under	  
intervjun:	  ”Det	  handlar	  om	  att	  på	  plats	  följa	  upp	  intervjupersonens	  svar	  på	  ett	  flexibelt	  sätt	  
med	  hänsyn	  till	  forskningsfrågorna	  i	  intervjustudien”	  (s.	  156).	  Den	  kvalitativa	  intervjun	  gör	  
det	  möjligt	  för	  respondenterna	  att	  berätta	  om	  sin	  syn	  på	  ämnet	  och	  besvara	  frågorna	  utifrån	  
deras	  tolkning	  av	  dem.	  Samtliga	  intervjuer	  spelades	  in	  för	  att	  jag	  sedan	  skulle	  kunna	  
transkribera	  dessa.	  Detta	  innebär	  att	  transkriptionerna	  innefattar	  emotionell	  information	  så	  
som	  skratt,	  suckar,	  tvekan,	  upprepningar	  och	  funderingar.	  Innan	  arbetet	  offentliggörs	  
kommer	  respondenterna	  få	  ta	  del	  av	  de	  delar	  där	  deras	  kommentarer	  finns	  med.	  Detta	  ökar	  
arbetets	  tillförlitlighet	  enligt	  Kvale	  och	  Brinkmann.	  	  
	  
Samtliga	  respondenter	  var	  för	  mig	  mycket	  bekanta	  innan	  intervjun,	  spelvänner	  samt	  lärare	  
vid	  en	  tid	  tillbaka.	  Jag	  ansåg	  att	  detta	  inte	  hade	  någon	  negativ	  inverkan	  på	  intervjuns	  kvalité,	  
tvärtom	  bör	  detta	  bidragit	  till	  att	  de	  känt	  förtroende	  för	  mig	  och	  därmed	  talat	  uppriktigt.	  Jag	  
uppfattar	  vårt	  förhållningssätt	  under	  intervjuerna	  som	  både	  professionellt	  och	  seröst.	  	  
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4	  Resultat	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  analyser	  som	  har	  gjorts	  av	  intervjuerna.	  De	  
teman	  som	  presenteras	  utgår	  ifrån	  forskningsfrågorna	  om	  projektets	  målsättning,	  
pedagogiska	  utgångspunkter	  samt	  hur	  projektet	  kan	  inspirera	  och	  motivera	  elever	  till	  
att	  fortsätta	  spela.	  	  	  	  

4.	  1	  Hälsinge	  låtverkstad	  	  
I	  detta	  avsnitt	  redogör	  jag	  för	  bakgrunden	  till	  Hälsinge	  låtverkstad,	  dess	  övergripande	  
målsättning	  och	  de	  musikaliska	  och	  de	  pedagogiska	  idéer	  verksamheten	  vilar	  på.	  
Utgångspunkten	  är	  forskningsfrågan	  ”Utifrån	  vilka	  idéer	  och	  med	  vilken	  målsättning	  
bedrivs	  verksamheten?”.	  

4.1.1	  Hälsinge	  låtverkstads	  övergripande	  syfte	  

Den	  officiella	  målsättningen	  år	  2002	  när	  Hälsinge	  låtverkstad	  startade	  som	  ett	  
”Leaderprojekt”2	  var	  att	  stärka	  den	  hälsingska	  folkmusiken.	  I	  botten	  fanns	  en	  
övertygelse	  om	  att	  folkmusiken	  är	  ett	  musikaliskt	  uttryck	  värt	  att	  bevara,	  vilket	  bäst	  
uppnås	  genom	  att	  föra	  den	  vidare	  till	  yngre	  generationer.	  Grundarna	  av	  Hälsinge	  
låtverkstad	  var	  också	  medvetna	  om	  att	  det	  fanns	  ungdomar	  som	  spelade	  folkmusik	  i	  
landskapet,	  och	  att	  det	  kunde	  vara	  stimulerande	  för	  dessa	  att	  träffas	  och	  förkovra	  sig	  
tillsammans.	  Hälsinge	  låtverkstad	  började	  med	  en	  spelverkstad	  men	  med	  åren	  har	  sång	  
och	  dans	  tillkommit	  och	  nu	  senast	  även	  berättande.	  Idag	  finns	  alltjämt	  ett	  fokus	  på	  
traditionell	  svensk	  folkmusik,	  men	  repertoaren	  har	  med	  åren	  blivit	  betydligt	  bredare.	  
Alla	  typer	  av	  instrumentalister	  är	  välkomna	  och	  inte	  bara	  de	  traditionellt	  
folkmusikaliska	  instrumenten.	  Ungdomarna	  är	  i	  spridda	  åldrar,	  från	  13	  till	  18	  år.	  
Samtliga	  informanter	  motiverar	  på	  liknande	  sätt	  att	  det	  övergripande	  syftet	  med	  
Hälsinge	  Låtverkstad	  är	  att	  ungdomar	  ska	  få	  mötas,	  upptäcka	  och	  fördjupa	  sig	  i	  
folkmusiken.	  Att	  den	  kan	  bli	  ett	  personligt	  uttryckssätt	  för	  dem	  och	  en	  del	  av	  deras	  
identitet.	  De	  uppger	  också	  att	  den	  sociala	  gemenskapen	  är	  ett	  viktigt	  mål.	  Folkmusiken	  
skall	  bli	  ett	  redskap	  för	  att	  nå	  musikaliska	  och	  sociala	  kvaliteter:	  	  
	  

Mitt	  huvudsyfte	  är	  att	  dom	  ska	  få	  möta	  folkmusiken,	  spelet,	  sången,	  dansen,	  
gärna	  alltihopa	  för	  att	  se	  att	  det	  är	  en	  skön	  musik	  som	  man	  kan	  ha	  kul	  med.	  
(Johanna)	  

	  
Informanterna	  vill	  skapa	  en	  atmosfär	  som	  präglas	  av	  öppenhet	  och	  glädje	  där	  eleverna	  
kan	  känna	  sig	  välkomna,	  sedda	  och	  tagna	  på	  allvar.	  Eiwor	  nämner	  tre	  viktiga	  
ingredienser	  i	  Hälsinge	  låtverkstad:	  Att	  ungdomarna	  ska	  ha	  roligt,	  att	  de	  ska	  träffa	  nya	  
vänner	  och	  att	  de	  ska	  bli	  inspirerade	  till	  att	  spela.	  Ett	  väl	  fungerande	  socialt	  
sammanhang	  ses	  som	  en	  förutsättning	  för	  musikaliska	  framsteg.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Leaderprojekt:	  ett	  projekt	  som	  bygger	  på	  Leadermetoden	  förankrat	  i	  en	  lokal	  utvecklingsstrategi.	  I	  
Leader	  samlas	  lokala	  representanter	  från	  föreningar,	  företag	  och	  kommuner	  för	  att	  tillsammans	  arbeta	  
med	  landsbygdsutveckling.	  Ett	  lokalt	  partnerskap,	  så	  kallat	  LAG,	  fattar	  beslut	  om	  vilka	  idéer	  som	  ska	  
prioriteras.	  Prioriteringen	  görs	  utifrån	  en	  gemensam	  utvecklingsstrategi.	  (Jordbruksverket,	  2015)	  
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4.1.2	  Målsättningar	  

Hälsinge	  låtverkstads	  tydligaste	  målsättning	  är	  den	  årliga	  slutproduktionen.	  Samtliga	  
respondenter	  upplever	  emellertid	  själva	  arbetsprocessen,	  ”vägen	  dit”,	  som	  huvudmålet	  
med	  verksamheten.	  
	  
”Vägen	  dit”	  är	  varje	  liten	  detalj	  under	  året,	  från	  minsta	  lilla	  lek,	  övernattningen,	  
måltiderna	  tillsammans	  och	  när	  de	  sätter	  ihop	  delar	  från	  alla	  verkstäder	  till	  en	  stor	  
helhet.	  En	  företeelse	  som	  framhålls	  som	  betydelsefull	  under	  kurshelgerna	  är	  när	  alla	  i	  
slutet	  av	  helgen	  okommenterat	  får	  säga	  en	  personligt	  upplevd	  höjdpunkt	  under	  helgen.	  
Johanna	  framhåller:	  
	  

	  […]det	  är	  en	  jätteviktig	  grej	  på	  söndagen	  att	  alla	  okommenterat	  får	  säga	  sin	  
personliga	  höjdpunkt.	  (Johanna)	  

	  
En	  annan	  viktig	  målsättning	  är	  att	  de	  olika	  uttrycken	  som	  ingår	  i	  låtverkstans	  
verksamhet:	  Sång,	  spel,	  dans	  och	  berättande	  förs	  samman	  till	  en	  enhet.	  Viktigt	  anses	  
också	  att	  ungdomarna	  –	  förutom	  undervisningen	  –	  skall	  bjudas	  på	  evenemang	  av	  olika	  
slag.	  Staffan	  ger	  ett	  exempel	  från	  en	  kurshelg	  då	  studenter	  från	  musikkonservatoriet	  i	  
Falun	  var	  på	  besök	  och	  hade	  konsert	  och	  spelade	  till	  dans	  på	  kvällen.	  De	  fick	  vara	  med	  
om	  ett	  festligt	  och	  prestigelöst	  tillfälle	  tillsammans:	  	  
	  

Då	  spelade	  Falukonservatoriet	  till	  dans	  och	  då	  dansade	  vi	  polka,	  det	  är	  ju	  nåt	  
jättestort	  med	  det	  på	  nå	  vis…	  även	  om	  det	  är	  väldigt	  enkelt	  så	  är	  det…	  då	  får	  
man	  liksom	  den	  här	  traditionella	  dansen	  fast	  man	  tar	  den	  på	  ett	  väldigt	  
avspänt	  sätt	  in	  i	  deras	  vardag,	  det	  tycker	  jag	  är	  grymt.	  (Staffan)	  

	  
Johanna	  berättar	  på	  följande	  sätt	  om	  mål	  som	  hon	  har	  inom	  sångverkstan:	  
	  

Jag	  har	  som	  mål	  inom	  sångverkstan	  att	  de	  ska	  våga…	  kanske	  sjunga	  för	  
varandra…	  våga	  ta	  i	  varandra,	  våga	  släppa	  ut	  magen	  liksom,	  våga	  härma	  mig	  
mycket	  mer	  än	  vad	  de	  gör,	  alltså	  tänka	  bort	  sig	  själv	  lite.	  (Johanna)	  

	  
Ett	  uttalat	  mål	  hos	  informanterna	  är	  att	  de	  vill	  göra	  sig	  själva	  ”onödiga”.	  De	  vill	  att	  
eleverna	  självmant	  ska	  ”jamma”	  och	  åka	  på	  spelmansstämmor	  för	  att	  utforska	  musiken	  
och	  har	  roligt	  tillsammans	  utan	  låtverkstans	  ledare.	  En	  ambition	  som	  många	  gånger	  
också	  visat	  sig	  förverkligas.	  Eiwor	  nämner	  att	  hon	  alltid	  har	  haft	  ambitionen	  och	  önskan	  
om	  att	  ungdomarna	  ska	  vilja	  spela	  mer.	  Hennes	  erfarenhet	  är	  att	  det	  händer	  mycket	  i	  
elevernas	  personliga	  musikaliska	  utveckling	  under	  året:	  
	  

Det	  man	  märker	  av	  tydligast	  är	  att	  man	  vågar	  ta	  plats	  på	  scenen	  och	  att	  man	  
vågar	  svänga	  lite	  grann,	  få	  igång	  kropparna,	  för	  det	  är	  ju	  nästan	  det	  vi	  har	  
jobbat	  mest	  med	  många	  gånger.	  (Eiwor)	  

Sammanfattning	  
Det	  övergripande	  syftet	  med	  Hälsinge	  låtverkstad	  är	  att	  föra	  vidare	  den	  svenska	  
folkmusiktraditionen	  genom	  att	  ungdomar	  ska	  få	  mötas	  och	  förkovra	  sig	  i	  genren,	  i	  
spelet,	  sången,	  dansen	  och	  berättandet.	  Verksamhetens	  sociala	  moment	  betonas	  
emellertid	  lika	  mycket	  som	  de	  musikaliska	  målen.	  Informanterna	  anser	  att	  ett	  socialt	  
sammanhang	  präglat	  av	  öppenhet,	  lyhördhet	  och	  glädje	  är	  en	  grundförutsättning	  för	  ett	  
framgångsrikt	  musikaliskt	  arbete.	  Följaktligen	  betonas	  att	  verksamhetens	  primära	  mål	  
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inte	  är	  den	  årliga	  slutproduktionen	  utan	  själva	  arbetsprocessen	  -‐	  ”vägen	  dit”.	  Den	  
musikaliska	  repertoaren	  har,	  från	  att	  varit	  fokuserad	  på	  hälsingetraditionen,	  breddats.	  
Verksamheten	  håller	  sig	  heller	  inte	  inom	  de	  äldre	  traditionella	  folkmusikaliska	  
uttryckssätten:	  Ensemblespelet	  är	  centralt	  och	  samtliga	  instrument	  är	  välkomna.	  En	  
ambition	  är	  också	  att	  knyta	  samman	  den	  folkliga	  musiken,	  sången,	  dansen	  och	  
berättandet	  till	  en	  helhet.	  

4.2	  Organisation	  och	  pedagogiska	  utgångspunkter	  
I	  följande	  avsnitt	  presenteras	  svar	  utifrån	  forskningsfrågan:	  ”Hur	  är	  undervisningen	  
organiserad	  och	  vilka	  pedagogiska	  utgångspunkter	  tillämpas?”	  

4.2.1	  Undervisningsform	  

Hälsinge	  låtverkstad	  har	  fem	  kurshelger	  på	  ett	  år	  och	  dessa	  tillfällen	  startar	  på	  lördag	  
morgon	  klockan	  nio	  och	  slutar	  på	  söndag	  eftermiddag.	  Deltagarna	  får	  frukost,	  lunch,	  
middag	  och	  ”fika”	  mellan	  intensiva	  spel-‐	  och	  dansstunder.	  Eiwor	  påpekar	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  kursverksamheten	  är	  bra	  ordnad	  med	  mat	  och	  logi	  så	  att	  ungdomarna	  trivs.	  
Det	  bidrar	  till	  att	  ungdomarna	  lär	  känna	  varandra	  på	  flera	  sociala	  plan.	  Hälsinge	  
låtverkstad	  bygger	  på	  gruppundervisning	  och	  dessa	  grupper	  är	  indelade	  i	  verkstäder:	  En	  
spelverkstad,	  en	  sångverkstad,	  en	  dansverkstad	  och	  en	  berättarverkstad.	  Under	  varje	  
kurshelg	  jobbar	  varje	  verkstad	  en	  stor	  del	  av	  tiden	  var	  för	  sig.	  Den	  återstående	  tiden	  
jobbar	  alla	  tillsammans	  med	  större	  arrangemang,	  eller	  med	  lekar	  för	  att	  jobba	  fram	  en	  
god	  gemenskap	  deltagarna	  emellan.	  För	  varje	  år	  kan	  verkstäderna	  variera	  i	  storlek,	  
åldrarna	  är	  spridda	  och	  deltagarna	  har	  spelat	  olika	  länge	  på	  sina	  instrument.	  I	  
spelverkstan	  kan	  instrumentsammansättningen	  variera	  mycket	  från	  år	  till	  år,	  det	  kan	  till	  
exempel	  vara	  flera	  gitarrer,	  några	  blåsinstrument	  och	  ett	  antal	  fioler	  ett	  år	  och	  följande	  
år	  kanske	  det	  mestadels	  är	  enbart	  fioler.	  Detta	  medför	  att	  lärarna	  anpassar	  
undervisningen	  efter	  deltagarnas	  olika	  instrument	  samt	  deras	  tekniska	  nivåer:	  	  
	  

[…]	  vi	  kan	  göra	  arr	  (arrangemang,	  min	  anm.)	  där	  det	  finns	  en	  enklare	  stämma	  
och	  en	  lite	  svårare,	  och	  en	  som	  är	  anpassad	  för	  blås	  och	  en	  för	  fiol	  […]	  också	  
att	  man	  kan	  bygga	  arr	  på	  lite	  olika	  svårighetsgrad	  men	  ändå	  göra	  det	  
tillsammans.	  (Johanna)	  

	  
I	  verkstäderna	  jobbar	  huvudläraren	  i	  varje	  verkstad	  med	  gruppen	  och	  lär	  ut	  låtar,	  
arrangemang,	  danssteg,	  visor,	  sångteknik	  m.m.	  Det	  är	  moment	  anpassade	  till	  de	  olika	  
verkstädernas	  inriktning.	  Respektive	  lärare	  planerar	  den	  tiden	  själv	  men	  sedan	  arbetar	  
även	  lärarna	  tillsammans	  och	  planerar	  låtar	  och	  arrangemang	  för	  att	  sätta	  ihop	  alla	  
verkstäder	  till	  en	  stor	  helhet.	  	  
	  
Nytt	  stycke	  och	  arrangemang	  lärs	  ut	  på	  gehör.	  När	  en	  låt	  eller	  sång	  ska	  läras	  delas	  den	  i	  
regel	  upp	  av	  läraren	  i	  bitar,	  så	  att	  deltagarna	  hinner	  med	  att	  ta	  efter.	  Detta	  moment	  
inleds	  med	  att	  låten	  spelas	  upp	  i	  sin	  helhet	  av	  läraren	  eller	  från	  en	  inspelning	  om	  det	  
finns	  en	  sådan.	  I	  spelverkstan	  får	  alla	  lära	  sig	  melodin.	  De	  som	  spelar	  
ackompanjemangsinstrument	  får	  om	  det	  är	  möjligt	  lära	  sig	  melodin	  på	  sina	  instrument,	  
tralla	  med	  eller	  ta	  en	  paus	  för	  att	  sedan	  få	  mer	  att	  jobba	  med	  när	  de	  andra	  kan	  spela	  
melodin.	  Utlärningsmomenten	  anpassas	  till	  gruppen	  efter	  hur	  vana	  de	  är	  att	  lära	  sig	  på	  
gehör.	  Stämmor,	  ackord	  och	  trumackompanjemang	  lärs	  också	  ut	  på	  gehör	  och	  då	  får	  
antingen	  alla	  lära	  sig	  de	  stämmorna	  eller	  vänta	  tills	  det	  momentet	  är	  klart.	  Det	  blir	  en	  
del	  väntan	  säger	  Staffan,	  men	  det	  är	  svårt	  att	  undvika.	  Staffan	  löser	  detta	  genom	  att	  till	  
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exempel	  börja	  med	  ett	  ”riff”	  som	  alla	  kan	  spela	  och	  sedan	  lär	  han	  ut	  första	  reprisen	  fras	  
för	  fras	  för	  att	  sedan	  jobba	  med	  kompet	  innan	  andra	  reprisen	  lärs	  ut.	  Vissa	  arrangemang	  
som	  de	  ska	  sätta	  ihop	  tillsammans	  förbereder	  de	  i	  verkstäderna	  var	  för	  sig	  innan	  de	  
träffas	  allihop.	  De	  försöker	  för	  det	  mesta	  att	  i	  slutet	  av	  varje	  kurshelg	  sätta	  ihop	  ett	  
större	  arrangemang	  med	  alla	  verkstäder	  så	  att	  de	  får	  känna	  på	  den	  stora	  helheten	  av	  alla	  
uttryckssätt.	  Mellan	  kurshelgerna	  kommer	  alla	  elever	  åt	  inspelningar	  och	  noter	  på	  
Hälsinge	  låtverkstads	  hemsida	  där	  de	  kan	  logga	  in	  och	  ta	  del	  av	  materialet.	  	  
	  
Att	  utveckla	  gruppdynamiken	  är	  en	  central	  målsättning	  i	  arbetet	  och	  Staffan	  berättar	  att	  
de	  gör	  många	  olika	  lekar	  och	  övningar	  för	  att	  stimulera	  denna.	  De	  använder	  dansen	  för	  
att	  få	  ihop	  gruppen	  och	  för	  att	  skapa	  ett	  lugn.	  Eleverna	  får	  delvis	  dansa	  en	  och	  en	  för	  att	  
träna	  på	  att	  förhålla	  sig	  till	  puls	  och	  rytm.	  Syftet	  med	  det	  är,	  att	  de	  ska	  slappna	  av	  och	  
vara	  sig	  själva.	  Tanken	  är	  också	  att	  förmedla	  ett	  visst	  allvar	  i	  det	  de	  gör,	  att	  gå	  in	  på	  
djupet	  i	  folkmusiken	  från	  olika	  håll.	  Genom	  dansen,	  i	  musiken	  och	  i	  framförandet	  skapar	  
de	  ett	  sammanhang	  för	  eleverna	  att	  uttrycka	  sig	  i.	  Staffan	  berättar	  att	  han	  försöker	  så	  
fort	  det	  går	  komma	  till	  en	  punkt	  där	  alla	  kan	  känna	  sig	  bekväma	  i	  situationen:	  	  
	  

	  […]	  man	  måste	  komma	  till	  en	  punkt	  där	  det	  känns	  liksom	  att	  man	  kan	  vila	  i	  
det,	  man	  kan	  känna	  att	  man	  är	  duktig,	  att	  det	  låter	  bra,	  det	  tycker	  jag	  är	  
jätteviktigt…”.	  (Staffan)	  
	  

Staffan	  och	  Johanna	  samarbetar	  och	  jobbar	  fram	  arrangemang	  inför	  kurshelgerna	  så	  att	  
spel	  och	  sångverkstan	  ska	  kunna	  göra	  arrangemang	  tillsammans	  och	  även	  tillsammans	  
med	  dansverkstan.	  Under	  kurshelgerna	  är	  spel-‐	  och	  sångverkstan	  belägen	  i	  samma	  
byggnad	  och	  kan	  enkelt	  sammanstråla	  och	  musicera	  tillsammans.	  Under	  året	  jobbar	  
Hälsinge	  låtverkstad	  fram	  delar	  som	  till	  sommaren	  sätts	  ihop	  till	  en	  föreställning.	  Detta	  
är	  mycket	  uppskattat	  hos	  deltagarna	  när	  de	  får	  ta	  sina	  kunskaper	  upp	  på	  scenen	  och	  visa	  
upp	  för	  familj,	  vänner	  och	  allmänheten.	  	  	  	  

4.2.2	  Pedagogernas	  roll	  

Samtliga	  informanter	  påpekar	  och	  värdesätter	  kontakten	  med	  eleverna	  och	  de	  är	  alla	  
intresserade	  av	  att	  veta	  mer	  om	  dem	  än	  bara	  deras	  namn.	  De	  gläds	  tillsammans	  med	  
elever	  som	  för	  varje	  helg	  öppnar	  sig	  mer	  och	  mer.	  En	  del	  kommer	  och	  vill	  berätta	  att	  de	  
lärt	  sig	  någon	  ny	  låt	  eller	  att	  de	  lyssnat	  på	  en	  skiva	  som	  de	  tycker	  är	  bra.	  Johanna	  har	  fått	  
höra	  det	  här	  av	  en	  elev:	  
	  

’Jag	  lyssnar	  inte	  på	  folkmusik	  annars	  […]	  jag	  är	  inte	  så	  intresserad	  av	  det	  men	  
det	  vi	  gör	  här	  är	  ju	  kul!’	  Och	  det	  säger	  ju	  nånting,	  att	  det	  som	  är	  huvudsaken	  är	  
själva	  musicerandet	  och	  också	  själva	  kontakten	  med	  andra	  och	  med	  oss	  
pedagoger.	  (Johanna)	  

	  
Johanna	  och	  Eiwor	  påpekar	  att	  ungdomarna	  behöver	  någon	  vuxen	  som	  ser	  dem	  och	  tror	  
på	  deras	  förmåga	  att	  utvecklas.	  Alla	  ledarna	  intar	  flera	  olika	  roller	  under	  en	  helg.	  Eiwor	  
har	  under	  sina	  verksamma	  år	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  varit	  alltifrån	  chaufför,	  nattvakt,	  
musikalisk	  ledare	  till	  administratör.	  Johanna	  berättar	  att	  hon	  försöker	  vara	  en	  god	  
förebild	  såväl	  musikaliskt,	  som	  socialt.	  En	  trygg	  vuxen	  som	  eleverna	  kan	  vända	  sig	  till	  i	  
alla	  sammanhang.	  Informanterna	  är	  alla	  passionerade	  inför	  uppgiften	  och	  genren	  och	  
vill	  att	  låtverkstaden	  skall	  utstråla	  glädje,	  lust	  och	  kreativitet:	  	  
	  



	   27	  

Låtverkstans	  upplägg	  möjliggör	  detta,	  inspirerande	  lärare,	  skojigt,	  sova	  över	  
[…]	  det	  ska	  vara	  gött	  att	  vara	  i	  låtverkstan	  på	  alla	  sätt	  och	  vis,	  det	  ska	  vara	  god	  
mat,	  det	  ska	  vara	  gött,	  goa	  lärare,	  det	  ska	  vara	  en	  go	  stämning	  och	  man	  ska	  
känna	  sig	  härlig	  när	  man	  åker	  hem.	  (Eiwor)	  	  

	  
Ibland	  har	  låtverkstan	  gästlärare	  på	  besök	  och	  vid	  några	  tillfällen	  har	  dessa	  varit	  
betydligt	  yngre	  än	  kursledarna,	  vilket	  upplevts	  positivt:	  	  

	  
Ibland	  har	  vi	  gästlärare	  som	  är	  yngre	  som	  dom	  kan	  se	  upp	  till	  […]	  en	  annan	  
typ	  av	  förebild	  än	  vad	  vi	  som	  är	  äldre	  kan	  vara	  för	  då	  kan	  de	  se	  sig	  själva	  där	  
den	  personen	  är	  mens	  det	  är	  svårare	  att	  ta	  ett	  skutt	  att	  se	  sig	  själv	  om	  15	  år.	  
(Staffan)	  
	  

Johanna	  berättar	  om	  vad	  hon	  vill	  förmedla	  med	  sin	  undervisning.	  Hon	  vill	  visa	  att	  alla	  
kan	  sjunga	  och	  att	  alla	  kan	  utvecklas	  musikaliskt.	  Hon	  vill	  också	  visa	  att	  folkmusiken	  är	  
ett	  sätt	  att	  umgås:	  
	  

Jag	  vill	  förmedla	  att	  alla	  kan	  sjunga	  och	  att	  man	  kan	  utveckla	  sin	  förmåga	  att	  
sjunga	  och	  sin	  kapacitet…	  och	  så	  vill	  jag	  förmedla	  att	  det	  är	  roligt	  med	  musik	  
och	  särskilt	  med	  folkmusik,	  att	  det	  är	  ett	  sätt	  att	  umgås	  liksom	  […]	  jag	  vill	  att	  
man	  ska	  känna	  sig	  trygg	  och	  hemma	  i	  låtverkstan’.	  (Johanna)	  
	  

Staffan	  säger	  att	  han	  vill	  vägleda	  deltagarna	  till	  att	  få	  en	  bättre	  självkänsla	  och	  öka	  deras	  
nyfikenhet	  på	  folkmusiken:	  	  
	  

Jag	  vill	  att	  dom	  ska	  känna	  sig	  duktiga	  […]	  ett	  sug	  efter	  att	  bli	  bättre	  och	  dom	  
ska	  känna	  att,	  vad	  häftigt	  det	  är	  när	  man	  spelar	  tillsammans	  med	  sångarna	  och	  
ser	  dansarna	  […]	  jag	  vill	  att	  dom	  ska	  vara	  nyfikna	  att	  lyssna	  på	  musik	  i	  samma	  
stil	  […]	  eller	  att	  dom	  tänkte,	  vad	  snyggt	  det	  blev	  när	  flöjten	  gjorde	  det	  där…	  
(Staffan)	  	  

4.2.3	  Repertoar	  

Staffan	  väljer	  ut	  olika	  typer	  av	  låtar	  till	  spelverkstan	  så	  att	  alla	  förhoppningsvis	  kan	  hitta	  
något	  som	  faller	  dem	  i	  smaken.	  Han	  väljer	  främst	  låtar	  som	  han	  tycker	  är	  bra	  och	  som	  
han	  kan	  tänka	  sig	  att	  eleverna	  skulle	  vilja	  spela.	  Staffan	  säger	  att	  han	  inte	  lägger	  in	  någon	  
större	  tanke	  vid	  att	  de	  strikt	  ska	  följa	  någon	  specifik	  tradition	  men	  han	  ser	  till	  att	  de	  får	  
med	  de	  flesta	  danstyper	  som	  vals,	  polska,	  halling	  och	  schottis.	  Det	  är	  viktigt	  att	  få	  med	  
låtar	  med	  olika	  karaktär	  som	  lugna	  låtar,	  vackra	  låtar,	  svängiga	  låtar	  och	  rockiga	  låtar.	  
Han	  väljer	  även	  låtar	  som	  inte	  är	  så	  svåra	  för	  att	  kunna	  jobba	  mer	  musikaliskt	  och	  inte	  
bli	  hindrad	  av	  ett	  för	  svårt	  tonmaterial:	  
	  

Om	  man	  tar	  en	  enkel	  låt	  så	  kan	  man	  ju	  jobba	  med	  helt	  andra	  saker,	  det	  är	  inget	  
man	  behöver	  vara	  rädd	  för.	  (Staffan)	  

	  
Från	  början	  tyckte	  Johanna	  att	  det	  var	  viktigt	  att	  eleverna	  fick	  veta	  vilka	  de	  största	  
sångarna	  och	  de	  största	  spelmännen	  var	  samt	  att	  de	  fick	  jobba	  med	  det	  som	  är	  stilistiskt	  
typiskt	  för	  folksång,	  till	  exempel	  trall,	  sjunga	  på	  dialekt	  och	  att	  använda	  ornament.	  Men	  
Johanna	  tyckte	  det	  var	  svårt	  att	  hitta	  en	  passande	  repertoar,	  speciellt	  de	  första	  åren	  då	  
repertoaren	  skulle	  vara	  från	  Hälsingland.	  Idag	  har	  hennes	  fokus	  ändrats	  med	  en	  större	  
betoning	  på	  sund	  kropps-‐	  och	  röstanvändning.	  Repertoaren	  är	  bred	  (folkvisor	  av	  olika	  
slag	  samt	  trall)	  och	  inte	  nödvändigtvis	  från	  Hälsingland:	  	  
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[…]	  jag	  vände	  mig	  ut	  och	  in	  för	  det,	  för	  att	  hitta	  låtar	  i	  Hälsingland	  som	  jag	  inte	  
själv	  hade	  använt.	  (Johanna)	  

	  
Johanna	  vill	  emellertid	  inte	  lägga	  undervisningen	  på	  en	  alltför	  enkel	  nivå.	  I	  så	  fall	  skulle	  
de	  kunna	  sjunga	  från	  en	  visbok	  istället.	  	  Även	  om	  hon	  numer	  fokuserar	  mer	  på	  andning	  
och	  kroppshållning	  fortsätter	  hon	  att	  arbeta	  med	  detaljer	  som	  dialektala	  ord	  och	  
ornament:	  	  
	  

	  […]	  det	  är	  det	  som	  gör	  skillnaden,	  det	  är	  det	  som	  blir	  musiken	  och	  det	  är	  det	  
som	  blir	  svänget.	  […]	  Jag	  tycker	  det	  är	  kul	  att	  jobba	  med	  detaljer,	  för	  det	  är	  det	  
som	  gör	  att	  det	  låter	  folkmusik	  och	  inte	  pop	  eller	  jazz.	  (Johanna)	  

4.2.4	  Hälsinge	  låtverkstads	  styrkor	  

Informanterna	  anser	  att	  en	  av	  Hälsinge	  låtverkstads	  styrkor	  är	  att	  musiken,	  sången,	  
dansen	  och	  berättandet	  förs	  samman	  till	  en	  helhet.	  Det	  gör	  att	  de	  kan	  förmedla	  ett	  brett	  
uttryck	  samt	  att	  ungdomarna	  får	  vara	  i	  en	  miljö	  starkt	  präglad	  av	  folkmusiken.	  En	  annan	  
styrka	  anses	  vara	  det	  sociala	  arbetet,	  vilket	  leder	  till	  en	  stark	  känsla	  av	  gemenskap	  i	  
gruppen.	  Detta	  bidrar	  till	  att	  deltagarna	  vågar	  agera	  framför	  varandra	  och	  senare	  även	  
inför	  en	  större	  publik	  på	  en	  scen.	  Elevernas	  självförtroende	  stärks.	  Samtliga	  
respondenter	  anser	  att	  det	  omfattande	  arbete	  de	  lägger	  på	  den	  sociala	  gemenskapen	  
underlättar	  och	  stimulerar	  det	  musikaliska.	  	  
	  
Samtliga	  respondenter	  nämner	  upplägget	  med	  läger	  som	  en	  stor	  fördel.	  Lägerupplägget	  
gör	  det	  möjligt	  att	  växla	  mellan	  olika	  aktiviteter.	  Gemenskapen	  och	  sammanhållningen	  
växer	  mellan	  deltagarna	  när	  de	  äter,	  umgås,	  spelar,	  sjunger,	  leker	  och	  jammar	  under	  en	  
längre	  tid	  tillsammans.	  Detta	  medför	  att	  ungdomarna	  känner	  sig	  mer	  och	  mer	  trygga	  i	  
gruppen	  och	  vågar	  ta	  mer	  plats.	  Många	  deltagare	  får	  stärkt	  självförtroende	  och	  de	  får	  
möjlighet	  att	  träffa	  nya	  vänner	  som	  delar	  samma	  intresse:	  
	  

Vi	  brinner	  för	  att	  jobba	  med	  ungdomar	  och	  för	  genren,	  det	  är	  det	  ena…	  det	  
andra	  tror	  jag	  är	  den	  här	  lägergrejen,	  hålla	  på	  en	  längre	  stund,	  hinna	  med	  att	  
både	  leka,	  fortsätta	  vara	  larviga	  och	  att	  vi	  vuxna	  är	  larviga	  också.	  (Johanna)	  
	  

Johanna	  understryker	  också	  värdet	  av	  att	  få	  göra	  en	  föreställning	  och	  därigenom	  få	  visa	  
ett	  resultat.	  Det	  är	  många	  elever	  som	  söker	  till	  Hälsinge	  låtverkstad	  efter	  att	  ha	  sett	  
föreställningen	  och	  av	  den	  anledningen	  är	  föreställningen	  också	  viktig:	  ”Det	  är	  läskigt	  
och	  svårt	  att	  söka	  till	  nånting	  som	  man	  inte	  har	  sett”	  säger	  Johanna.	  Föreställningen	  är	  
mycket	  uppskattad	  hos	  deltagarna	  och	  verkar	  som	  en	  stark	  motivationsfaktor	  för	  att	  
utveckla	  spel,	  sång,	  dans	  och	  berättande.	  	  

4.2.5	  Låtverkstans	  pedagogiska	  begränsningar	  	  

De	  svårigheter	  ledarna	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  brottas	  med	  är	  att	  de	  inte	  hinner	  ge	  
individuell	  undervisning	  mer	  än	  i	  undantagsfall	  under	  en	  kurshelg.	  Varje	  verkstad	  har	  i	  
regel	  endast	  en	  lärare	  och	  det	  gör	  det	  svårt	  att	  sysselsätta	  alla	  elever	  i	  alla	  moment,	  
främst	  i	  spelverkstan	  förekommer	  detta	  problem	  eftersom	  olika	  instrumentgrupper	  
behöver	  olika	  instruktioner.	  Johanna	  har	  stött	  på	  problemet	  att	  de	  som	  är	  lite	  yngre	  inte	  
riktigt	  orkar	  hålla	  koncentrationen	  uppe	  under	  de	  längsta	  passen	  samt	  att	  hon	  önskar	  
att	  tid	  skulle	  finnas	  till	  individuell	  undervisning	  för	  att	  jobba	  tekniskt.	  Nu	  löser	  hon	  det	  
genom	  att	  ta	  upp	  generella	  övningar	  i	  helgrupp	  som	  alla	  behöver	  ta	  del	  av.	  Samtliga	  
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informanter	  besvarar	  min	  fråga	  om	  vilka	  drömmar	  de	  har	  med	  Hälsinge	  låtverkstad	  
genom	  att	  ta	  upp	  att	  de	  skulle	  vilja	  slippa	  den	  ständiga	  känslan	  av	  att	  behöva	  bevisa	  att	  
låtverkstan	  är	  bra	  och	  förtjänar	  en	  stabil	  ekonomisk	  stöttning	  och	  finansiering.	  Den	  här	  
biten	  är	  inte	  självklar	  trots	  låtverkstans	  goda	  rykte	  och	  mycket	  tydliga	  bevis	  på	  att	  de	  
tillför	  ungdomarna	  stor	  glädje	  och	  mycket	  kunskap.	  	  

Sammanfattning	  
Hälsinge	  låtverkstads	  verksamhet	  sträcker	  sig	  över	  ett	  läsår	  och	  genomförs	  under	  fem	  
kurshelger.	  Undervisningen	  bygger	  helt	  på	  gruppundervisning,	  i	  mindre	  grupper	  
(verkstäderna)	  såväl	  som	  i	  större	  där	  samtliga	  deltagare	  medverkar.	  Låtutlärningen	  sker	  
på	  gehör,	  men	  noter	  och	  inspelningar	  förekommer	  som	  hjälpmedel.	  Mycket	  arbete	  läggs	  
på	  att	  utveckla	  gruppdynamiken.	  Med	  hjälp	  av	  lekar,	  dans	  och	  olika	  övningar	  vill	  lärarna	  
utveckla	  elevernas	  sociala	  lyhördhet,	  förmåga	  att	  samarbeta	  och	  scenvana.	  Men	  den	  
glädje	  som	  de	  olika	  aktiviteterna	  skapar	  anses	  också	  kunna	  bidra	  till	  ett	  mer	  lustfyllt	  
musicerande.	  Pedagogernas	  roller	  är	  inte	  strikt	  musikaliska	  utan	  de	  har	  ett	  
helhetsansvar	  där	  också	  de	  sociala	  aktiviteterna	  är	  centrala.	  Hälsinge	  låtverkstads	  
styrka	  anses	  dels	  vara	  sammankopplingen	  av	  sången,	  spelet,	  dansen	  och	  berättandet,	  
dels	  det	  stimulerande	  musikaliska	  och	  sociala	  sammanhang	  eleverna	  får	  verka	  i.	  
Låtverkstans	  begränsning	  upplevs	  framför	  allt	  vara,	  att	  enskild	  
instrumentalundervisning	  inte	  får	  plats.	  	  	  	  	  	  

4.3	  Motivation	  
I	  detta	  delkapitel	  berörs	  frågan	  om	  Hälsinge	  låtverkstads	  betydelse	  för	  elevers	  
motivation	  att	  fortsätta	  spela.	  Utgångspunkten	  är	  forskningsfrågan:	  ”På	  vilka	  sätt	  anser	  
de	  enskilda	  lärarna	  att	  Hälsinge	  låtverkstad	  kan	  inspirera	  och	  motivera	  elever	  till	  att	  
fortsätta	  spela?”	  I	  svaren	  utkristalliserade	  sig	  några	  gemensamma	  tankar	  hos	  
informanterna	  som	  jag	  systematiserat	  i	  tre	  avsnitt:	  ”Social	  gruppdynamik”,	  ”Helhet	  och	  
sammanhang”	  samt	  ”Mål,	  utmaningar	  och	  snabb	  utveckling”.	  	  I	  ”Varför	  slutar	  ungdomar	  
att	  spela”	  presenteras	  informanternas	  egna	  tankar	  i	  denna	  fråga.	  

4.3.1	  Social	  gruppdynamik	  

Hälsinge	  Låtverkstad	  bygger	  en	  betydande	  del	  av	  sin	  undervisning	  på	  sociala	  övningar,	  
lekar	  och	  dans	  där	  eleverna	  i	  grupp	  skapar	  något	  tillsammans.	  Samtidigt	  finns	  
ambitionen	  att	  låta	  alla	  individer	  få	  blomma	  ut	  i	  olika	  avseenden.	  Denna	  kombination,	  
att	  uppleva	  sig	  vara	  en	  del	  av	  en	  gemenskap	  och	  samtidigt	  synas,	  utan	  någon	  
konkurrenssituation,	  tror	  respondenterna	  kan	  öka	  spelmotivationen	  hos	  deltagarna:	  
	  

	  […]	  fokus	  på	  att	  alla	  ska	  få	  finnas	  med	  utifrån	  där	  de	  är	  och	  det	  är	  ingen	  
tävling	  […]	  vi	  får	  vara	  våra	  olikheter	  och	  det	  är	  också	  en	  motivation.	  (Johanna)	  
	  

Att	  deltagarna	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  får	  umgås	  och	  musicera	  tillsammans	  med	  
ungdomar	  i	  den	  egna	  åldern	  tror	  respondenterna	  också	  bidrar	  till	  att	  öka	  motivationen.	  I	  
ungdomarnas	  vardag	  kan	  folkmusiken	  framstå	  som	  något	  marginellt,	  både	  av	  dem	  själva	  
och	  av	  omgivningen.	  De	  kan	  känna	  sig	  ensamma	  i	  sitt	  intresse.	  I	  låtverkstan’	  är	  
folkmusiken	  det	  centrala.	  Eleverna	  blir	  medvetna	  om	  att	  deras	  intresse	  delas	  av	  andra	  
ungdomar,	  och	  att	  folkmusiken	  är	  ett	  musikaliskt	  uttryck	  som	  kan	  beröra	  och	  användas	  
på	  ett	  lustfyllt	  sätt	  i	  dagens	  samhälle.	  En	  stark	  gemenskapskänsla	  kan	  uppstå	  bland	  
deltagarna.	  Kurshelgerna	  blir	  ”motivationsinjektioner”	  som	  påverkar	  på	  både	  kortare	  
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och	  längre	  sikt.	  Eiwor	  nämner	  att	  det	  knyts	  starka	  band	  mellan	  deltagarna,	  de	  får	  vänner	  
för	  livet	  och	  ett	  antal	  kärlekspar	  har	  uppstått	  under	  åren.	  	  

4.3.2	  Helhet	  och	  sammanhang	  	  

Staffan	  tror	  att	  en	  avgörande	  orsak	  till	  att	  ungdomar	  fortsätter	  spela	  beror	  på	  om	  det	  
finns	  ett	  sammanhang	  för	  dem	  att	  göra	  detta	  i,	  och	  att	  det	  finns	  förebilder.	  Han	  
poängterar	  vikten	  av	  att	  ha	  kompisar	  i	  samma	  ålder	  som	  spelar,	  men	  också	  att	  det	  finns	  
äldre	  personer	  att	  se	  upp	  till.	  Hälsinge	  låtverkstad	  erbjuder	  allt	  detta.	  Här	  finns	  
jämnåriga	  att	  spela	  med,	  engagerade	  lärare	  att	  se	  upp	  till	  och	  ett	  sammanhang	  med	  en	  
tydlig	  målsättning,	  en	  helhet.	  Varje	  elev	  får	  därigenom	  en	  känsla	  av	  att	  vara	  en	  del	  av	  
denna	  helhet,	  till	  vilken	  han/hon	  personligen	  bidrar.	  Det	  ger	  en	  känsla	  av	  att	  vara	  
betydelsefull,	  vilket	  kan	  stärka	  självkänslan	  och	  öka	  motivationen.	  Johannas	  erfarenhet	  
är	  att	  denna	  ”helhetsaspekt”	  är	  något	  som	  eleverna	  själva	  ofta	  lyfter	  fram	  som	  
motivationshöjande:	  	  
	  

	  […]	  [att	  få	  vara]	  en	  del	  av	  en	  större	  helhet,	  det	  får	  vi	  ofta	  höra	  att	  de	  blir	  
motiverade	  av	  […]	  roligast	  på	  hela	  helgen	  var	  att	  sätta	  ihop	  tillsammans	  med	  
andra,	  att	  det	  lät	  mycket	  mer	  då	  eller	  blev	  mycket	  mer	  tillsammans	  med	  
dansen…	  (Johanna)	  	  

4.3.3	  Mål,	  utmaningar	  och	  snabb	  utveckling	  

Även	  om	  informanterna	  betonar,	  att	  det	  är	  vägen	  till	  slutföreställningen	  som	  är	  målet,	  
står	  det	  klart	  att	  föreställningen	  är	  en	  viktig	  motivationsfaktor	  för	  deltagarna.	  Att	  få	  stå	  
på	  scen	  och	  uppträda	  inför	  publik	  är	  i	  sig	  motivationshöjande,	  men	  att	  föreställningarna	  
blivit	  lyckade	  med	  entusiastiska	  publikreaktioner	  har	  skapat	  en	  glädje	  och	  
tillfredsställelse	  hos	  deltagarna	  som	  ytterligare	  stärkt	  motivationen.	  Arbetet	  har	  lönat	  
sig!	  
	  
Respondenterna	  tror	  också	  att	  musiken	  i	  sig	  och	  de	  utmaningar	  ledarna	  ställer	  på	  
deltagarna	  främjar	  motivationen.	  ”Det	  är	  motiverande	  att	  få	  spela	  riktiga	  låtar”	  säger	  
Johanna,	  låtar	  som	  spelas	  ute	  på	  stämmorna	  som	  inte	  bara	  är	  gjorda	  för	  ett	  pedagogiskt	  
syfte.	  Viktigt	  är	  också	  att	  eleverna	  känner	  att	  de	  anses	  klara	  utmaningar	  och	  tas	  på	  
allvar.	  Kraven	  skall	  inte	  vara	  för	  höga,	  men	  krav	  ska	  ställas.	  Samtidigt	  anses	  positiv	  
feedback	  på	  det	  eleverna	  presterat	  vara	  viktigt:	  	  
	  

[…]	  och	  så	  tror	  jag	  att	  man	  blir	  motiverad	  av	  bekräftelse,	  att	  få	  höra,	  det	  ni	  
gjorde	  nu	  var	  bra	  […]	  att	  liksom	  känna	  att	  man	  kan	  göra	  skillnad	  själv	  men	  
tillsammans	  också.	  (Johanna)	  

	  
Ytterligare	  en	  musikalisk	  motivationsfaktor	  respondenterna	  lyfter	  fram	  är	  att	  
låtverkstans	  specifika	  sätt	  att	  arbeta	  leder	  till	  att	  eleverna	  själva	  upplever	  att	  de	  
utvecklas	  på	  sitt	  instrument/sång	  och	  i	  sitt	  musicerande.	  En	  utveckling	  som	  går	  
betydligt	  snabbare	  än	  på	  kulturskolan.	  Detta	  har	  kulturskolorna	  själva	  uppmärksammat.	  
Eiwor	  har	  fått	  kommentarer	  i	  stil	  med,	  ”ni	  lär	  ju	  dem	  lika	  mycket	  på	  fem	  helger	  som	  vi	  
lär	  dem	  på	  ett	  helt	  år”.	  	  

4.3.4	  Varför	  slutar	  ungdomar	  att	  spela?	  	  

Informanterna	  har	  själva	  varit	  elever	  på	  musik-‐	  och	  kulturskolor	  (Staffan	  har	  dessutom	  
själv	  deltagit	  i	  Hälsinge	  låtverkstad)	  och	  verkat	  som	  lärare	  i	  olika	  sammanhang.	  Vad	  tror	  
de	  kan	  vara	  orsaken	  till	  att	  många	  slutar	  med	  sitt	  musicerande	  när	  de	  kommer	  upp	  i	  



	   31	  

tonåren?	  Ett	  återkommande	  tema	  i	  deras	  svar,	  är	  att	  kulturskolorna	  brister	  på	  de	  
områden	  som	  kan	  upplevas	  som	  Hälsinge	  låtverkstads	  styrkor.	  Kulturskolornas	  
undervisning,	  som	  oftast	  bygger	  på	  en	  enskild	  lektion	  och	  en	  ensemblerepetition	  i	  
veckan,	  har	  svårt	  att	  skapa	  det	  dynamiska	  musikaliska	  och	  sociala	  sammanhang	  som	  
präglar	  låtverkstan.	  Kulturskolornas	  undervisning	  tenderar	  bli	  fragmenterad	  i	  en	  vardag	  
fylld	  av	  aktiviteter.	  De	  musikaliska	  framstegen	  är	  inte	  lika	  kännbara.	  Konserter	  och	  
musikuppvisningar	  förekommer	  också	  på	  kulturskolorna,	  men	  är	  sällan	  ett	  resultat	  av	  
det	  intensiva	  och	  lustfyllda	  arbete	  som	  ligger	  bakom	  låtverkstans	  föreställningar.	  	  	  
	  
Staffan	  ger	  egna	  exempel	  från	  sin	  uppväxt	  där	  han	  hade	  många	  olika	  sammanhang	  att	  
spela	  i:	  på	  musikskolan,	  med	  sin	  familj	  och	  i	  Hälsinge	  låtverkstad.	  För	  honom	  var	  det	  
inget	  val	  att	  sluta	  spela	  eftersom	  han	  blev	  motiverad	  i	  den	  miljön	  han	  växte	  upp.	  
Därefter	  påpekar	  han	  hur	  viktig	  låtverkstan’	  är	  för	  många	  ungdomar	  som	  inte	  växer	  upp	  
i	  en	  miljö	  där	  musikaliska	  möten	  sker	  och	  där	  inte	  kompisar	  i	  samma	  ålder	  finns	  som	  
spelar.	  Idag	  är	  det	  många	  olika	  aktiviteter	  som	  konkurrerar	  om	  ungdomarnas	  tid	  
samtidigt	  som	  studier	  ska	  genomföras	  där	  tydliga	  resultat	  ska	  presteras.	  	  	  
	  
Johanna	  tror	  att	  det	  finns	  många	  olika	  anledningar	  till	  att	  ungdomar	  slutar	  spela.	  Brist	  
på	  tid	  och	  att	  de	  inte	  har	  hittat	  ett	  sammanhang	  och	  en	  gemenskap	  med	  musiken:	  	  
	  

Jag	  kan	  tänka	  att	  det	  dels	  är	  en	  sån	  grej	  att	  man	  konkurrerar	  med	  ungdomars	  
tid,	  dom	  lägger	  mycket	  tid	  på	  studier	  […]	  det	  ska	  presteras	  väldigt	  tydliga	  
resultat	  i	  skolan	  […]	  jag	  tror	  att	  ungdomar	  som	  fortsätter	  är	  den	  sociala	  
gemenskapen	  nummer	  ett.	  Att	  känna	  att	  man	  tillhör	  nånting	  annat,	  att	  jag	  har	  
andra	  vänner	  än	  dom	  jag	  brukar	  gå	  med	  i	  samma	  klass,	  som	  att	  vi	  får	  nånting	  
tillsammans	  som	  vi	  kan	  vara	  stolta	  över	  […]	  jag	  tror	  att	  låtverkstans	  fördel	  är	  
mycket	  att	  det	  är	  övernattning,	  att	  man	  ses	  under	  ett	  större	  regionalt	  område	  
än	  vad	  man	  brukar	  göra	  […]	  att	  man	  blir	  sedd	  av	  andra	  vuxna	  än	  dom	  man	  
brukar	  möta.	  (Johanna)	  

Sammanfattning	  
Informanterna	  nämner	  följande	  företeelser	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  som	  de	  tror	  kan	  bidra	  
till	  att	  höja	  motivationen	  hos	  deltagarna	  att	  fortsätta	  spela:	  1.	  Att	  allt	  lärande	  sker	  under	  
öppna	  och	  lustfyllda	  former,	  där	  varje	  enskild	  deltagare	  får	  plats.	  2.	  Att	  deltagarna	  får	  
möta	  ungdomar	  i	  sin	  egen	  ålder	  som	  delar	  deras	  intresse	  och	  att	  en	  stark	  
gemenskapskänsla	  därmed	  uppstår,	  3.	  Att	  det	  finns	  ett	  mål	  som	  alla	  jobbar	  mot	  
(slutföreställningen)	  och	  som	  skapar	  ett	  meningsfullt	  sammanhang	  som	  alla	  känner	  
delaktighet	  i,	  4.	  Att	  eleverna	  får	  spela	  bra	  låtar	  och	  att	  de	  själva	  känner	  att	  de	  utvecklas	  
på	  sitt	  instrument	  och	  i	  sitt	  musicerande,	  5.	  Att	  slutföreställningen	  blivit	  lyckad	  och	  
uppskattad	  av	  publiken.	  Arbetet	  har	  lönat	  sig.	  	  
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5	  Diskussion	  	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  diskussion,	  där	  mitt	  resultat	  diskuteras	  i	  relation	  till	  den	  
tidigare	  forskningen	  och	  den	  teoretiska	  utgångspunkten.	  Därefter	  följer	  egna	  
reflektioner,	  mina	  slutsatser	  samt	  en	  diskussion	  om	  arbetets	  betydelse	  och	  fortsatt	  
forskning	  i	  detta	  ämne.	  	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  
I	  följande	  avsnitt	  diskuteras	  betydelsefulla	  aspekter	  som	  framkommit	  i	  resultatet	  i	  
relation	  till	  den	  tidigare	  forskningen	  och	  det	  sociokulturella	  perspektivet.	  Inledningsvis	  
ställer	  jag	  Hälsinge	  låtverkstad	  i	  relation	  till	  de	  två	  musikpedagogiska	  traditionerna,	  
folklig	  respektive	  borglig	  tradition	  och	  därefter	  spelmansrörelsen	  och	  
folkmusikrörelsens	  inverkan.	  Främjandet	  av	  motivationen	  presenterar	  jag	  under	  fem	  
rubriker	  som	  utgör	  de	  nivåer	  i	  Maslows	  behovshierarki.	  Dessa	  nivåer	  har	  i	  sin	  tur	  fått	  
tillägg	  och	  belägg	  från	  andra	  teorier	  som	  stärker	  att	  de	  påverkar	  ungdomars	  motivation	  
till	  att	  fortsätta	  spela.	  

5.1.1	  Två	  musikpedagogiska	  traditioner	  	  

Enligt	  Rostvall	  och	  West	  (1998)	  använder	  Hälsinge	  låtverkstad	  den	  folkliga	  traditionens	  
arbetssätt	  med	  gehörsutlärning	  och	  fokus	  på	  den	  stora	  musikaliska	  helheten.	  
Instrumenttekniska	  färdigheter	  sätts	  inte	  i	  centrum,	  men	  detta	  blir	  senare	  allt	  mer	  
viktigt	  när	  intresset	  för	  musiken	  ökar	  och	  när	  repertoaren	  blir	  svårare	  och	  även	  i	  och	  
med	  den	  större	  medvetenheten	  och	  kunskapen	  deltagarna	  skaffar	  sig.	  Det	  skapas	  
därmed	  ett	  behov	  av	  aspekterna	  i	  Rostvall	  och	  Wests,	  borgerlig	  tradition	  som	  till	  
exempel	  är	  instrumentalteknisk	  utveckling.	  Undervisningen	  sker	  på	  gehör	  och	  i	  
ensembleform,	  det	  är	  genom	  att	  härma	  och	  improvisera	  som	  musiken	  växer	  fram	  
(Rostvall	  &	  West,	  1998).	  Ledarna	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  har	  dock	  en	  stor	  roll	  i	  
arbetsprocessen,	  de	  verkar	  som	  inspiratörer	  och	  vägvisare.	  Enligt	  Rostvall	  och	  West	  
(1998)	  känns	  detta	  igen	  i	  den	  borgerliga	  musiktraditionen	  där	  läraren	  är	  mästaren	  som	  
visar	  vad	  som	  är	  rätt	  och	  fel,	  men	  i	  den	  borgerliga	  traditionen	  utförs	  detta	  med	  en	  mer	  
auktoritär	  attityd	  än	  vad	  som	  känns	  igen	  i	  den	  folkliga	  musiktraditionen.	  Ledarna	  i	  
Hälsinge	  låtverkstad	  är	  lyhörda	  och	  angelägna	  om	  att	  ta	  vara	  på	  elevernas	  egna	  idéer	  
och	  intressen	  som	  därmed	  faller	  in	  i	  den	  folkliga	  musiktraditionen.	  Den	  sociala	  
gemenskapen	  kommer	  ofta	  på	  tal	  under	  intervjuerna	  vilket	  också	  är	  en	  aspekt	  som	  
Rostvall	  och	  West	  (1998)	  betraktar	  som	  central	  inom	  folklig	  tradition.	  Social	  
kommunikation	  och	  samspel	  är	  ständigt	  närvarande	  i	  Hälsinge	  låtverkstads	  arbetssätt	  
och	  en	  stor	  del	  i	  de	  pedagogiska	  utgångspunkterna.	  

5.1.2	  Spelmansrörelsen/Folkmusikrörelsen	  

von	  Wachenfeldt	  (2014)	  berättar	  i	  en	  artikel	  om	  olika	  aktiviteter	  som	  faller	  in	  i	  de	  två	  
folkmusikaliska	  områdena:	  spelmansrörelsen	  och	  folkmusikrörelsen.	  Både	  
spelmansrörelsen	  och	  folkmusikrörelsen	  representeras	  i	  Hälsinge	  låtverkstad.	  
Spelmansrörelsen	  på	  det	  sättet	  att	  låtmaterialet	  i	  stora	  drag	  kommer	  från	  vår	  svenska	  
låttradition.	  Många	  av	  Hälsinge	  låtverkstads	  deltagare	  söker	  sig	  till	  spelmansstämmor	  
och	  spelmanslag	  efter	  medverkandet	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  och	  efter	  en	  ökad	  
uppmärksamhet	  för	  genren.	  En	  stor	  del	  av	  Hälsinglands	  ungdomar	  har	  möjlighet	  att	  
söka	  till	  Hälsinge	  låtverkstad	  och	  alla	  börjar	  som	  amatörmusiker	  men	  i	  många	  fall	  väcks	  
ett	  större	  intresse	  som	  leder	  till	  att	  de	  vill	  utbilda	  sig	  vidare	  i	  musik	  på	  ett	  eller	  annat	  
sätt.	  von	  Wachenfeldt	  (2014)	  skriver	  om	  detta	  som	  ett	  vanligt	  fenomen	  i	  
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folkmusikrörelsen.	  Dessa	  synergieffekter	  av	  Hälsinge	  låtverkstad	  är	  något	  som	  Hälsinge	  
låtverkstads	  ledare	  håller	  högt,	  de	  är	  angelägna	  om	  att	  ungdomarna	  ska	  få	  ett	  intresse	  
som	  gör	  att	  de	  självmant	  vill	  utforska	  musiken	  på	  egen	  hand.	  Folkmusikrörelsen	  är	  
levande	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  i	  och	  med	  att	  alla	  slags	  instrumentalister	  är	  välkomna	  och	  
inte	  bara	  reserverad	  för	  de	  historiskt	  sett	  traditionella	  instrumenten	  som	  till	  exempel	  är	  
fiol.	  Hälsinge	  låtverkstads	  repertoar	  är	  varierad	  och	  kan	  bestå	  av	  rena	  traditionella	  
Hälsingelåtar	  men	  även	  nyskrivna	  låtar	  och	  musik	  från	  andra	  kulturer.	  De	  arrangerar	  
efter	  hur	  instrumentsättningen	  ser	  ut,	  deltagarnas	  olika	  tekniska	  nivå	  och	  den	  
musikaliska	  helheten	  och	  där	  kan	  de	  ta	  inspiration	  från	  flera	  olika	  musikgenrer.	  Staffan	  
formar	  Hälsinge	  låtverkstads	  repertoar	  efter	  låtarnas	  olika	  sväng	  och	  karaktär.	  	  	  

5.1.3	  Fysiologiska	  behov	  

I	  den	  första	  nivån	  i	  Maslows	  behovshierarki	  beskrivs	  tillfredsställelse	  av	  fysiologiska	  
behovs	  såsom	  hunger	  och	  törst	  (Imsen,	  2006),	  i	  Hälsinge	  låtverkstads	  upplägg	  med	  
kurshelger	  tillgodoses	  just	  dessa	  grundläggande	  behov	  genom	  att	  de	  medverkande	  får	  
mat,	  fika	  och	  övernattning,	  menar	  jag.	  Det	  kan	  kanske	  upplevas	  som	  överflödigt	  att	  
påpeka	  detta,	  men	  Eiwor	  understryker	  att	  det	  alltid	  har	  varit	  en	  viktig	  målsättning	  för	  
arrangörerna	  att	  skapa	  goda	  förutsättningar	  med	  mat	  och	  logi	  för	  att	  ungdomarna	  ska	  
trivas.	  Detta	  är	  den	  första	  förutsättningen	  till	  att	  motivation	  ska	  kunna	  uppstå	  enligt	  
Maslow	  och	  det	  är	  en	  förutsättning	  som	  Hälsinge	  låtverkstad	  har	  insett	  har	  betydelse	  för	  
att	  ungdomarna	  ska	  orka	  vara	  aktiva,	  upprätthålla	  fokus	  och	  en	  god	  stämning.	  Goda	  
rutiner	  inom	  dessa	  områden	  stimulerar	  också	  den	  sociala	  interaktionen	  mellan	  
deltagarna.	  	  

5.1.4	  Trygghet	  och	  säkerhet	  

Den	  andra	  nivån	  i	  Maslows	  behovshierarki	  är	  behovet	  av	  att	  känna	  trygghet	  och	  
säkerhet.	  I	  Hälsinge	  låtverkstad	  jobbar	  deltagarna	  växelvis	  i	  verkstäderna	  och	  
däremellan	  alla	  tillsammans	  med	  olika	  sociala	  gruppdynamik	  övningar.	  Detta	  anser	  
ledarna	  viktigt	  för	  att	  skapa	  en	  trygg	  och	  trevlig	  stämning	  mellan	  deltagarna.	  De	  
använder	  dansen	  för	  att	  skapa	  ett	  lugn	  i	  gruppen	  och	  också	  för	  att	  koppla	  ihop	  alla	  
verkstäder	  till	  en	  stor	  helhet	  där	  puls	  och	  rytm	  är	  grunden.	  Dansen	  fungerar	  även	  på	  det	  
viset	  att	  den	  för	  deltagarna	  närmre	  varandra	  genom	  den	  fysiska	  kontakten	  den	  innebär.	  
För	  att	  motivationen	  ska	  få	  utrymme	  och	  för	  att	  den	  ska	  uppstå	  krävs	  det	  att	  miljön	  runt	  
omkring	  är	  trygg	  och	  att	  ungdomarna	  känner	  förtroende	  för	  människorna	  som	  finns	  i	  
den.	  Pedagogerna	  är	  medvetna	  om	  detta	  och	  försöker	  inge	  ett	  lugn	  och	  ett	  intresse	  för	  
alla	  deltagare.	  De	  är	  intresserade	  av	  att	  veta	  mer	  om	  eleverna	  än	  bara	  deras	  namn.	  
Ledarna	  är	  medvetna	  om	  deras	  roll	  och	  betydelse	  för	  ungdomarna	  som	  trygga	  
utomstående	  vuxna.	  Jenner	  (2004)	  framhåller	  även	  i	  sin	  studie	  vikten	  av	  gott	  bemötande	  
för	  att	  motivation	  ska	  uppstå	  då	  han	  menar	  att	  deltagarnas	  upplevelser	  av	  hur	  de	  
välkomnas	  och	  blir	  lyssnade	  på,	  avgör	  om	  de	  finner	  motivation	  att	  delta	  och	  för	  att	  ett	  
intresse	  ska	  väckas.	  Även	  Gyllenström	  (2013)	  skriver	  i	  sin	  studie	  om	  pedagogernas	  
betydelse	  för	  att	  hålla	  elevernas	  intresse	  för	  att	  musicera	  vid	  liv	  och	  hjälpa	  dem	  att	  
stärka	  den.	  Säljös	  (2010)	  påpekande	  om	  att	  människan	  lär	  i	  sin	  miljö	  kan	  identifieras	  
och	  appliceras	  i	  Hälsinge	  låtverkstads	  verksamhet	  där	  inspirerande	  lärare,	  konserter,	  
lekar	  och	  kompisar	  i	  olika	  åldrar	  påverkar	  och	  ger	  intryck	  till	  varje	  deltagare.	  Säljö	  
(2010)	  skriver	  att	  med	  hjälp	  av	  tidigare	  erfarenheter	  kan	  vi	  snabbare	  förtolka	  
situationer	  och	  därmed	  kan	  deltagarna	  lättare	  känna	  trygghet	  och	  säkerhet	  i	  miljön.	  Det	  
är	  i	  vår	  familj	  och	  vänkrets	  som	  vi	  präglas	  som	  individer	  på	  djupet,	  det	  är	  där	  den	  
primära	  socialisationen	  sker.	  Hälsinge	  låtverkstads	  verksamhet	  och	  pedagogiska	  
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arbetssätt	  möjliggör	  att	  många	  ungdomar	  kan	  finna	  sin	  plats	  i	  gruppen	  och	  också	  en	  
tillfredsställelse	  i	  olika	  aktiviteter.	  Ungdomarna	  har	  tid	  på	  sig	  att	  bli	  bekväma	  i	  
situationen	  eftersom	  de	  ses	  under	  en	  längre	  tid	  under	  kurshelgerna.	  Den	  av	  Säljö	  (2010)	  
nämnda	  för-‐tolkningen	  blir	  i	  detta	  sammanhang	  inte	  så	  komplicerad	  och	  osäker	  
eftersom	  miljön	  de	  vistas	  i	  blir	  mer	  och	  mer	  välbekant	  för	  varje	  kurshelg	  deltagarna	  går	  
igenom.	  Denna	  iakttagelse	  går	  hand	  i	  hand	  med	  det	  Säljö	  skriver	  om	  och	  som	  nämns	  i	  
citatet	  ovan.	  Under	  en	  kurshelg	  får	  deltagarna	  vara	  med	  om	  olika	  aktiviteter.	  Staffan	  
önskar	  att	  ungdomarna	  ska	  få	  vara	  med	  om	  olika	  händelser	  som	  ger	  starka	  intryck	  och	  
roliga	  minnen	  som	  därmed	  medverkar	  till	  att	  ungdomarna	  trivs,	  vill	  spela	  och	  längtar	  till	  
kurshelgerna.	  	  

5.1.5	  Kärlek	  och	  social	  tillhörighet	  

Grupptillhörighet	  framkommer	  som	  en	  stor	  motivationsfaktor	  till	  att	  fortsätta	  spela	  och	  
just	  detta	  utgör	  den	  tredje	  nivån	  i	  Maslows	  behovshierarki	  (Imsen,	  2006).	  Allt	  arbete	  
Hälsinge	  låtverkstad	  gör	  grundar	  i	  en	  social	  gemenskap	  där	  de	  skapar	  allt	  tillsammans.	  
Vikten	  av	  att	  ha	  kompisar	  i	  samma	  ålder	  som	  spelar	  eller	  som	  håller	  på	  med	  folkmusik	  
framkommer	  som	  en	  viktig	  del	  i	  att	  motiveras	  till	  att	  fortsätta	  spela.	  Informanterna	  
poängterar	  att	  det	  är	  en	  styrka	  att	  ha	  andra	  kompisar	  än	  de	  som	  finns	  i	  skolan.	  I	  och	  med	  
den	  sociala	  tillhörighet	  som	  uppstår	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  blir	  vänskapen	  mellan	  
deltagarna	  ännu	  starkare	  och	  mer	  speciell	  än	  med	  många	  andra	  kompisar,	  vänskapen	  
blir	  även	  stark	  eftersom	  de	  delar	  intresset	  för	  folkmusiken	  som	  i	  regel	  inte	  är	  så	  vanligt	  
förekommande	  bland	  ungdomar.	  Erikssons	  (2012)	  uppsats	  styrker	  att	  den	  sociala	  
gemenskapen	  är	  med	  och	  påverkar	  motivationen	  att	  fortsätta	  spela.	  Den	  sociala	  
tryggheten	  av	  att	  ungdomarna	  vet	  att	  de	  delar	  folkmusiken	  med	  ett	  gäng	  andra	  
jämnåriga	  motiverar	  till	  att	  utvecklas	  och	  att	  fortsätta	  spela.	  Jaasund	  (2013)	  presenterar	  
även	  hon	  den	  sociala	  aspekten	  som	  viktig	  i	  sin	  studie.	  Informanterna	  i	  hennes	  studie	  
anser	  att	  samhörighet,	  mål	  och	  samspel	  som	  viktiga	  källor	  till	  elevernas	  motivation	  i	  
musikutövandet.	  Eiwor	  nämner	  att	  det	  uppstått	  flertalet	  kärlekspar	  under	  åren	  i	  
Hälsinge	  låtverkstad	  och	  det	  är	  nog	  inte	  så	  konstigt	  att	  det	  är	  så	  eftersom	  många	  elever	  
känner	  att	  de	  hamnat	  rätt	  i	  en	  miljö	  där	  de	  delar	  samma	  intresse	  med	  flera	  andra	  
jämnåriga.	  	  	  

5.1.6	  Erkännande	  och	  positiv	  självuppfattning	  

Den	  fjärde	  nivån	  i	  Maslows	  behovshierarki	  innebär	  erkännande	  och	  social	  
självuppfattning	  (Imsen,	  2006).	  Eftersom	  Hälsinge	  låtverkstad	  bygger	  på	  
gruppundervisning	  utformas	  ett	  motiv	  i	  form	  av	  den	  sociala	  gemenskapen.	  Gyllenström	  
(2013)	  betonar	  vikten	  av	  att	  elever	  känner	  att	  det	  finns	  ett	  motiv,	  en	  anledning	  till	  
varför	  de	  spelar.	  Hon	  skriver	  även	  att	  förutom	  intresset	  för	  musiken,	  att	  utvecklas	  
personligt	  och	  tekniskt	  är	  den	  sociala	  tillhörigheten	  bland	  likasinnade	  ständigt	  
närvarande.	  Den	  fungerar	  som	  bränslet	  och	  motivet	  för	  att	  motivationen	  ska	  uppstå	  och	  
hålla	  i	  sig.	  	  
	  
Låtverkstans	  ledare	  anpassar	  arrangemang,	  repliker	  och	  danser	  så	  att	  alla	  ska	  känna	  att	  
de	  kan.	  Detta	  medför	  att	  alla	  någon	  gång	  får	  känna	  att	  de	  blir	  sedda	  och	  att	  de	  kan	  se	  sin	  
egen	  insats	  i	  ett	  större	  sammanhang.	  En	  källa	  till	  att	  motivation	  uppstår	  enligt	  
Gyllenströms	  (2013)	  studie	  är	  att	  positiva	  minnen	  finns	  med	  musicerandet	  och	  
medverkar	  till	  en	  drivkraft	  att	  vilja	  nå	  dit	  igen.	  Hälsinge	  låtverkstads	  ledare	  tänker	  på	  att	  
välja	  en	  varierad	  repertoar	  som	  är	  rolig	  att	  spela	  och	  de	  skapar	  även	  arrangemang	  som	  
ska	  förhöja	  musicerandet	  tillsammans	  med	  alla	  verkstäder	  inblandade.	  Fostås	  (2002)	  
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skriver	  att	  utvalda	  låtar,	  konserter	  och	  gästlärare	  fungerar	  som	  specifik	  motivation.	  
Informanterna	  i	  den	  här	  föreliggande	  studien	  medger	  att	  Hälsinge	  låtverkstads	  
deltagare	  kan	  uppleva	  en	  inre	  motivation	  av	  att	  spela	  bra	  låtar	  och	  arrangemang	  med	  
stämmor.	  Den	  yttre	  motivationen	  är	  också	  en	  stark	  motor	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  och	  den	  
visar	  sig	  på	  det	  sättet	  att	  deltagarna	  påverkar	  varandra	  samt	  att	  gästlärare	  och	  
pedagoger	  ger	  intryck.	  Informanterna	  i	  denna	  studie	  framhåller	  även	  att	  deltagarna	  bär	  
på	  en	  inneboende	  längtan	  efter	  att	  stå	  på	  en	  scen	  och	  få	  spela,	  sjunga,	  dansa	  och	  agera	  
framför	  en	  publik	  och	  att	  få	  applåder	  vilket	  enligt	  Fostås	  (2002)	  hör	  till	  yttre	  
motivationsfaktorer.	  Grundtanken	  med	  all	  undervisning	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  är	  på	  
något	  sätt	  att	  det	  ska	  leda	  till	  musikaliska	  och	  sociala	  kvalitéer	  som	  berör	  och	  ger	  
avtryck	  hos	  deltagarna.	  I	  resultatet	  återges	  Johannas	  syfte	  med	  Hälsinge	  låtverkstad	  att	  
det	  ska	  ge	  ungdomarna	  chans	  att	  möta	  folkmusiken	  och	  med	  hjälp	  av	  den	  kan	  de	  nå	  
musikaliska	  och	  sociala	  kvaliteter.	  	  
	  
I	  Markenstens	  (2004)	  studie	  framkommer	  att	  lyckan	  över	  att	  kunna	  spela	  på	  sitt	  
instrument	  också	  inger	  ökad	  motivation	  till	  att	  fortsätta	  spela.	  Detta	  som	  Markensten	  
skriver	  om	  i	  sin	  rapport	  förekommer	  också	  i	  detta	  resultat.	  Deltagarna	  i	  Hälsinge	  
låtverkstad	  vill	  gärna	  berätta	  och	  visa	  upp	  för	  lärarna	  om	  de	  lärt	  sig	  någon	  ny	  låt	  eller	  
visar	  intresse	  genom	  att	  vilja	  jamma	  emellan	  undervisningstimmarna.	  	  

5.1.7	  Självförverkligande	  

Självförverkligande	  faller	  in	  i	  den	  fjärde	  nivån	  av	  Maslows	  behovshierarki	  (Imsen,	  
2006).	  Föreliggande	  studies	  informanter	  medger	  att	  den	  stora	  föreställningen	  som	  blir	  
finalen	  av	  ett	  år	  med	  Hälsinge	  låtverkstad	  fungerar	  mycket	  bra	  som	  självförverkligande	  
för	  många	  deltagare.	  Det	  framkom	  även	  att	  föreställningen	  blir	  ett	  bevis	  för	  dem	  själva	  
på	  vad	  de	  kan	  och	  vilken	  förmåga	  och	  potential	  de	  har	  att	  utvecklas.	  Detta	  inger	  
motivation	  att	  fortsätta	  spela	  enligt	  studiens	  informanter.	  Samtliga	  informanter	  säger	  att	  
de	  ser	  en	  enorm	  utveckling	  hos	  deltagarna	  under	  ett	  år	  med	  Hälsinge	  låtverkstad.	  De	  ser	  
en	  utveckling	  både	  personligt	  och	  musikaliskt.	  I	  resultatet	  framgår	  att	  informanterna	  
önskar	  att	  deltagarna	  ska	  bli	  mer	  självständiga	  och	  våga	  musicera	  själva,	  åka	  på	  
spelmansstämmor	  och	  vidare	  till	  andra	  utbildningar	  och	  det	  är	  redan	  en	  effekt	  från	  
Hälsinge	  låtverkstad.	  Informanternas	  uttalade	  önskningar	  är	  att	  kunna	  hjälpa	  deltagarna	  
att	  känna	  att	  de	  duger	  och	  att	  de	  klarar	  av	  uppgiften	  och	  att	  de	  kan	  utvecklas	  och	  växa	  i	  
det	  de	  gör.	  Här	  skulle	  det	  t	  ex	  enligt	  Fostås	  (2002),	  kunna	  röra	  sig	  om	  både	  yttre	  och	  inre	  
motivation.	  	  

5.1.8	  Psykets	  trilogi	  

Imsen	  (2006)	  presenterar	  en	  teori	  som	  hon	  kallar	  för	  psykets	  trilogi	  (s.	  460).	  Psykets	  
trilogi	  består	  av	  tre	  dimensioner	  av	  det	  mänskliga	  psyket:	  våra	  känslor,	  det	  kognitiva	  
beteendet	  och	  motivation.	  Dessa	  tre	  beståndsdelar	  hänger	  nära	  samman.	  Utifrån	  
samspelet	  mellan	  tankar,	  förnuftet	  och	  känslorna	  uppstår	  motivationen.	  I	  Hälsinge	  
låtverkstads	  gruppgemenskap	  och	  ambition	  att	  alla	  deltagare	  ska	  trivas	  finns	  
förutsättningarna	  för	  att	  deltagarna	  ska	  våga	  visa	  känslor	  och	  dela	  sina	  idéer	  och	  åsikter	  
med	  varandra.	  Utbytet	  mellan	  deltagarna	  sinsemellan	  och	  med	  ledarna	  blir	  stärkt	  av	  
denna	  miljö	  och	  psykets	  trilogi	  får	  utrymme	  att	  fungera	  på	  det	  sätt	  som	  Imsen	  beskriver.	  
I	  den	  här	  studiens	  resultat	  går	  att	  utvisa	  att	  miljön	  och	  den	  sociala	  gemenskapen	  verkar	  
påverkar	  eleverna	  positivt.	  I	  Hälsinge	  låtverkstad	  får	  ungdomarna	  sociala	  och	  
musikaliska	  erfarenheter	  enligt	  studiens	  informanter.	  Ledarna	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  
skapar	  en	  miljö	  som	  är	  trygg	  och	  välkomnande	  samtidigt	  som	  ungdomarna	  utsätts	  för	  
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utmaningar	  som	  sporrar	  att	  fortsätta	  spela.	  Detta	  är	  också	  något	  som	  kan	  relateras	  till	  
det	  sociokulturella	  perspektivet	  som	  betonar	  miljön	  och	  det	  sociala	  sammanhangets	  
betydelse	  för	  att	  individen	  ska	  vilja	  utföra	  en	  uppgift,	  lära	  av	  den	  och	  finner	  mening	  i	  den	  
(Säljö,	  2010).	  	  
	  
Informanterna	  i	  denna	  studie	  ser	  till	  att	  samtliga	  deltagare	  ska	  känna	  att	  de	  kan	  och	  att	  
deras	  kvaliteter	  får	  visas.	  Gyllenström	  (2013)	  menar	  att	  när	  deltagarna	  får	  vara	  i	  
musiken,	  vara	  bidragande	  till	  den	  musikaliska	  helheten	  sätter	  detta	  avtryck	  i	  form	  av	  
positiva	  minnen	  som	  många	  gånger	  är	  den	  starkaste	  källan	  till	  att	  känna	  motivation	  till	  
en	  uppgift.	  Det	  är	  i	  sådana	  situationer	  som	  eleverna	  formulerar	  sin	  identitet,	  sina	  
värderingar,	  formulerar	  mål	  och	  får	  motivation	  till	  att	  vilja	  uppleva	  det	  igen.	  
Gyllenström	  skriver	  även	  om	  betydelsen	  av	  att	  känna	  sig	  behövd	  i	  ett	  sammanhang.	  	  

5.1.9	  Generell	  och	  specifik	  motivation	  

Fostås	  (2002)	  förklaring	  av	  generell	  och	  specifik	  motivation	  kan	  identifieras	  i	  Hälsinge	  
låtverkstads	  verksamhet.	  Den	  generella	  motivationen	  kan	  liknas	  vid	  en	  reservoar	  som	  
kan	  öka	  eller	  minska	  av	  olika	  anledningar.	  Hälsinge	  låtverkstad	  har	  hittat	  lösningar	  på	  
att	  hjälpa	  deltagarna	  att	  öka	  sin	  motivationsnivå	  genom	  att	  uppfylla	  de	  olika	  områdena	  
allt	  från	  att	  ge	  dem	  ett	  bra	  bemötande,	  de	  vill	  uppnå	  en	  god	  stämning	  och	  
sammanhållning	  i	  gruppen	  och	  kurshelgerna	  är	  bra	  ordnade	  med	  mat	  och	  boende.	  
Kurshelgerna	  fylls	  även	  av	  olika	  aktiviteter,	  allt	  från	  stora	  musikaliska	  arrangemang	  till	  
besök	  av	  gästlärare	  och	  lekar.	  Den	  specifika	  motivationen	  är	  något	  som	  ledarna	  ständigt	  
försöker	  gynna	  genom	  att	  välja	  låtar	  som	  passar	  gruppen	  och	  även	  genom	  
specialskrivna	  stämmor	  för	  olika	  instrument	  och	  tekniska	  nivåer.	  Den	  avslutande	  
föreställningen	  torde	  också	  kunna	  betraktas	  som	  en	  del	  av	  specifik	  motivation.	  	  
	  
Eftersom	  Hälsinge	  låtverkstad	  pågår	  under	  ett	  år	  och	  deltagarna	  träffas	  intensivt	  vissa	  
helger	  och	  avslutar	  året	  med	  en	  föreställning	  påverkas	  de	  på	  olika	  sätt,	  de	  hinner	  även	  
mogna	  under	  processen.	  Fostås	  (2002)	  lokalisering	  av	  olika	  faser	  då	  motivation	  kan	  
upplevas	  går	  säkert	  att	  finna	  hos	  Hälsinge	  låtverkstads	  elever	  under	  ett	  år.	  Motivation	  
kan	  kanske	  upplevas	  inför	  en	  kurshelg,	  under	  tiden	  eller	  den	  kan	  komma	  som	  en	  våg	  av	  
motivation	  efteråt	  som	  en	  reaktion	  av	  alla	  intryck.	  En	  viktig	  förutsättning	  för	  att	  
ungdomarna	  ska	  fortsätta	  spela	  och	  hålla	  musicerandet	  vid	  liv	  efter	  Hälsinge	  låtverkstad	  
är	  att	  de	  får	  tillfälle	  att	  spela	  tillsammans	  med	  vänner	  som	  har	  samma	  intresse.	  Detta	  
skriver	  även	  Gyllenström	  (2013)	  om	  i	  sin	  studie	  och	  det	  ser	  Hälsinge	  låtverkstads	  ledare	  
redan	  nu	  att	  många	  ungdomar	  gör	  på	  spelmansstämmor,	  festivaler	  eller	  vidare	  i	  andra	  
utbildningar.	  

5.1.10	  Sociokulturellt	  perspektiv	  

Grunden	  som	  undervisningen	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  vilar	  på	  innefattar	  den	  sociala	  
gemenskapen	  och	  att	  alla	  i	  den	  ska	  känna	  att	  de	  kan	  och	  har	  alla	  möjligheter	  att	  
utvecklas	  i	  den.	  Detta	  går	  i	  linje	  med	  det	  Säljö	  (2010)	  skriver	  om	  att	  vi	  lär	  och	  utvecklas	  i	  
vår	  sociala	  miljö	  och	  därför	  är	  de	  sociala	  träffpunkterna	  otroligt	  viktiga	  för	  alla	  
individers	  personliga	  utveckling.	  Detta	  är	  låtverkstans	  pedagoger	  fullt	  medvetna	  om,	  och	  
lägger	  –	  som	  framgått	  –	  stor	  vikt	  på	  det	  sociala	  arbetet.	  Säljö	  anser	  att	  människans	  
handlingar	  måste	  förstås	  utifrån	  sin	  omgivning	  och	  sin	  kontext:	  ”Tänkande,	  
kommunikation,	  och	  fysiska	  handlingar	  är	  situerade	  i	  kontexter	  och	  att	  förstå	  
kopplingen	  mellan	  sammanhang	  och	  individuella	  handlingar	  är	  därför	  något	  av	  
kärnpunkten	  i	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv”	  (s.	  130).	  Säljö	  belyser	  betydelsen	  av	  att	  
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skapa	  en	  personlig	  mening	  som	  formas	  utifrån	  aktiviteter	  och	  hur	  individen	  agerar	  i	  
dessa	  och	  vilka	  erfarenheter	  den	  gör.	  I	  sådana	  situationer	  skapar	  vi	  människor	  mening	  i	  
det	  vi	  är	  med	  om.	  Jag	  tolkar	  det	  som	  att	  deltagarna	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  vid	  flertalet	  
tillfällen	  får	  möjlighet	  att	  skapa	  sin	  egen	  plats	  i	  den	  sociala	  gemenskapen	  och	  också	  dra	  
slutsatser	  till	  att	  gemenskapen,	  aktiviteterna	  och	  deras	  eget	  välbefinnande	  gör	  att	  de	  
känner	  mening	  i	  att	  fortsätta	  musicera.	  Jag	  har	  även	  beaktat	  att	  verksamheten	  kopplar	  
en	  välkomnande	  miljö	  och	  gemenskap	  starkt	  ihop	  med	  att	  musicera.	  Enligt	  
informanterna	  är	  en	  miljö	  där	  deltagarna	  känner	  välbefinnande,	  gemenskap	  och	  
inspiration	  avgörande	  för	  att	  ungdomarna	  ska	  finna	  mening	  med	  att	  spela	  på	  sitt	  
instrument.	  Detta	  bekräftas	  i	  Säljös	  teori	  om	  att	  miljön	  som	  människan	  vistas	  i	  
medverkar	  till	  att	  hen	  lär	  och	  finner	  mening	  och	  motivation	  för	  uppgiften.	  	  	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  	  
I	  denna	  studies	  resultat	  ges	  en	  positiv	  bild	  av	  Hälsinge	  låtverkstad,	  kanske	  beror	  detta	  
på	  att	  mina	  egna	  erfarenheter	  är	  positiva	  och	  att	  detta	  också	  påverkat	  mina	  tolkningar	  
av	  intervjuerna.	  På	  sätt	  och	  vis	  ges	  därför	  en	  rättvis	  bild	  men	  också	  en	  mindre	  tillförlitlig	  
sådan	  här	  i	  denna	  studie.	  Det	  borde	  dock	  stå	  klart	  att	  alla	  som	  deltar	  i	  Hälsinge	  
låtverkstad	  inte	  torde	  ha	  exakt	  samma	  positiva	  upplevelser	  som	  jag,	  även	  om	  syftet	  med	  
verkstaden	  är	  att	  motivera	  ungdomar	  att	  fortsätta	  spela.	  Under	  detta	  arbetes	  gång	  
utkristalliserades	  ändå	  olika	  dimensioner	  av	  innebörden	  motivation	  och	  vad	  det	  är	  som	  
är	  med	  och	  bidrar	  till	  att	  motivation	  uppstår.	  Jag	  har	  utifrån	  de	  svar	  jag	  fått	  av	  
informanterna	  tillägnat	  mig	  ny	  kunskap	  och	  också	  fått	  saker	  bekräftat	  utifrån	  egna	  
erfarenheter	  angående	  vad	  det	  är	  som	  gör	  att	  motivation	  skapas.	  	  
	  
Enligt	  mina	  tankar	  och	  med	  ny	  kunskap	  från	  denna	  studie	  gynnas	  motivation	  av	  att	  
miljön	  är	  trygg	  och	  bekväm	  både	  fysiskt	  och	  psykiskt.	  Det	  är	  viktigt	  att	  känna	  sig	  
involverad	  och	  delaktig	  i	  gemenskapen	  som	  finns	  i	  en	  grupp.	  När	  dessa	  
grundförutsättningar	  är	  tillfreds	  kan	  motivationen	  få	  utrymme.	  När	  ungdomar	  får	  agera	  
i	  förhållande	  till	  både	  dansen,	  sången,	  spelet	  och	  berättandet	  får	  de	  en	  större	  förståelse	  
för	  samspel	  och	  de	  får	  en	  större	  tolerans	  och	  större	  förståelse	  för	  att	  vi	  är	  olika.	  Olika	  
åldrar	  skapar	  en	  fin	  vänskap	  och	  personligheterna	  får	  större	  fokus	  än	  vilket	  år	  
deltagarna	  är	  födda.	  Kreativiteten,	  lusten	  och	  motivationen	  blir	  starkare	  i	  en	  miljö	  som	  
är	  trygg,	  rolig	  och	  där	  förebilder	  och	  kompisar	  finns	  som	  delar	  samma	  intresse.	  Den	  
sociala	  gemenskapen	  är	  mycket	  viktig,	  det	  går	  lättare	  att	  lära	  sig	  om	  det	  är	  kul	  och	  om	  
upplevelserna	  delas	  med	  likasinnade.	  Jag	  anser	  att	  förebilder	  och	  inspirerande	  lärare	  är	  
bränslet	  och	  drivkraften	  till	  motivationen.	  Motivationen	  kan	  i	  vissa	  fall	  infinna	  sig	  när	  
det	  finns	  en	  förlaga	  att	  förhålla	  sig	  till,	  ett	  sätt	  att	  spela	  eller	  sjunga	  på	  eller	  en	  persons	  
utstrålning.	  Det	  kan	  vara	  saker	  som	  förebilden	  eller	  pedagogen	  gör	  som	  är	  svårt	  att	  
föreställa	  sig	  och	  komma	  på	  själv	  men	  när	  hen	  får	  se	  det	  och	  uppleva	  det	  så	  skapas	  
motivationen	  att	  vilja	  komma	  dit	  där	  den	  är.	  Roliga	  och	  minnesvärda	  stunder	  med	  
musiken	  är	  mycket	  betydelsefulla,	  det	  är	  det	  som	  har	  drivit	  mig	  att	  vilja	  fortsätta	  spela	  
och	  motiverat	  mig	  till	  att	  vilja	  utveckla	  mitt	  fiolspel.	  	  
	  
Jag	  har	  med	  denna	  studie	  fått	  en	  större	  kunskap	  om	  hur	  jag	  som	  fiolpedagog	  kan	  hjälpa	  
mina	  elever	  att	  bli	  motiverade	  till	  att	  fortsätta	  spela.	  Kulturskolorna	  skulle	  kunna	  ta	  
inspiration	  av	  Hälsinge	  låtverkstads	  sätt	  att	  jobba	  i	  stora	  grupper	  med	  olika	  åldrar,	  med	  
olika	  instrument	  och	  där	  eleverna	  är	  på	  olika	  nivå	  anser	  jag.	  Genren	  bör	  inte	  vara	  ett	  
hinder	  och	  något	  som	  begränsar	  utan	  borde	  ses	  som	  en	  stor	  palett	  av	  olika	  spännande	  
sätt	  att	  musicera	  ihop.	  Fokus	  borde	  ligga	  på	  spelglädje,	  ”sväng”	  och	  den	  sociala	  
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gemenskapen.	  Hälsinge	  låtverkstads	  återkommande	  föreställning	  är	  också	  något	  som	  
kulturskolorna	  skulle	  kunna	  ta	  efter.	  Det	  är	  motiverande	  för	  en	  yngre	  elev	  att	  få	  se	  en	  
föreställning	  där	  ungdomar	  är	  med	  och	  spelar	  och	  agerar,	  detta	  motiverar	  till	  att	  vilja	  
vara	  med	  där	  själv	  och	  det	  ligger	  nått	  i	  orden	  att	  ”det	  är	  läskigt	  och	  svårt	  att	  söka	  till	  
nånting	  som	  man	  inte	  har	  sett”	  som	  Johanna	  sa.	  Förebilder	  är	  viktiga	  samt	  de	  tillfällen	  
som	  eleverna	  får	  musicera	  i	  ett	  sammanhang	  utanför	  skolans	  väggar.	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
Min	  förhoppning	  är	  detta	  arbete	  ska	  leda	  till	  nya	  tankesätt,	  en	  större	  medvetenhet	  och	  
ökad	  inspiration	  hos	  pedagoger	  i	  olika	  typer	  av	  ungdomsverksamheter,	  vad	  det	  gäller	  att	  
hjälpa	  elever	  till	  att	  bli	  motiverade	  till	  att	  fortsätta	  spela.	  En	  önskan	  är	  att	  fler	  
verksamheter	  ser	  värdet	  i	  att	  anordna	  undervisning	  där	  olika	  åldrar,	  instrument	  och	  
uttryckssätt	  får	  möjlighet	  att	  samarbeta.	  Det	  är	  inte	  så	  vanligt	  med	  undervisning	  där	  
flera	  uttrycksformer	  jobbar	  så	  tätt	  tillsammans	  som	  i	  Hälsinge	  låtverkstad	  och	  det	  är	  
också	  ett	  vinnande	  koncept	  som	  framkommit	  i	  denna	  studie	  och	  en	  styrka	  som	  
informanterna	  påpekat.	  Som	  nämnts	  i	  föregående	  stycke	  borde	  de	  olika	  genrerna	  inte	  
vara	  något	  som	  hindrar	  samarbeten	  mellan	  olika	  instrumentalister	  och	  pedagoger	  utan	  
borde	  ses	  som	  en	  stor	  tillgång	  i	  att	  starta	  spännande	  musikaliska	  projekt	  liknande	  
Hälsinge	  låtverkstad.	  	  	  

5.4	  Fortsatt	  forskning	  
Ett	  möjligt	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  är,	  utifrån	  liknande	  frågeställningar	  som	  i	  
föreliggande	  arbete,	  undersöka	  vad	  elever	  blir	  motiverade	  av	  ur	  ett	  elevperspektiv.	  Det	  
skulle	  också	  vara	  intressant	  att	  mer	  ingående	  studera	  ur	  ett	  elevperspektiv	  skillnaden	  
mellan	  enskild	  undervisning	  och	  gruppundervisning	  med	  mixade	  instrument	  och	  åldrar.	  
Det	  skulle	  även	  vara	  intressant	  att	  undersöka	  vilken	  betydelse	  det	  har	  för	  elever	  som	  är	  
med	  i	  en	  musicerande	  gemenskap	  som	  till	  exempel	  Hälsinge	  låtverkstad	  och	  huruvida	  de	  
eleverna	  blir	  motiverade	  att	  utvecklas	  på	  sitt	  instrument.	  Har	  den	  sociala	  gemenskapen	  
och	  de	  tillfällen	  som	  eleverna	  får	  musicera	  tillsammans	  någon	  betydelse	  för	  deras	  
motivation	  att	  utvecklas	  på	  sitt	  instrument	  jämfört	  med	  elever	  som	  enbart	  musicerar	  
individuellt?	  Finns	  det	  andra	  forum	  där	  ungdomar	  blir	  motiverade	  att	  fortsätta	  spela	  och	  
vad	  är	  det	  där	  som	  påverkar	  eleverna	  positivt?	  
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Bilaga	  1	  
Förberedande	  information	  om	  intervju	  och	  samtyckesenkät	  
	  
Hälsinge	  Låtverkstad	  	  
Jag	  studerar	  till	  fiol-‐	  och	  sånglärare	  på	  Musikhögskolan	  Ingesund	  i	  Arvika	  med	  
inriktning	  folkmusik	  och	  arbetar	  nu	  med	  mitt	  slutgiltiga	  examensarbete.	  	  
	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  undersöka	  Hälsinge	  Låtverkstad	  och	  de	  pedagogiska	  
förhållningssätt	  och	  metoder	  som	  används	  och	  om	  dessa	  kan	  bidra	  till	  att	  fler	  ungdomar	  
fortsätter	  att	  spela.	  
	  
Forskningsfrågorna	  jag	  avser	  att	  utgå	  ifrån	  och	  samla	  information	  om	  är:	  
	  

• 	  Utifrån	  vilka	  idéer	  och	  med	  vilken	  målsättning	  bedrivs	  verksamheten?	  

• Hur	  är	  undervisningen	  organiserad	  och	  vilka	  pedagogiska	  utgångspunkter	  

tillämpas?	  

• På	  vilka	  sätt	  anser	  lärarna	  att	  Hälsinge	  låtverkstad	  kan	  inspirera	  och	  motivera	  

elever	  till	  att	  fortsätta	  spela?	  

	  
För	   att	   studera	   detta	   kommer	   jag	   att	   intervjua	   tre	   personer	   som	   har	   betydelse	   för	  
Hälsinge	  Låtverkstads	  verksamhet.	  Jag	  beräknar	  att	  intervjun	  tar	  ca	  45-‐60	  min	  och	  är	  en	  
så	  kallad	  kvalitativ	  intervju,	  vilket	  innebär	  att	  det	  inte	  finns	  några	  fasta	  frågor,	  utan	  det	  
är	  frågeområden	  som	  är	  förutbestämda.	  	  	  
	  
Din	  medverkan	  i	  intervjun	  kommer	  endast	  att	  användas	  för	  det	  aktuella	  examensarbetet	  
och	  de	  kommer	  att	  förvaras	  så	  att	  ingen	  obehörig	  kan	  komma	  åt	  dem,	  efter	  arbetets	  slut	  
kommer	  den	  ljudupptagna	  intervjun	  att	  raderas.	  	  	  
	  
Det	  är	  av	   stort	  värde	  att	  nämna	  Hälsinge	  Låtverkstad	   i	   arbetet	  vid	  namn.	  På	  grund	  av	  
detta	   och	   att	   det	   heller	   inte	   föreligger	   känsliga	   ämnen,	   föreslår	   jag	   att	   du	   och	   övriga	  
respondenter	   nämns	   vid	   namn	   i	   uppsatsen.	   Om	   du	   vill	   vara	   anonym	   kommer	   du	  
emellertid	  att	  få	  vara	  det.	  	  Deltagandet	  är	  frivilligt	  och	  du	  kan	  om	  så	  önskas	  avbryta	  ditt	  
deltagande	  i	  studien	  när	  du	  vill.	  
	  
Jag	  vill	  att	  du	  som	   informant	  ger	  ditt	   samtycke	   till	  att	  bli	   intervjuad,	  ger	   tillåtelse	   till	   i	  
vilka	  sammanhang	  intervjuuttalanden	  får	  redovisas	  samt	  tar	  ställning	  till	  om	  uttalanden	  
och	  beskrivna	  handlingar	  i	  intervjuerna	  bör	  vara	  anonyma	  eller	  ej.	  	  
	  
Sara	  Karlsson	  
Musikstuderande	  
Musikhögskolan	  Ingesund	  
Karlstads	  universitet	  
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Bilaga	  2	  
Samtycke	  till	  medverkan	  i	  forskningsstudie	  
	  
Jag	  samtycker	  till	  att	  bli	  intervjuad	  
	  
☐	  JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Jag	  anser	  att	  den	  information	  jag	  har	  fått	  om	  studien	  är	  tillräcklig.	  
	  
☐	  JA	   ☐	  Nej	  
	  
Jag	  vill	  att	  mina	  beskrivna	  handlingar	  och	  mina	  uttalanden	  i	  intervjuerna	  ska	  vara	  
anonyma	  om	  de	  redovisas.	  	  
	  
☐	  JA	   ☐	  Nej	  
	  
	  
Namn:______________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Lärare/elev/student	  i	  	  
(ämne):___________________________________________________________________	  
	  
	  
Lärare/elev/student	  på	  	  
(skola):__________________________________________________________________	  
	  
	  
Ålder:__________________	  	  Antal	  år	  som	  verksam	  lärare/student/elev:___________________	  
	  
	  
Instrument:________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Huvudsaklig	  hemvist	  inom	  	  
(genreområde):____________________________________________________	  
	  
	  
Datum,	  ort	  och	  	  
namn:____________________________________________________________________________	  
	  
	  


