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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka var grundskole- och gymnasielever samt 
högskolestudenter musicerat utanför grundskolan. Olika motivationsteorier, en studie om 
påverkansfaktorer för elevers studieresultat och ett kulturpsykologiskt perspektiv har legat 
som grund för arbetet. En kvantitativ forskningsmetod har använts och en webbenkät har 
skickats ut till en grundskola, ett gymnasium och Kungl. Musikhögskolan där sammanlagt 97 
personer deltagit. Studien visar hur olika åldersgrupper ser på musikämnet samt deras 
erfarenheter av musik i och utanför klassrummet. Resultatet visar var deltagarna kunnat 
musicera där majoriteten har lärt sig musicera i hemmet och skolan. Vidare visar även 
resultatet att alla deltagare som studerar på Kung. Musikhögskolan hade haft tillgång till att 
musicera utanför skolans musikundervisning före högskolestudierna. Sedan diskuteras 
resultatet och kopplas till tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

Nyckelord: instrumenttillgång, grundskola, gymnasium, högskola, inspiration, motivation, 
musiklärare, statistik. 
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1. Introduktion och bakgrund 

December 2016 vaknade jag upp sent en natt av en dröm. Drömmen handlade om musiklärare 
och hur de inspirerar elever till att fortsätta musicera efter de slutat skolan. Som blivande 
lärare vill jag att eleverna ska kunna utrycka sina känslor, kritisera och känna att de fått de  
verktyg som behövs för att musicera utanför grundskolan om de vill. Från drömmen uppkom 
idéen till att göra denna studie; att undersöka var elever och studenter kan, eller har kunnat, 
musicera utanför klassrummet under skoltiden. 

Redan som barn har musik varit en stor del av mitt liv. Musikintresset startade runt åtta års 
ålder hos min farfar som lärde mig grunderna i trummor, piano och gitarr. Detta ledde till att 
jag låg före mina klasskamrater i kunskapsnivå inför vår första musiklektion i mellanstadiet, 
något som läraren uppmärksammande. Uppmärksamheten från kamraterna och läraren ledde 
till att musikämnet blev ännu roligare. Kort och gott var jag den enda i klassen som gillade 
musik, till skillnad från de andra i klassen som i stort sett endast gick till lektionerna för att de 
var obligatoriska. 

I årskurs sju startade jag en studiecirkel tillsammans med mina kompisar där vi spenderade 
timmar på att öva våra instrument och låtar i en replokal. Trots mitt tidiga musikintresse 
hittades tid till andra intressen som till exempel snowboard eller skateboard. Det var först på 
gymnasiet musikintresset och övningen fick störst fokus vilket resulterade i att jag kom in på 
två olika folkhögskolor och slutligen på Kungl. Musikhögskolan, KMH. 

Min uppfattning som blivande musiklärare är att många elever inte vill ha något alls med 
musik att göra medan några få däremot knappt kan vänta med att få åka hem och öva. Det 
finns många faktorer som kan vara en anledning till att en elev kan ha svårt att musicera. 
Backman  (2014) säger att lärare är beroende av omgivningen och ger exempel på att vissa 1

skolor kan ha tillgång till 40 gitarrer medan andra bara har några stycken eller inga. 
Backmans forskningsfråga i hennes avhandling var: ”Vilka strategier använder musiklärare 
för att anpassa sin undervisning till elevers olika förutsättning i ensemblemusicerade i 
helklasskontext” (2014, s. 3). Strategierna kan vara en av många avgörande faktorer till varför 
elever blir inspirerade till att musicera i och utanför grundskolan. Vidare beskriver Backman 
att kulturella praktiker måste ha broar till andra praktiker, det vill säga att kunskap medieras 
genom kulturella verktyg som läraren ger eleverna.  

I Sverige har bild- och musikämnet lägst antal garanterade undervisningstimmar (230 timmar) 
på hela grundskolan till skillnad från svenska (1490 timmar) och engelska (1125 timmar)  

 Anna Backman-Bister, Kungl. Musikhögskolan, seminarium den 6 september 2017.1
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(Skolverket, 2011). Nästan varje dag läser jag om musiklärare i olika forum som diskuterar 
vikten av halvklass för att hinna med alla elever. I min klass var det cirka 2–3 elever, 
inklusive mig, som fortsatte med musik efter grundskolan och jag var den enda som fortsatte 
professionellt. Hade jag fortsatt med musik eller ens varit intresserad om jag inte hade haft 
musik tillgängligt utanför skolan under min uppväxt? Med musicerande utanför skolan menar 
jag inte att man måste vara musiker på heltid eller aktiv varje dag. Eftersom det finns många 
olika definitioner på musicerande har jag i detta arbete valt att se musicerande som ett intresse 
för musik.  

Har vår socioekonomiska status, SES, en betydelse huruvida familjer har tillräckligt god 
ekonomi för att låta sina barn ta lektioner på kulturskola, få privatundervisning eller kunna ha 
instrument i hemmet? SES är en av många frågor jag funderar på och det är min förhoppning 
att med denna studie kunna se var man som grundskoleelev kan, eller har kunnat, musicera 
utanför musikklassrummet. Det är även min förhoppning att studien kan användas som 
underlag för musiklärare i att se var dagens musiker funnit inspiration och motivation för 
fortsatt musicerande efter grundskolan. 

1.2 Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som har gjorts på områden nära 
forskningsfrågorna för denna studie. Först presenteras sopranblockflöjtens roll i 
musikpedagogiken. Sedan följer ett exempel på en sångerskas musikaliska bakgrund följt av 
Welchs sociokulturella syn på vad som kan påverka musikers omgivning. Kapitlet avslutas 
med ett avsnitt som ger god förkunskap på olika påverkansfaktorer för elevers lärande. 
Tidigare forskning ligger tillsammans med mina teoretiska perspektiv (se kapitel 2.1 och 2.2) 
till grund för denna studie som senare i arbetet kommer diskuteras gentemot mina resultat. 

Sopranblockflöjten var i mitten av 1900-talet ett obligatoriskt nybörjarinstrument i skolan. 
Huvudsyftet var att låta barn och i viss mån ungdomar själva spela enkla melodier som de 
även kunde öva på hemma. Alla som ville lära sig spela ett instrument var först tvungen att 
behärska sopranblockföljten. Det tillverkades skolsopranblockflöjter eftersom det dels ansågs 
vara ett lätt instrument att spela på och dels att det var billigt. Dessutom kunde många spela 
tillsammans. Problemet var att grupperna var för stora vilket fick sina pedagogiska 
konsekvenser (Enberg, 1992). Wedin  har även reflekterat över huruvida metodiskt det var att 2

låta nybörjare i yngre åldrar använda sig av ett instrument vars motorik ännu inte är 
färdigutvecklade. Vi kan i alla fall se att det fanns en tanke med att använda 
sopranblockflöjten som handlade om att ge alla möjlighet att även musicera utanför skolan.  

 Eva Nivbrant Wedin, Kungl. Musikhögskolan, seminarium den 16 januari 2016.2

!  2



Musikerna Sara Sissay (2016) skriver om sin musikaliska bakgrund och hur musiken inte har 
varit ett självklart val för henne. Ingen i hennes familj har spelat något instrument och hon 
hade inte tillgång till instrument i hemmet. Hon nämner att kyrkan varit en stor del som 
inspirerat henne till sitt musicerande. Från början var det gemenskapen som fångade hennes 
intresse, att få sjunga i kör och omges av musik blev starten på hennes musikkarriär. När 
grundskolan sedan började deltog hon i skolkören och ensemblerna vilket blev startskottet för 
hennes karriär. Hon hade alltså inte något musikaliskt stöd hemifrån, men väl andra 
musikaliskt stödjande miljöer.  

I den nuvarande läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) ställs omfattande krav på vad eleven ska 
klara av för att bli godkänd. Däribland spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer. 
Welch (2005) menar att musikalitet hos en person är en blandning av tre olika element: 
neuropsykobiologisk utveckling, ett särskilt sociokulturellt sammanhang och en särskild 
musikalisk genre. Om något av de här elementen ändras kommer troligtvis individens 
musikalitet förändras på ett negativt sätt. Welch gör en liknelse där en skolad tysk sångerska 
som vanligtvis sjunger västerländsk klassisk musik plötsligt befinner sig i en situation där hon 
måste sjunga Mongolisk strupsång som kräver en helt annan sångteknik. Den sociala 
omgivningen är då ändrad. Welch menar att funktionen av denna grundläggande kognitiva 
arkitektur formas temporärt av sociokulturella faktorer. Dessa inkluderar sociala och 
pedagogiska strukturer och processer inom hemmet, skolan och samhället samt kluster av 
tillhörande värderingar, normer, roller och identiteter som underlättar sociokulturell 
reproduktion och omvandling. 

1.2.1 Synligt lärande – Visible Learning 
Hattie (2014) genomförde en omfattande studie 2009 där han gjorde en syntes av mer än 800 
metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat. Han utvecklade en metod som kan 
rangordna och visa positiva och negativa effekter på elevers studieresultat. Studien bygger på 
effektforskning som är ett mått för att se olika faktorers påverkan. Alla faktorer delades upp 
och fick sex huvudkategorier – eleven, hemmet, skolan, läraren, läroplanen och undervisning. 
Hattie ville få fram en sammanhållen idé om vad som är viktigt för att påverka och förklara 
elevers studieresultat. Det handlar om att synliggöra undervisnings- och lärandeprocesser med 
elever och lärare samt se samspelet mellan dem. Kvantitativa metoder har används för att 
möjliggöra statistiska analyser där över 80 miljoner elever medverkat. Hattie tar i studien upp 
138 påverkansfaktorer där jag nu kommer presentera de faktorer som har störst påverkan och 
är mest relevanta för detta arbete. Påverkansfaktorerna tydliggörs i denna studie kursivt.  

Eleven – Hattie pekar på att eleven själv kan påverka faktorerna successivt under skoltiden, i 
förskolan och i hemmet. Personlighet, tidigare kunskaper och erfarenheter samt sina 
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förskoleerfarenheter är faktorer som kan påverkas om eleven har en positiv attityd till lärande 
och intellektuellt engagemang samt känslan av att vara en lärande individ. 
Förskoleerfarenheter lyfts fram som en viktig del för utveckling av processfärdigheter som 
sedan underlättar elevens lärande. Elevers självskattning av betyg har högst påverkansfaktor 
vilket innebär att eleven har god kännedom om egna prestationer. Den faktorn kan påverkas 
genom tidigt uppmuntran till lärande i hemmet för att sedan utvecklas vidare i skolan 
eftersom barn redan vid åttaårsåldern vet sin plats i prestationsrankningen (Hattie, 2014). 

Hemmet – I hemmet tar Hattie upp att föräldrars ambitioner och förväntningar för deras barn 
kan vara en fruktbar miljö men också att det kan vara direkt skadligt i förhållande till det 
lärande som elever förväntas utveckla i skolan. Påverkansfaktorer som har stora effekter visar 
här att hemmiljön har störst påverkan på elevernas resultat på metanivå. Med hemmiljö 
innebär bland annat den intellektuella stimulans barnet får och föräldrars engagemang i 
barnets utveckling och lekmaterial. SES (Socioekonomisk status) visar att den har ungefär lika 
stor påverkan som hemmiljön. SES kan ses som ett sammanfattande mått på familjers relativa 
position i en social hierarki. Hattie redogör att SES har en kraftfull påverkansfaktor, speciellt i 
förskolan och de första årskurserna i skolan. Barnen ska inte behöva leva i två olika världar, 
skolan och hemmet, utan det är föräldrars förväntningar, delaktighet, kunskap om ”skolans 
språk” och ambitioner som har stor betydelse för elevers prestationer (Hattie, 2014). 

Skolan – Snabbare studiegång innebär vad som händer med klasser för begåvade elever och 
har i mätningen störst effektstorlek. Därefter hamnar uppförande i klassrummet/studiero som 
innebär frånvaron av störande elever. Klimatet i klassrummet finns, enligt Hattie, inom varje 
skola och präglas av målorientering, positiva mellanmänskliga relationer och socialt stöd. 
Fortsättningsvis visar lärande i smågrupper inom klassen goda resultat och ännu större 
effekter fås om eleverna har erfarenheter av grupparbete eller tränas i det. Kamratpåverkan 
visar också stora effekter och kan ge hjälp i form av handledning, vänskap, återkoppling, 
känslomässigt stöd men det kan också leda till bristande engagemang (Hattie, 2014).   

Läraren – Hattie menar att utöver lärarens engagemang för att utmana sig själv i sitt ämne är 
det bra relationer till eleverna som hjälper dem att använda varierade strategier eller processer 
för att lära sig ämnet i fråga. Den största påverkansfaktorn här är videoanalys av 
undervisningen som innebär en form av lärarutbildning/fortbildning enligt modellen: teori, 
demonstration, övning, återkoppling och stöd. Lärares tydlighet i undervisningen handlar om 
lärarens tydlighet i att klargöra mål och kriterier för eleven, där även förklaringar, exempel 
och handledd övning ingår för att uppnå dessa. Förtroendefulla relationer lärare – elev 
handlar om att respektera elevernas bakgrund och kultur, ha förmåga att lyssna och känna 
empati samt ge värme och uppmärksamhet. Alla dessa påverkansfaktorer visar sig ge goda 
studieresultat (Hattie, 2014). 
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2 Teoretiska perspektiv  

Detta kapitel inleds med en kortare beskrivning på hur lärares strategier kan stå i kombination 
mellan individ och kultur sett ur ett kulturpsykologiskt perspektiv. Därefter beskrivs sex 
utvalda motivationsteorier för att ge en bättre förståelse för vad som kan motivera och 
inspirera människors musicerande. Perspektivet och motivationsteorierna påverkar metoden 
för datainsamling och analys, det i sin tur påverkar resultatet för denna studie. 

2.1 Kulturpsykologi  
Vi är starkt påverkade av den kultur vi lever i och individens utbildning är totalt beroende av 
den omgivning individen växer och utvecklas i (Vygotskij, 1923/2006). Vygotskij menar att 
den kultur vi lever i påverkar oss så pass mycket att människor ärver den och därför kan man 
inte separera lärandet från den kultur där det sker. Backman (2014) utgår från ett 
kulturpsykologiskt perspektiv för att förklara hur lärares strategier står i fokus mellan individ 
och kultur. Bruner (1996/2002) utgår från situationer där individer kan ha olika kulturella 
erfarenheter till skillnad från Vygotskij som menar att individerna delar erfarenheter från en 
starkt dominerande kultur. Det Vygotskij och Bruner har gemensamt är att kunskap medieras 
genom kulturella verktyg (Backman, 2014). Mot bakgrund av detta perspektiv blir det än 
viktigare att undersöka var elever/högskolestudenter musicerat utanför grundskolan och även 
se vad som inspirerat och motiverat till deras musicerande. Den omgivande kulturen (både 
skola och hemmiljö) ses alltså som mycket avgörande för det lärande som kan ske där, men 
även läraren och vilka strategier den använder. 

2.2 Motivationsteorier  
Motivation är grunden till människors handlingar, önskan, behov, agerande och varför de 
tänker samt gör som de gör. Genom åren har teorierna blivit mer specifika och fokuserade 
(Weiner, 1992). Eccles, Wigfield & Schiefele (1998) tar upp frågor som: Varför har folk olika 
mål? Varför investerar vissa tid och energi på att få akademiska kunskaper, medan andra med 
samma intellektuella färdigheter fokuserar på kunskaper som musik eller ingenting alls? 
Eftersom denna studie undersöker vad som motiverar och inspirerar människor känns det 
relevant att börja med en kort historisk översyn av de teoretiker som försökt förklara 
motivation och hur synen på detta förändrats genom åren. Motivationsteorierna som följer 
kommer senare i studien diskuteras och användas som stöd för att lyfta fram arbetets syfte.   

Psykoanalytisk teori – Freud (1934) är en av de första som började med teorier inom området. 
Han föreslog att instinkter, i form av kroppsbehov som representeras kognitivt som 
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önskningar, är den stora drivkraften bakom det energiska beteendet. Den primära källan till 
dessa instinkter är id  eller den omedvetna delen av sinnet. Freud menar att en instinkt eller ett 3

behov kommer från id och skapar spänning vilket gör att individer agerar på ett visst sätt. För 
att frigöra denna spänning skapar individer beteenden som återställer ett balanserat 
homeostatiskt  tillstånd. Om objektet som behövs för att uppfylla den instinktiva enheten är 4

frånvarande måste egot hitta en alternativ lösning. Om den nya lösningen är sekundär uppnås 
homeostas. Egot blir också involverat om iden syftar till att tillgodose behovet på socialt 
otillåtna sätt. Under dessa omständigheter måste egot, det medvetna sinnet, antingen 
undertrycka behovet eller hitta ett annat lämpligare utlopp vilket ofta leder till en konflikt 
mellan egot och id. Om egots lösningar inte uppfylls på ett tillfredsställande sätt kan problem 
som neuroser utvecklas (Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998). I allmänhet är Freuds idéer om 
motivation inte särskilt aktuella för nuvarande utvecklingsteoretiker. Delvis för att de är svåra 
att testa men också eftersom iden om att människor är stängda energisystem och att 
instinkterna är den primära källan till motivation har ifrågasatts. Freuds bidrag till 
motivationsområdet kommer sannolikt att vara hans betoning på omedveten motivation (ibid., 
s. 1018). 

Lewins fältteori – Lewin utgick från gestaltpsykologin där Mebius (2010) gör en tydlig 
metafor i sin artikel om fältteori där man kan tänka sig ett stort tredimensionellt fiskenät där 
trådarna går lite hur som helst mellan knoparna. Föreställ dig att du är en av knutarna i nätet 
och att alla andra människor också är knutar i nätet. Människorna som du har relationer till 
representeras av trådar som går från dig till andra människor. Vi befinner oss i ett nät av 
relationer och det är grunden till Lewins fältteori som är besläktad med gestaltpsykologin 
(Mebius, 2010). Lewin utgick ifrån att beteendet bestäms av både personen och omgivningen 
och introducerade idén om life space . Life space innehåller personens uppfattning om 5

omgivningen organiserad i olika regioner. Han ställde upp dessa motivationsresultat eftersom 
de regioner som tillgodoses med särskilda behov eller mål, som till exempel skolprestation, är 
i spänning tills dessa mål uppnås. Även om Lewins uppfattning om life space inte längre får 
speciellt mycket uppmärksamhet är hans ide om att både människan och omgivningen är 
viktigast för de flesta aktuella motivationsteorier (Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998). 

Beteendeteori – Hull (1943) försökte förklara inlärning och motivation genom vetenskap för 
människors beteenden. Han antog att individuellt, socialt, moraliskt, omoraliskt, normalt och 
psykopatiskt beteende genereras av samma lagar. Hull var övertygad om att motivation kom 

 Id – Id, ego och super-ego är de tre olika delarna i Freuds strukturella modell av psyken där id är 3

okoordinerade instinktiva trender.

 Homeostas – Ett stabilt och konstant tillstånd gentemot omgivningen i ett biologiskt system.4

 Life space – Kombinationen av alla faktorer som influerar en persons beteende.5
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från drivkrafter och delade upp dem i två enheter. Båda bygger på deprivation  där första 6

enheten är när det biologiska behovet saknas som till exempel hunger, törst, sex, behov av luft 
och vila. Den andra enheten är behovet som byggs vid till exempel rädsla, olika incitament för 
att utföra en handling och ångest. Det är dessa beteenden som motiverar och tillfredsställer 
individens behov.  

B.F. Skinner (1974) studerade bland annat hur olika tillämpningar påverkar beteenden och 
han blev känd för reinforcement principles . Skinner ansåg att den fria viljan är en illusion 7

och att mänskliga handlingar beror på konsekvenser av tidigare handlingar. Om 
konsekvenserna är dåliga är risken stor att handlingen inte blir upprepad men om 
konsekvenserna är bra är sannolikheten att man fortsätter göra bra ifrån sig. Reinforcement 
principles har tillämpats kraftigt i utbildningsinstitutioner vilket kan motivera eleven att 
engagera sig i skolan då negativa konsekvenser resulterat i kvarsittning, skamvrån eller aga. I 
likhet med som Freud poängterade även Hull att behovet av tillfredsställelse är den främsta 
anledningen för individens beteende. Men till skillnad från Freud inkluderade inte Hull och 
Skinner den kognitiva delen i deras teorier (Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998).  

Rotters sociala inlärningsteori – Enligt Psykologiguiden (2017) kan social inlärningsteori idag 
ses som ett allmänt sätt att se på utvecklingen av sociala reaktionsmönster och personliga 
egenskaper med hjälp av den behaviorism som Hull och Skinner förespråkade. Rotters lagar 
och formler resulterade i en teori om att människor lär sig välja det beteende av flera som har 
störst sannolikhet att fungera och är enligt honom en blandning av förväntningar, 
förstärkningar och kontrollfokus. Detta innebär att det är individen själv eller omvärlden som 
bestämmer över ens handlingar och vad de leder till (Psykologiguiden, 2017). Hans teorier 
om förväntningar, förstärkningar och kognitiva processer fick en avgörande betydelse och har 
inkorporerats hos de flesta forskare/teoretiker (Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998).   

Förväntansteorin – Expectancy-value theory  är en av de viktigaste delarna av 8

motivationsforskning. Den syftar till att skapa en ram för att förstå varför individer är 
intresserade av eller bryr sig om en aktivitet till den grad att de tror att det kan vara angeläget 
för dem i framtiden (Pintrich & Schunk, 2002). Modellen beskriver fyra faktorer som är 
relevanta för elevernas förväntningar och värderingar av en aktivitet. Det första, attainment 

 Deprivation – Deprivering är ett undandragande eller undanhållande av stimulering som är av 6

väsentlig betydelse för människans utveckling.

 Reinforcement principles – Den primära processen som formar och kontrollerar beteenden i form av 7

positivt och negativt. 

 Expectancy-value theory – Förväntansteorin: En model som förklarar hur individer motiveras för att 8

uppnå mål.
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value , refererar till hur viktigt en elev anser det är att göra bra på en uppgift. Att spela bra på 9

ett musikalbum är till exempel viktigt för en student vars självkoncept innebär en stark känsla 
av identitet när det gäller att vara en skicklig musiker. Det andra innebär känslan av njutning 
en instrumentalist har när hen utför det rena nöjet att göra musik definierad som intrinsic 
motivation . Den tredje faktorn, extrinsic utility , bildar elevernas uppfattningar om det 10 11

extrinsiska nyttjandevärdet av att lära sig sitt instrument enligt användbarheten för deras 
framtida mål, inklusive karriärsval. En student som spelar ett instrument uteslutande för sitt 
egna nöjes skull i en ensemble kommer att värdera musikprestationen annorlunda än en 
student vars avsikt är att bli en professionell musiker. Den fjärde, perceived cost , är de 12

upplevda negativa aspekterna av att lära sig ett instrument, såsom mängden övning som 
behövs för att fortsätta förbättra och engagera sig i aktiviteten. Barn kan få för sig att 
kostnaden för att träna varje dag inte är värt ansträngningen, eftersom de inte har tillräckligt 
med tid för andra saker i sitt liv, som sport eller sociala aktiviteter (Eccles, Wigfield & 
Schiefele, 1998).  

 Attainment value – Det uppnådda värdet. 9

 Intrinsic motivation – Inre motivation.10

 Extrinsic utility – Yttre motivation: Något som inte värdefullt i sig utan endast i förhållande till 11

någonting annat. 

 Perceived cost – Uppfattad kostnad i form av tid och engagemang.12
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3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka var elever och högskolestudenter kunnat musicera 
utanför grundskolan och vad som inspirerat samt motiverat dem. 

Huvudfråga 

Var har musiken funnits tillgängligt utanför musikklassrummet i grundskolan? 

Sekundärfrågor 

1. Hur många aktiva musiker hade tillgång till att musicera utanför musikklassrummet?  

2. Har musikläraren i grundskolan betydelse för elevernas musikintresse?  

4. Metod 
Denna studie har utgått från Brymans (2012) kvantitativa forskningsmetod i hur en kvantitativ 
undersökning kan göras. Kapitlet är uppdelat i sex delar där det närmare redogörs vilka 
ställningstaganden som gjorts och hur processen har gått till. Kapitlet inleds med generella 
frågeställningar. Därefter förklaras mina val av platser och undersökningspersoner följt av 
etiska överväganden. I fjärde delen redogörs processen av datainsamlingen följt av 
enkätfrågorna och avslutningsvis redovisas analysmetoden.    

4.1 Generella frågeställningar 
För att besvara mina forskningsfrågor har en beskrivande undersökning använts i form av en 
webbenkät med 10 frågor. Deltagarna i studien har givits möjlighet att besvara frågorna direkt 
på en dataskärm eller i mobilen (Dahmström, 2011). 

Min huvudfråga är var musiken funnits tillgängligt utanför klassrummet. Med musik utanför 
klassrummet menar jag alla former av instrument där även sång inkluderas. Det kan vara allt 
från att ha tillgång till instrument hemma eller att det givits möjlighet att musicera på annat 
sätt utanför klassrummet i form av privat undervisning, kulturskola, studiecirkel, kyrkan, kör 
eller annat. Jag undersöker också om musikläraren i klassrummet kan vara en avgörande 
faktor för inspiration och motivation då individerna påverkas och är totalt beroende av den 
omgivning de växer och utvecklas i (Vygotskij, 1923/2006). 
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4.2 Val av platser och undersökningspersoner 
Undersökningen har begränsats till ett urval av populationen, en s.k. sample survey 
(Dahmström, 2011). En grundskola, ett gymnasium och en musikhögskola har valts för att 
kunna se olika individers erfarenheter angående studiens huvud- och sekundärfråga. 
Stickprovens storlek och beslutet om att använda just tre olika skolor har valts som en 
kompromiss mellan tid, pengar och behovet av precision. Hur stort ett stickprov ska vara rör 
sig om hur stort samplingsfel forskaren är beredd att acceptera (Bryman 2012). Det hade 
behövts mer tid och resurser för att minska samplingsfelet i denna studie men det är min 
förhoppning att detta urval kan ligga som grund för vidare forskning i inom samma område.  

En kommunal grundskola blev utvald i denna undersökning på grund av personliga kontakter. 
En nära bekant som här har fått det fingerande namnet Hugo arbetar på denna skola som 
engelsklärare vilket resulterade i mitt val av grundskola. Hugo har fått ansvaret av skolan att 
ha elevens val vilket innebär att grundskoleeleverna i denna studie har valt att ha musik vilket 
är viktigt att ha med i åtanke när resultatet redovisas.  

Min andra kontakt, med det fingerande namnet Anna, är en nära bekant som arbetar som 
spansk- och idrottslärare på ett kommunalt gymnasium vilket ledde till att den skolan valdes 
som utgångspunkt för min gymnasieundersökning. Denna skola valdes för att undersöka 
elever som inte har valt en musikinriktning. Mer varierande svar på hur de upplevde 
musikläraren från grundskolan fås också eftersom många elever i studien inte kommer från 
samma grundskola. 

Som student på KMH har jag tillgång till de plattformar och forum där information enkelt kan 
skickas ut till majoriteten av studenterna. Eftersom alla deltagare i studien nu går på KMH vet 
vi att de har fortsatt musicera efter grundskolan. På det här sättet fås ett representativt urval 
och även ett sannolikhetsurval eftersom alla som svarat på min enkätundersökning med 
säkerhet har ett intresse för musik och musicerar idag (Bryman, 2012). 

4.3 Etiska överväganden 
Innan webbenkäten skickades ut var det viktigt att förhålla mig till de lagar som finns för att 
skydda den enskilda människan och se över min forskningsetik. Det finns fyra allmänna krav 
i lagtexten och dessa är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att jag som forskare måste informera deltagarna 
om syftet med arbetet. Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter i undersökningen 
ska ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras där obehöriga 
inte kan ta del av dem. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätten att bestämma 
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över om de vill vara med eller inte. Nyttjandekravet handlar om uppgifter från enskilda 
personer och att det endast får användas för forskningsändamål (Forsman, 1997).  

Respektive lärare från grund- och gymnasieskolan har informerat samtliga eleverna om 
studiens syfte samt att det var frivilligt att delta och ett skriftligt utskick med samma 
information har skickats till studenterna på KMH.    

4.4 Insamling och bortfall av primärdata 
Sekundärdata från tidigare forskning som kan vara relevant för mina aktuella frågeställningar 
har inte hittats vilket lett till att ny data har fått samlats in, det vill säga primärdata 
(Dahmström, 2011). 

En webbenkät har skickats till ut till 471 personer som är med i Kungl. Musikhögskolans 
studentkår, KMS, på Facebook där 72 svarade. KMS har i skrivande stund 496 medlemmar 
som antingen studerar heltid, deltid, är utbytesstudenter eller stödmedlemmar. Totalt antal 
studerande på KMH är enligt de fullkomliga registreringar som fanns i Ladok per 
2017-10-09: 754 st. 

Ett försök gjordes med att få studentkåren på skolan att skicka ut min webbenkät på mail till 
alla som går på skolan men blev nekad eftersom kåren vill undvika att studenternas inkorg 
blir full av enkätundersökningar. Mitt första utskick generade ca 20 svar men efter att ha 
uppdaterat beskrivningen på att det tar cirka 2 minuter att genomföra fick jag efter en vecka in 
72 svar. Det stora bortfallet kan tänkas bero på att många studenter inte kollar alla notiser på 
Facebook som kommer från KMS eftersom det ofta handlar om information som kan kännas 
irrelevant eller att de helt enkelt inte har tid, ork eller lust.  

Genom kontakt med Hugo och Anna som arbetar på respektive grund- och gymnasieskola har 
en klass från varje skola tillfrågats. 14 gymnasielever och 11 grundeskoleelver har deltagit i 
studien. Tre respondenter har glömt eller hoppat över första frågan om ”Nuvarande 
sysselsättning” vilket hade kunnat undvikas om en interaktiv webbenkät hade valts där svar 
måste ges innan man ser nästa fråga (Dahmström, 2011). Trots bortfallet på första frågan har 
jag kunna utesluta att det skedde på grundskolan eftersom inget bortfall från högskolan eller 
gymnasiet visades. Sammanlagt har 11 respondenter från alla tre skolorna valt att hoppa över 
frågan ”Hade du tyckt mer om musikämnet om det var en annan musiklärare i grundskolan?”. 

4.5 Enkätfrågorna 
En webbenkät med 10 olika surveyfrågor har skickats ut till 97 elever och studenter via en 
weblänk som tog cirka två minuter att genomföra (se bilaga 1). Mätningen har resulterat i att 
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vissa skillnader kan ses mellan de olika åldersgrupperna när det gäller de kvantitativa 
variabler som är aktuella. Eftersom jag är intresserad av att se olika faktorer bakom varför 
människor musicerar, eller inte musicerar, efter grundskolan har flera indikatorer använts i 
min webbenkät för att få fram information. Det är eleven och studentens personliga åsikter, 
upplevelser, värderingar och tolkningar som är föremål för mitt intresse. Vissa frågor har 
begränsade svarsalternativ i form av ”ja” eller ”nej” där även ett öppet alternativ varit 
tillgänglig där respondenten kunde svara skriftligt. Det har varit entydiga frågeställningar som 
preciserats och formulerats så enkelt som möjligt av anledning att deltagarna inte ska behöva 
fråga varandra om hjälp och därigenom påverka varandras svar (Andersson 1994). Vissa 
frågor har ställts mer neutrala och balanserade där respondenterna fått ge fler svarsalternativ 
(Dahmström, 2011).  

I denna undersökning används envariabelfrågor som är en av de vanligare metoderna för 
redovisning av statistik (Esaiasson, Gilljam, Wängnerud, 2007). För att lära känna datan har 
en variabel studerats åt gången som kommer visas i tabeller och stolpdiagram i resultatkapitlet 
(Dahmström, 2011). Procenttalen har avrundats till heltal eftersom denna avrundningsprincip 
ger en pedagogisk och läsvänlig resultatredovisning. Detta tillvägagångssätt är vanligt i 
frågeundersökningar eftersom det är sällan man behöver vara så precis i att använda många 
decimaler. Detta innebär att jag ibland varit tvungen att ”tvinga” procenttalen att summera till 
100 i avrundningen (Esaiasson, Gilljam, Wängnerud, 2007). 

Två frågor från enkäten kommer inte att redovisas i form av tabell och diagram. Första frågan 
användes för att fastställa vilken skola deltagaren gick på och senare i enkäten ställdes frågan 
”Tycker du det är kul att spela ett instrument” som i efterhand kändes irrelevant för studiens 
syfte (se bilaga 1). 

4.6 Analysmetod 
Analysen av det insamlade datamaterialet har skett i takt med att de första svaren började 
komma in. Detta arbete är inspirerat av ett kulturpsykologiskt perspektiv och olika 
motivationsteorier, mina egna erfarenheter och min egna utvecklingsprocess som skett under 
arbetets gång. Analysen har skett i en pendelrörelse mellan resultat och de teorier som 
redovisats i kapitel 2.  

Induktion innebär att man utgår från en mängd enskilda fall och hävdar ett samband som är 
generellt giltiga medan deduktion utgår från en generell regel som förklarar ett visst enskilt 
fall av intresse (Alvesson & Sköldberg, 1994). Analysarbetet har till stor del utgått från en 
abduktiv ansatts som kan innebära ett samspel mellan induktion och deduktion. Samspelet 
kan ses som en pendelrörelse mellan de båda där jag försökt strukturera och analysera 
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insamlad data samt förankra den i teorin. Analysen skedde i tre olika faser som presenteras 
nedan. 

• Analysen i första fasen kom att handla om hur många skolor som skulle undersökas 
och ta reda på hur stor andel av deltagarna som haft musiktillgång utanför 
klassrummet. Tiden jag hade på mig att genomföra studien och hur länge deltagarna 
fick på sig att svara på enkäten innan det var dags att påbörja databearbetningen var en 
nödvändig faktor i denna beskrivande undersökning (Dahmström, 2012). 

• Efter ett första utskick till studenterna på KMH var deltagandet väldigt lågt. Allt 
eftersom svaren började komma in kunde surveytjänsten uppskatta på ett ungefär hur 
lång tid det tog att genomföra enkäten. Informationen om hur lång tid enkäten tog 
uppdaterades vid ett andra utskick till studenterna och fler valde då att delta i 
undersökningen. Den andra fasen skedde växelvis med den första. 

• I den tredje fasen skedde bearbetningen och struktur av det insamlade datamaterialet. 
Datamaterialet som kommit in har i efterhand räknats om manuellt eftersom 
surveytjänsten sammanställt resultatet från alla tre skolor och detta gick inte att 
separera. Därefter var det möjligt att få en tydligare överblick där det eftersträvats att 
på ett tydligt sätt redovisa resultaten för att sedan jämföra och diskutera. I denna fas 
skedde även en analys i förhållande till kulturpsykologiskt perspektiv och 
motivationsteorier. 

Efter att ha beskrivit insamlingsmetoden av data, förutsättningarna för arbetet, etiska 
överväganden och analysarbetet kommer nu resultatet presenteras i nästa kapitel. 

!  13



5. Resultat 
Detta kapitel är uppdelat i två delar, där första delen redovisar resultatet från enkätfrågorna. I 
andra delen sammanfattas, tolkas och analyseras resultatet som sedan i diskussionskapitlet 
kopplas till mina teoretiska utgångspunkter. I studien har 11 elever från grundskolan, 14 
elever från gymnasiet och 72 studenter från Kungl. Musikhögskolan deltagit. 

5.1 Resultatet från enkätfrågorna 
I denna del presenteras resultaten från enkätfrågorna som tabeller och diagram. Varje tabell 
visar, i antal och procent, hur många deltagare som svarat från varje skola samt vad de har 
svarat. Detta följs direkt upp av ett stapeldiagram. Det är viktigt att ha i åtanke att deltagandet 
från högskolan, den gula stapeln i diagrammet, är större än gymnasiet och grundskolan vilket 
resulterar i att den stapeln nästan alltid visar högst frekvens.  

Fråga 1 – Här ställdes frågan om instrumenttillgång i hemmet. 90 procent av respondenterna 
har svarat ”ja”. Fem procent har svarat ”nej” och resterande fem procent ”Ibland” (Se figur 1).   
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Tabell 1.1.

Instrument i 
hemmet

Grundskola Gymnasium Högskola Totalt n = 97

Ja 10 (90%) 9 (64%) 68 (94%) 87 (90%)

Nej 1 (10%) 4 (29%) 0 (0%) 5 (5%)

Ibland 0 (0%) 1 (7%) 4 (6%) 5 (5%)

A
nt

al
 e

le
ve

r/
hö

gs
ko

le
st

ud
en

te
r

0

16

32

48

64

80

Figur 1. Fråga: Har du haft tillgång till något instrument i ditt hem när du gick/går på grundskolan?
Ja Nej Ibland
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Fråga 2 – Denna fråga ställdes för att försöka få en bild av var de kunde musicera utanför 
skolan, där flera svarsalternativ fick ges. 83 procent av alla deltagare har svarat ”I hemmet”, 
följt av ”Kulturskolan” med 67 procent och ”Privatundervisning” med 46 procent (Se figur 2). 
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Tabell 1.2

Var de kunde 
musicera utanför 
skolan

Grundskola Gymnasium Högskola Totalt n = 97

Ingenstans 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

I hemmet 8 (72,7%) 11 (78,5%) 61 (84,7%) 80 (82,5%)

Kulturskola 3 (27,2%) 7 (50%) 55 (76,3%) 65 (67%)

Privat-
undervisning

3 (27,2%) 8 (57,1%) 34 (47,2%) 45 (46,4%)

Studiecirkel 1 (9%) 4 (28,5%) 10 (13,8%) 15 (15,5)

Kör 0 (0%) 3 (21,4%) 23 (31,9%) 26 (26,8%)

Kyrkan 0 (0%) 6 (42,8%) 27 (37,5%) 33 (34%)

Annat 1 (9%) 0 (0%) 8 (11,1%) 9 (9,3%)
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Figur 2. Fråga: Var kunde du musicera utanför skolan?
Ingenstans I hemmet Kulturskola Privat Studiecirkel Kör Kyrkan Annat

8

27
23

10

34

55
61

63487
11

11338

Grundskola Gymnasium Högskola



Fråga 3 – Vidare i enkäten undersöktes om musikämnet varit givande i grundskolan där 20 
procent kryssat i att det var ”Mycket givande” och 30 procent ”Ganska givande”. 18 procent 
har valt ”helt ok” medan 22 procent kryssade i ”Inte speciellt givande”. Sju procent av 
respondenterna kryssade i ”Det gav mig inget alls” (Se figur 3). 

Fråga 4 – Var de kunde musicera utanför skolan svarar inte på frågan om hur de lärde sig 
därav följdfrågan: ”Hur lärde du dig musicera?”. Här fick deltagaren ge flera svarsalternativ 
och privatundervisning, kulturskola, kyrka har slagits ihop som ett alternativ. Ett 
svarsalternativ var ”Kan inte musicera” som fem personer från gymnasiet kryssat i. ”I 
hemmet” fick högst resultat med 62 procent följt av 49 procent som svarat ”I skolan”. 39 
procent har svarat ”Privat, kulturskola, kyrka” och 37 procent ”Självlärd” (Se figur 4). 
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Tabell 1.3

Om musikämnet 
var givande

Grundskola Gymnasium Högskola Totalt n = 97

Mycket givande 1 (9,1%) 1 (7,1%) 18 (25%) 20 (20,6%)

Ganska givande 6 (54,5%) 7 (50%) 17 (23,6%) 30 (30,9%

Helt ok 1 (9,1%) 3 (21,5%) 14 (19,4%) 18 (18,6%)

Inte speciellt 
givande

2 (18,2%) 2 (14,3%) 18 (25%) 22 (22,7%)

Det gav mig inget 
alls

1 (9,1%) 1 (7,1%) 5 (7%) 7 (7,2%)
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Figur 3. Fråga: Tycker du musikämnet är/var givande i grundskolan?
Mycket givande Ganska givande Helt ok Inte speciellt givande Det gav mig inget alls
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Fråga 5 – Denna fråga handlar om deltagaren ansåg att musikläraren har haft en betydande 
roll för hens musikintresse. Tabellen visar att 47 procent svarat ”ja” och 19 procent ”nej”. 34 
procent har haft olika musiklärare som varit både bra och dåliga (Se figur 5). 
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Tabell 1.4

Hur hen lärde sig 
musicera

Grundskola Gymnasium Högskola Totalt n = 97

I hemmet 5 (45,4%) 6 (42,8%) 49 (68%) 60 (61,9%)

I skolan 4 (36,3%) 5 (35,7%) 38 (52,7%) 47 (48,5%)

Självlärd 3 (27,3%) 5 (35,7%) 28 (38,8%) 36 (37,1%)

Privat, 
kulturskola, 
kyrka, etc

3 (27,3%) 4 (28,5%) 31 (43%) 38 (39,2%)

Annat sätt än 
ovanstående

1 (9,1%) 4 (28,5%) 3 (4,1%) 8 (8,2%)

Kan inte 
musicera

0 (0%) 5 (35,7%) 0 (0%) 5 (5,2%)

A
nt

al
 e

le
ve

r/
hö

gs
ko

le
st

ud
en

te
r

0

10

20

30

40

50

Figur 4. Fråga: Hur lärde du dig musicera?
I hemmet I skolan Självlärd Pri, kult, kyrka, etc Annat Kan inte
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Tabell 1.5

Musiklärarens 
roll

Grundskola Gymnasium Högskola Totalt n = 97

Ja 4 (36,4%) 3 (21,4%) 39 (54,2%) 46 (47,4%)

Nej 3 (27,2%) 6 (42,9%) 9 (12,5%) 18 (18,6%)

Jag har haft olika 
musiklärare, bra 
och dåliga

4 (36,4%) 5 (35,7%) 24 (33,3%) 33 (34%)



Fråga 6 – Här ställdes frågan om deltagarna har eller hade andra hobbys eller intressen som 
var mer intressanta än musikämnet i grundskolan. 50 procent har svarat ”ja” och 49 procent 
har svarat ”nej”. En elev (1 procent) på gymnasiet har kryssat i ”Allt annat var roligare än 
musik” (Se figur 6). 
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Figur 5. Fråga: Skulle du säga att musikläraren har/haft en betydande roll för ditt 
musikintresse?

Ja Nej Olika musiklärare, bra och dåliga

24

9

39

563 434

Grundskola Gymnasium Högskola

Tabell 1.6

Andra ämnen 
eller hobbys

Grundskola Gymnasium Högskola Totalt n = 97

Ja 6 (54,5%) 11 (78,6 %) 31 (43%) 48 (49,5%)

Nej 5 (45,5%) 2 (14,3%) 41 (57%) 48 (49,5%)

Allt annat var 
roligare än musik

0 (0%) 1 (7,1%) 0 (0%) 1 (1%)
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Figur 6. Fråga: Hade/har du andra ämnen och/eller hobbys som var mer intressanta än musik för 
dig i grundskolan?

Ja Nej Allt annat var roligare än musik
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Fråga 7 – Här undersöktes om deltagarna hade tyckt mer om musikämnet om det var en 
annan musiklärare. 30 procent har svarat ”Ja, troligtvis” och 26 procent har valt ”nej”. 33 
procent svarade ”Vet inte”. 11 (11 procent) deltagare hoppade över frågan (Se figur 7). 

Fråga 8 – Den här frågan handlar om deltagarna tror att ett instrument i hemmet är viktigt för 
musicerande i och utanför musikklassrummet där 88 procent svarat ”ja”, sex procent ”nej” 
och sex procent ”Vet inte” (Se figur 8). 
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Tabell 1.7

Annan 
musiklärare

Grundskola Gymnasium Högskola Totalt n = 86

Ja, troligtvis 4 (36,4%) 7 (50%) 18 (25%) 29 (29,9%)

Nej 3 (27,2%) 5 (35,7%) 17 (23,6%) 25 (25,8)

Vet inte 4 (36,4%) 2 (14,3%) 26 (36,1%) 32 (33%)
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Figur 7. Fråga: Hade du tycker mer om musikämnet om det var en annan musiklärare i 
grundskolan?

Ja, troligtvis Nej Vet inte
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Grundskola Gymnasium Högskola

Tabell 1.8

Viktigt med 
instrument i 
hemmet

Grundskola Gymnasium Högskola Totalt n = 97

Ja 10 (90,9%) 7 (50%) 68 (94,4%) 85 (87,6%)

Nej 0 (0%) 5 (35,7%) 1 (1,4%) 6 (6,2%)

Vet inte 1 (9,1%) 2 (14,3 %) 3 (4,2 %) 6 (6,2%)



5.2 Sammanfattning och tolkning av data  
Efter att ha presenterat resultaten följer här en sammanfattning och tolkning av datan i den 
ordning som det beskrivits i kapitel 5.1.Det är svårt att dra några generella slutsatser eftersom 
denna studie enbart använder sig av tre skolor. En faktor som ytterligare komplicerar 
möjligheterna att dra generella slutsatser är att det är många fler deltagare från högskolan än 
från de andra skolorna. Men även fast deltagandet från KMH är större än grundskolan och 
gymnasiet finns det data som är intressant att analysera kopplade till arbetets syfte. De resultat 
som visat sig ha störst effekt kommer nu tas upp. 

Första frågan i resultatkapitlet ställdes för att ta reda på om instrument funnits tillgängligt i 
hemmet. Det är bara en elev från grundskolan och fyra från gymnasiet som inte har haft ett 
instrument i hemmet, men att de givits tillgång att musicera på annat sätt om de ville. Alla 
deltagare från Kungl. Musikhögskolan har någon gång haft tillgång till ett instrument i 
hemmet vilket svarar på min sekundärfråga i syftet. 

Resultatet i fråga två visar områden på var deltagarna givits tillgång att musicera utanför 
grundskolan. Högst resultat fick ”I hemmet” med 83 procent, följt av ”Kulturskolan” (67 
procent). Sedan kom ”Privatundervisning” med 46 procent och sedan ”Kyrkan” med 34 
procent. Intressant att notera är att på Kungl. Musikhögskolan har 27 av 72 personer (38 
procent) kunnat musicera i kyrkan.   

I tredje frågan visar resultatet att strax över hälften av deltagarna (51 procent) tycker att 
musikämnet varit givande följt av 29 deltagare (30 procent) som inte tycker tycker att det 
varit speciellt givande. Nästan en femtedel (19 procent) tyckte musikämnet varit helt ok.  
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Figur 8. Fråga: Tror du att ett instrument i hemmet är viktigt för att få motivation till musicera i 
och utanför musikklassrummet?

Ja Nej Vet inte
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Grundskola Gymnasium Högskola



I fråga fyra om hur de lärde sig musicera fick deltagarna ge fler svarsalternativ där de resultat 
som fick högst visar att 62 procent lärt sig musicera ”I hemmet” följt av 49 procent som 
svarat ”I skolan”. 39 procent har lärt sig musicera i kulturskolan, privat eller kyrkan. Därefter 
visar 37 procent att de är självlärda. Hemmet och skolan visar sig i den här studien vara en 
viktig miljö för eleven att musicera i.  

Resultatet i fråga fem, om läraren haft en betydande roll för deltagarens musikintresse, visar 
att nästan hälften av deltagarna (47 procent) har svarat ”ja”, följt av nästan en tredjedel (34 
procent) som har haft olika lärare, både bra och dåliga. 19 procent har svarat ”nej”. 

I fråga sex ställdes frågan om de hade andra ämnen eller hobbys som var mer intressanta än 
musik där hälften av deltagarna svarat ”ja” och resterande ”nej”. Kollar man på  
gymnasiedeltagarnas svar ser man att 12 (86 procent) av 14 hade andra ämnen eller hobbys 
som var mer intressanta.    

I fråga sju undersöktes om deltagarna hade tyckt mer om musikämnet om de haft annan 
musiklärare. Resultatet visar att nästan en tredjedel (30 procent) tror att de hade tyckt mer om 
musikämnet om det hade varit en annan musiklärare. 26 procent har svarat ”nej” och 33 
procent ”Vet inte”. 

På sista frågan undersöktes om deltagarna tror att ett instrument i hemmet är viktigt för att få 
motivation till att fortsätta musicera efter grundskolan och här har 88 procent svarat ”ja”. 5 av 
14 från gymnasiet och en deltagare från Kungl. Musikhögskolan utgör sex procent som svarat 
”nej” och resterande sex procent har svarat ”Vet inte”.     
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6. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka var man musicerat utanför grundskolan och 
vad som inspirerat och motiverat en. I föregående kapitel är resultatet redovisat och tolkat. I 
det här kapitlet diskuteras resultaten och jämförs med teorin. För att strukturera upp det har 
fem underrubriker valts som svarar på huvud- och sekundärfrågorna. Jag har valt att kalla 
dem Musikinspiration utanför klassrummet, Musikers erfarenheter och Musikläraren. Sedan 
avslutas kapitlet med Nya obesvarade frågor följt av en Metoddiskussion. 

6.1 Musikinspiration utanför klassrummet 
Den socioekonomiska statusen, SES, är intressant att titta på eftersom jag trodde att det kunde 
röra sig om en ekonomisk fråga om var man kunnat musicera utanför klassrummet. Hattie 
(2014) redogör i sin studie att SES och att föräldrars kunskap om vad eleven förväntas lära sig 
i skolan är två viktiga påverkansfaktorer. Detta förutsätter att elevens föräldrar har kunskap 
om musik. Synligt lärande ger en övergripande bild av elevers studieprestationer där det är 
svårt att se hur just musikämnet kan påverkas men om man jämför med svenska, engelska 
eller mattekunskaper hos vuxna är det troligtvis många föräldrar som har mer kunskap inom 
dessa kärnämnen. 90 procent av deltagarna har svarat att de haft ett instrument i hemmet och 
samtliga har kunnat musicera utanför skolan, på ett eller annat sätt. Dessvärre saknas 
information om föräldrars inkomst eller utbildningsnivå och jag kan därför inte se om SES 
har eller haft en betydande roll för deltagarnas instrumenttillgång.  

Fler svarsalternativ fick ges på två av enkätfrågorna, var deltagarna kunde musicera utanför 
skolan och hur de lärde sig musicera (se tabell 1.2 och 1.4). Detta för att försöka få en bild av 
var lärande kan ske utanför skolan samt undersöka var lärande har skett. Som tidigare nämnt 
har majoriteten haft ett instrument hemma och det är även där de flesta angivit att de lärt sig 
musicera (62 procent). Utöver hemmet visar resultatet att de flesta deltagarna har lärt sig 
musicera i kulturskolan, privatundervisningen, kyrkan (39 procent) och att 37 procent är 
självlärda. Alla i studien har kunnat musicera utanför skolan om de ville och det är bara fem 
deltagare på gymnasiet som menar att de inte kan musicera.  

Sissay (2016) berättar om hur hon hittade musiken via kyrkan som även en tredjedel (34 
procent) av respondenterna angett att de kunde musicera i. När det däremot kommer till mig 
och min personliga bana började jag först musicera i hemmet för att sedan på grundskolan 
hitta studiecirklarna som gav mig tillgång till replokal där mitt band kunde öva. I denna studie 
verkar inte studiecirklar har påverkat musikerna på KMH eftersom det alternativet fick lägst 
resultat. 
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6.2 Musikers erfarenheter  
Denna studie visar att alla 72 deltagare från Kungl. Musikhögskolan har någon gång haft 
tillgång till ett instrument i hemmet vilket svarar på min sekundärfråga i syftet. Det är extra 
intressant att titta på var de kunde musicera och var de lärde sig. 49 personer (68 procent) har 
lärt sig musicera i hemmet. Samtidigt har 28 personer valt att de är självlärda. Om dessa 
personer är självlärda i hemmet är svårt att säga men troligtvis är det en kombination med 
skolan där 38 personer (53 procent) lärt sig musicera.  

Kyrkan tycks spela en viss roll där 27 musiker (38 procent) valt att de kunde musicera i. 
Eftersom kulturskolan, privatundervisning och kyrkan slagits ihop som ett alternativ är det 
svårt att säga exakt vart de har lärt sig musicera. Det är dock värt att nämna att 31 musiker (43 
procent) valde alternativet ”Kulturskolan, privatundervisning och kyrkan”. 

När jag tittar på timplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) framgår det tydligt att musik 
tillsammans med ämnet bild har lägst antal undervisningstimmar på 230 timmar jämfört med 
andra ämnen som engelska eller svenska som har över 1000 timmar. I denna studie har hälften 
av deltagarna haft haft andra hobbys än musik, varav 43 procent som svarat går på KMH. Vad 
det beror på är svårt att säga men det skulle kunna kopplas till gestaltpsykologin där Mebius 
(2010) gör en koppling till Lewins ide om life space där han menar att omgivningen spelar en 
stor roll för till motivation och skolprestation. Eftersom musikämnet har lägst antal timmar 
tänker jag att det inte är konstigt att andra ämnen får mer uppmärksamhet. Kvalitativa 
intervjuer hade behövts göras för att få reda på vad som motiverat musikerna till att fortsätta  
musicera efter grundskolan. 

6.3 Musikläraren 
Nästan hälften av alla deltagarna har svarat att musikläraren har haft en betydande roll för 
deras musikintresse och 26 procent anser att en annan musikläraren inte har spelat en 
betydande roll för deras musikintresse. Varför resultatet ser ut som det gör är svårt att säga 
men jag vill tro att det kan bero på att läraren lyckats fånga just dessa deltagares 
uppmärksamhet i klassrummet. Läraren kan ha använt sig av de kulturella verktyg som 
behövs för att kunskap ska medieras (Backman, 2014). 

Påverkansfaktorn Lärares tydlighet i undervisningen handlar om lärarens tydlighet i att 
klargöra mål och kriterier för eleven, där även förklaringar, exempel, handledd övning ingår 
för att uppnå dessa (Hattie, 2014). Min erfarenhet är att många lärare idag kämpar för att få 
musik i halvklass eftersom det blir svårt att hinna med att ge varje elev den uppmärksamhet 
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som behövs i musikämnet för att motivera eleven. Därför tänker jag att man kan gruppera i 
olika rum om det är möjligt. Fördelen med att gruppera i olika rum kan vara att man kan ge de 
begåvade eleverna en snabbare studiegång som i Hatties (2014) studie visar ge väldigt goda 
resultat. Nackdelen tänker jag kan bli att de mindre begåvade inte får den kamratpåverkan 
som också visar sig ha en god påverkansfaktor och som jag vet inspirerat mig när jag spelat 
med musiker jag anser vara bättre än mig själv. Jag vet från egna erfarenheter hur det kändes 
att få positiv feedback i tidig ålder vilket delvis ledde till att jag tyckte musikämnet blev 
inspirerande. Eccles, Wigfield & Schiefele (1998) skriver att människor kommer att bli 
absorberade av materialet som ska läras endast om de är intresserade av det. Därför anser jag 
att det är lärarens uppgift att fånga varje elevs uppmärksamhet genom rätt metoder.  

Deltagarna som har haft olika musiklärare som varit bra och dåliga samt de deltagarna som 
tror att de hade tyckt mer om musikämnet om det var en annan musiklärare skulle istället 
kunna bero på brister i lärarens tydlighet. Det skulle också kunna bero på deprivationen som 
Hull (1943) tar upp inom beteendeteorin där bland annat hunger och vila kan vara faktorer 
som påverkar individens inlärning och motivation. Musiklektionerna kanske ligger i slutet av 
dagen eller tidigt på morgonen. Som musiklärare kan det då bli svårare att motivera elever 
som inte redan är frälsta i musikämnet. Detta är endast spekulationer då jag saknar data som 
stödjer detta. 

Läroplanen (2017) ställer krav på genrebredd vilket kan ses som problematiskt då Welch 
(2005) menar att om man ändrar på ett av de tre element som bestämmer en persons 
musikalitet, kommer individens musikalitet förändras på ett negativt sätt. Personligen anser 
jag att det är viktigt med den genrebredd som ges i skolan men för eleven som, exempelvis,  
precis lärt sig sjunga klassiskt, kan en annan låt i genren pop eller rock bli för utmanande och 
eleven kanske tappar intresset. Eftersom 33 (34 procent) av alla deltagarna har haft olika 
musiklärare under grundskolan skulle jag vilja påstå att den sociala omgivningen blivit 
ändrad, även om det inte handlar om en specifik musikalisk genre. Detta skulle kunna vara en 
anledning till att nästan hälften av deltagarnas intresse till musik inte är prioriterad i 
grundskolan; det hemostatiska tillståndet hos individen inte längre är stabilt (Freud, 1934). 
Freud (1934) menar också på att behovet hos människan kommer från id och eftersom 
omgivningen i musikklassrummet förändrats måste egot hitta alternativa lösningar som i det 
här fallet skulle kunna resultera i att man prioriterar andra ämnen eller hobbys. 

6.4 Nya obesvarade frågor  
Under arbetets gång har nya frågeställningar dykt upp. En större undersökning hade behövts  
göras med personer som idag inte håller på med musik för att se varför de tappade intresset. 
Kan det vara att eleverna har för mycket som pågår i deras vardag att musiken helt enkelt inte 
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får mer utrymme på deras fritid? Jag önskar också att jag ställt frågan om deltagarna anser att 
deras föräldrar har kunskap i musik och dess teori. Det skulle även vara intressant att i en 
större studie undersöka föräldrars socioekonomiska status då jag saknar data för att kunna 
göra några slutsatser i detta arbete. 

Eftersom många har haft andra hobbys eller intressen undrar jag hur dagens musikerna hittade 
tillbaka till musikintresset efter grundskolan. Kanske är det för att musiktillgången i tidig 
ålder gett musikerna de grundläggande kunskaper som behövts vilket resulterat i att de inte 
behöver anstränga sig, vilket i sin tur gjort att de kunnat fokusera på andra aktiviteter? 
Personligen såg jag mig själv som en snow- och skateboardåkare hela grundskolan före 
musiker. Jag vill tro att musiktillgången som gavs i tidig ålder resulterade i att jag inte 
behövde anstränga mig lika mycket som de andra eleverna vilket resulterade i att jag lättare 
kunde adaptera musiken. 

Welch (2005) menar att effekterna av kulturella sammanhang redan kan ses hos sex månader 
gamla spädbarn vilket också kan kopplas till Vygotskij (1923/2006) som också säger att den 
kultur vi lever i påverkar oss så pass mycket att vi ärver den. Jag anser att min musikalitet är 
starkt påverkad av min farfar som lärde mig grunderna i tidig ålder. Också därför hade det 
varit intressant att undersöka föräldrarnas musikintresse och kunskaper i ett försök att se en 
koppling. 

Det hade varit intressant att undersöka vilka metoder lärare använder sig av för att motivera 
och inspirera elever. Om lärare mer frekvent använde sig av, exempelvis, videoobservationer 
och stöd från andra lärare hade troligtvis läraren lärt sig mer hur hen påverkar atmosfären i 
klassrummet då den faktorn visar den högsta effektstorleken (Hattie, 2014). 

6.5 Metoddiskussion 
På grund av att jag använt mig av en webbenkät online för första gången stötte jag på problem 
efter att alla resultat kommit in. Efter ett första utskick till studentkårens Facebookgrupp fick 
jag kommentarer på att vissa frågor var otydliga vilket korrigerades direkt. Det andra 
problemet var att vissa frågor som ”Tycker du det är kul att spela ett instrument” är helt 
irrelevanta för min undersökning. Även om det är intressant att se vad eleverna tycker ströks 
den frågan i resultatredovisningen. Det största problemet upptäcktes efter studenterna på 
KMH svarat och jag skickade ut samma webblänk till gymnasiet och grundskolan. Detta 
resulterade i att jag inte kunde urskilja diagrammen och statistiken vad respektive skola svarat 
på varje fråga. Däremot fanns tjänsten att jag kunde se varje deltagares enskilda svar vilket 
ledde till att jag själv fick räkna ut statistiken från alla 97 svaranden. Den uträkningen har 
tagit mycket tid men det var viktigt eftersom jag inte hade tid att skicka ut en ny separat 
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webbenkät till varje skola. Jag ändrade tempus i vissa frågor innan jag skickade vidare 
enkäten till grund- och gymnasieskolan för att det skulle stämma in på deltagarens ålder. 

Validiteten och reliabiliteten kunde blivit tydligare om jag skapat separata webbenkäter till 
varje skola. Min önskan hade varit att få in lika många svaranden från grundskolan och 
gymnasietskolan som på KMH för att få tydligare validitet och reliabilitet (Bryman, 2012). 
Mer tid och erfarenhet hade gjort detta möjligt men det är något att tänka på i framtida 
forskning. Resultaten jag kan se från denna onlinetjänst har visat vad alla respondenter, 
oavsett skola kryssat i, vilket också är intressant, men eftersom jag ville ha tydligare statistik 
och jämföra elevernas erfarenheter har jag fått analysera varje enskilt svar samt gjort egna 
diagram och tabeller. Något som jag inte hade med i min ursprungliga tidsplan. Det finns en 
problematik med att det är olika många deltagare från respektive skola som svarat på enkäten. 
Detta har resulterat i att tabellerna och diagrammen kan se missvisande ut. 

Slutligen hade jag i efterhand formulerat om vissa frågor i enkäten för ett enklare och 
tydligare analysarbete. Några frågor har varit ledande och vissa hypotetiska frågor hade 
kunnat undvikas då det är svårt för respondenten att sätta sig in i hur man hade tyckt i ett 
annat scenario än det deltagarna befinner sig i (Dahmström, 2011).    
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Bilaga 1 
1. Nuvarande sysselsättning 

(  ) Grundskola 
(  ) Gymnasium 
(  ) Högskola 

2. Har du haft tillgång till något instrument ditt hem när du gick/går på grundskolan? 

(  ) Ja 
(  ) Nej 
(  ) Ibland 

3. Var kunde du musicera utanför grundskolan? 

(  ) Ingentstans 
(  ) I hemmet 
(  ) Kulturskola 
(  ) Privatundervisning 
(  ) Studiecirkel 
(  ) Kör 
(  ) Kyrkan 
(  ) Annat 

4. Tycker du musikämnet är/var givande i grundskolan? 

(  ) Mycket givande 
(  ) Ganska givande 
(  ) Helt ok 
(  ) Inte speciellt givande 
(  ) Det gav mig inget alls 

5. Hur lärde du dig musicera? 

(  ) I hemmet 
(  ) I skolan 
(  ) Självlärd 
(  ) Privat, Kulturskola, Kyrka etc 
(  ) Annat sätt än ovanstående 
(  ) Kan inte musicera 

6. Tror du musik i ett barns hem är viktigt för att få inspiration till att musicera i och utanför 
musikklassrummet? 
(  ) Ja 
(  ) Nej 
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(  ) Vet inte 

7. Skulle du säga att musikläraren har/haft en betydande roll för ditt musikintresse? 

(  ) Ja 
(  ) Nej 
(  ) Jag har haft olika musiklärare, bra och dåliga 

8. Tycker du det är kul att spela ett instrument? 

(  ) Ja 
(  ) Nej 
(  ) Ibland 

9. Hade/har du andra ämnen och/eller hobbys som var mer intressanta än musik för dig i grundskolan? 

(  ) Ja 
(  ) Nej  
(  ) Allt annat var roligare än musik 

10. Hade du tyckt mer om musikämnet om det var en annan musiklärare i grundskolan? 

(  ) Ja, troligtvis 
(  ) Nej 
(  ) Vet inte
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