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Sammanfattning  
Det är idag en brist på musiklärare i Sveriges grundskolor. Samtidigt pekar tidigare studier på 

att det finns hos musiklärarstudenter en social kod varinom musikeryrket har högre status till 

skillnad från musikläraryrket. Dessutom verkar en del studenter vilja söka musikerutbildning 

istället för att börja jobba som musiklärare efter examen. Syftet med denna studie var därför att 

undersöka musiklärarstudenters motivation för att arbeta som lärare alternativt musiker samt 

undersöka om det finns några yttre faktorer som samverkar med olika motivation. Datain-

samling skedde med hjälp av enkäter som distribuerades till musiklärarprogrammens studenter 

på fyra olika musikhögskolor i Sverige. Därefter användes statistiska analysmetoder för att ana-

lysera insamlade data. Resultatet visar att musiklärarstudenter generellt har en låg eller måttlig 

motivation att arbeta som musiklärare inom grundskolan men att det inte finns några samband 

mellan motivationer och yttre faktorer. Det visar också att de som söker vidare till musikerut-

bildningar efter musiklärarexamen spelar i huvudsak klassisk musik men är ett resultat som inte 

kan generaliseras till den valda populationen ur statistisk synpunkt. Detta diskuteras utifrån 

aspekter av yttre och inre motivation. Vidare studier på området behövs för att ta reda på mer 

varför musiklärarstudenters motivationer ser ut som de gör. 

 

Nyckelord: musiklärare, musiker, motivation, status, grundskola. 

 

 
 

Abstract  
There is currently a shortage of music teachers in Sweden's elementary schools. At the same 

time, earlier studies indicate that there is a social agenda among students in music teacher edu-

cation wherein the musicianship has a higher status than the music teacher's profession. In ad-

dition, some students will apply for bachelor education instead of starting to work as a music 

teacher after graduation. The aim of this study was to investigate the motivation of music edu-

cation students teach music alternatively work as a musician as well as to investigate whether 

there are any external factors that interact with different motivations. Data collection was done 

with the help of questionnaires that were distributed to students within music education pro-

grams at four different music colleges in Sweden. Subsequently, statistical analysis methods 

were used to analyze collected data. The results show that music teacher students generally 

have a low to moderate motivation to work as a music teacher in elementary school, but there 

are no links between motivations and external factors. It also shows that those who apply for a 

bachelor education in music after music teacher exams play classical music. These results 

though cannot be generalized to the chosen population from statistical point of view. This is 

discussed based on aspects of external and internal motivation. Further studies in the field are 

needed to find out why the motivation of music teacher students looks like they do. 

 

Keywords: music teacher, musician, motivation, status, elementary school. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras och beskrivs mitt valda intresseområde för denna studie. Därefter 

presenteras problemområdet för studien och arbetets disposition. 

1.1 Inledning 

Det ämnesområde som jag vill undersöka är musikläraryrkets attraktivitet kontra musikeryr-

kets attraktivitet. Jag intresserar mig för detta område då jag själv upplever en elitism bland 

studenter på olika musikutbildningar som präglas av en social kod varinom musikeryrket har 

högre status än musikläraryrket. Även hos musiklärarstudenter verkar denna sociala kod vara 

förekommande. Ibland erfar jag att det finns musiklärarstudenter som inte ens har för intent-

ion att vara musiklärare efter gjord utbildning utan har sin lärarexamen som en extra trygghet 

i det kommande yrkeslivet som musiker. Detta är väl möjligtvis inte något nytt men däremot 

ett annat fenomen jag fått erfara är viljan att studera vidare på en kandidatutbildning efter 

gjord musiklärarexamen. Med dagens musiklärarprogram som är fem år och musikerkandidat-

program på minst tre år om man inte väljer att även göra en master innebär detta en studietid 

på hela åtta eller tio år vilket kan anses vara väldigt mycket. Dessutom verkar detta vara före-

kommande mer inom vissa instrumentgrupper och möjligtvis mer även inom vissa musikgen-

rer inom en utbildning. Jag börjar då fundera kring huruvida detta är ett vanligt fenomen och 

hur många som vill undervisa efter gjord musiklärarexamen. Även kring huruvida det skulle 

kunna finnas en koppling mellan olika viljor och faktorer så som instrument, musikgenre, 

kön, ålder och även möjligtvis vilken årskurs man går. På det stora hela ser jag fler problem 

med dessa fenomen. Dels kan trivsel på musiklärarutbildningarna påverkas negativt och dels 

kan det eventuellt leda till bortfall av undervisande musiklärare. Om det dessutom är så att 

musiklärarstudenter väljer att studera totalt 10 år på både musiklärarprogram och musikerut-

bildning kan vi börja fundera på varför en väljer att studera så lång tid att studiemedel inte ens 

är möjligt att få hela den tiden. Kan det vara så att det är ett så pass hårt emotionellt klimat 

inom dessa studentkretsar att studenter känner sig pressade att studera så länge? 

 

1.2 Problemområde  

Det problemområde jag vill undersöka är huruvida det kan finnas olika prestationskulturer 

inom olika genrer av musik och inom olika instrumentgrupper. Problemet här är då ifall det 

kan finnas eventuella ojämlikheter mellan genrer och instrumentgrupper. Förekommer det i en 

instrumentgrupp eller musikgenres sociala kod statusstämplar knutna till yrkesvalen musiklä-

rare och musiker? Huruvida påverkas studenter av denna sociala kod? Påverkar detta studen-

tens yrkesval under utbildningens gång? Sen är också då frågan om sådan eventuell press kan 

påverka trivseln för studenter. Dålig trivsel kan rent hypotetiskt leda till avhopp i utbild-

ningen. Eller sporras studenter snarare till att jobba hårdare för en karriär som musiker eller 

lärare? Detta är frågor som jag funderar över och som har inspirerat denna studie. Jag vill då 

mer specifikt undersöka vad studenter har för tänkta yrkes- eller studieliv efter avslutade mu-

siklärarstudier och ifall det finns en koppling mellan dessa viljor och instrumentgrupper, mu-

sikgenrer, kön & ålder. Kön och ålder är faktorer som jag lagt till med anledning att jag anser 

dessa som intressanta faktorer. 

 

Bouij (1998) skriver om olika rollidentiteter som musiklärarstudenter tillskriver sig själva. 

Han beskriver fyra framträdande rollidentiteter i sin studie där varje rollidentitet definieras av 

olika viljor som tematiserats i studien. Det framgår då att det finns studenter som inte har nå-

gon större vilja att bli lärare såväl som studenter som faktiskt har ett intresse att jobba med 

barn. Det gör sig också tydligt i studien att det finns två sociala koder att sträva efter. Den ena 
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rör musikeryrkets utövning och den andra musiklärayrkets därav musikeryrkets sociala kod 

anses ha högre status (Bouij, 1998, ss. 274-278). Frågan är då hur många som egentligen vill 

bli lärare som faktiskt går på en musiklärarutbildning? Genererar musiklärautbildningen fler 

musiker än musiklärare? En annan fråga som då också är av relevans är huruvida antagnings-

processen till musiklärautbildningen främjar vissa rollidentiter. Om urvalet av sökande till 

musiklärarutbildningen grundar sig på sökandes färdigheter istället för deras önskningar om 

yrkesliv och pedagogiska utvecklingspotential är frågan om inte många potentiellt duktiga 

musiklärare utesluts från yrket. I slutändan är den stora frågan om vi inte får brist på verk-

samma musikpedagoger i landet. Enligt Hammar (2019) finns idag en stor brist på musiklä-

rare ute i Sveriges grundskolor. En utav de intervjuade vittnar om att det till exempel i södra 

delarna av Örebro län saknas musiklärare helt och andra ämneslärare får turas om att ha hand 

om musikundervisning.  

1.3 Arbetets disposition 

I detta första kapitel definieras det problemområde som ligger till grund för studien. I andra 

kapitlet presenteras ett urval av tidigare forskning inom området och forskningsfrågor för stu-

dien ställs upp. I det tredje kapitlet redogörs för de teoretiska perspektiv som utgör det förhåll-

ningssätt data samlas in och analyseras. Det fjärde kapitlet redogör för de metoder som använts 

för att samla in och analysera data samt hur studien designats. Även etiska ställningstagande 

redogörs för här. I det femte kapitlet redogörs resultatet för studien och i det sjätte kapitlet 

diskuteras i relation till tidigare forskning.  
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel redogörs ett urval av tidigare forskning och artiklar inom det valda problemom-

rådet. Syfte och forskningsfrågor ställs även upp i slutet av detta kapitel. 

2.1 Artiklar inom området och Self Determination Theory 

2.1.1 Perspektiv på musiklärarskapet 

Brand (2000) hävdar i sin artikel att kärleken till musik inte räcker för att uppehålla en musik-

lärarprofession. Enligt honom svartmålas musikläraryrket i populärkulturens media och även 

av föräldrar som har åsikter om sina barns yrkesval. Samtidigt påpekar han att musikerstuden-

ter inte förstår eller kan känna igen det varierande arbetsklimat samt arbetsuppgifter som mu-

sikläraryrket innefattar. Läraryrket ställer många krav på olika förmågor och subtiliteter som 

unga vuxna behöver utforska medan de överväger en karriär inom musikpedagogik. Om en 

misslyckas att förutspå de svårigheter som finns inom musikpedagogik finns det risk att lo-

vande unga musiklärare slutar sin musiklärarkarriär tidigt. Enligt Mazzocchi (2015) skapar 

bra lärare en emotionell anknytning till sina elever. Vidare enligt hans definitioner är bra mu-

siklärare sådan att hen vågar tänja på bekvämlighetszonen för att nå resultat, de strävar inte 

efter att hela tiden se till att alla är glada och till ro hela tiden. Bra lärare är också enligt 

Mazzocchi bra på att kommunicera kunskap, vågar lägga undervisningsfokus på mycket 

grundläggande kunskaper, förstår att vartenda barn är kapabelt att bli duktig på det hantverk 

som lärs ut.  

2.1.2 Brister i grundskolans musikundervisning 

Media vittnar om en brist på musiklärare i Sveriges grundskolor idag. Hammar (2019) har in-

tervjuat en musiklärare på en grundskola i Örebro som hävdar att det finns stora behov av le-

gitimerade musiklärare ute i Sveriges grundskolor. Många skolor har obehöriga lärare om de 

ens har någon musiklärare över huvud taget. Han påstår också att det inte finns några musiklä-

rare överhuvud taget på skolor i södra delarna av Örebro län. Där får övriga lärare på skolan 

turas om att ta musiken vid sidan av sin egen undervisning. Allt för stora grupper, dålig ljud-

miljö samt brist på lokaler och utrustning sägs vara några av de problemen som möjligtvis or-

sakar denna avsaknad på lärare.  

 
Att jobba aktivt med arbetsmiljön och erbjuda bra arbetsvillkor är nog det allra vik-

tigaste för att locka till sig lärare – och för att faktiskt kunna behålla dem (Åsa 

Fahlen i intervju med Hammar 2012) 

 

Skolinspektionen (2011) bekräftar i en rapport denna bild till stor del. Kvalitéten i undervis-

ningen variera både mellan skolorna och inom dem. Samtidigt ställer den begränsade timpla-

nen och ämnets karaktär stora krav på hur undervisningen organiseras och genomförs. Skol-

verkets granskning visar att det är stora skillnader i kvalité emellan skolorna. Möjligheten att 

musicera skiljer sig stort men musikskapande är det som undervisningen genomgående ger 

minst möjlighet till. 

2.1.3 Motivation – Self determination theory 

Ryan & Deci (2017) skriver om self determination theory som en empiriskt baserad organist-

isk teori för mänskligt beteende som behandlar inre och yttre motivation. Denna teori delas in 

i sex olika delteorier och baserar sig på tidigare forskning inom området motivation. Jag tar 

här upp fyra av dem som jag anser mest relevanta för ämnet. 
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Cognitive evaluation theory 

Denna delteori som Ryan & Deci skriver om fokuserar primärt på inre motivation hos indivi-

den och hur händelser i den sociala miljön påverkar den. Fenomenenet inre motivation besk-

rivs här som den primära och spontana benägenheten att utvecklas genom aktivitet. Till exem-

pel är lek, utforskande och interaktion aktiviteter som utökar individens kompetens och för-

mågor. Denna naturliga lust är enligt dem en väldigt viktig del av människans natur som på-

verkar människans kognitiva och emotionella utveckling samt dess psykologiska välfärd. 

Inom cognitive evaluation theory identifieras omständigheter för yttre belöningars påverkan 

på den inre motivationen (Ryan & Deci, 2017, ss. 123-125). Denna teori har sedan utvidgats 

med ett intrapersonellt och interpersonellt perspektiv. Relationen till de som utdelar belö-

ningen & individens normer och värderingar är faktorer som är centrala här (Ryan & Deci, 

2017, ss. 158-159). 

 

Organismic integration theory 

Inom denna teori är yttre motivation ett centralt begrepp. Aktiviteter som arbete, hushållssyss-

lor, plikter och självdisciplin är sådant människor utövar för att vara andra sociala aktörer till 

lags. Internalisering är här ett centralt begrepp som innebär att individen integrerar yttre moti-

vationer i sina egna beteenden vilket är till individens fördel när den agerar i sin sociala verk-

lighet. Det finns inom denna teori fyra former av yttre motivation. Extern reglering som inne-

bär att individen reglerar sina beteenden för yttre belöning eller för undvikande av straff. In-

trojektiv reglering som innebär att individen reglerar sina beteenden för att följa regler och 

värden som internaliserats för att undvika ångest eller andra negativa känslor som ligger för-

knippat med att inte göra så individen ”bör göra. Reglering genom identifiering som innebär 

att individen reglerar sina beteenden för att denne identifierar det som viktigt för sina egna 

värderingar. Integrering är den renaste formen av integrering där yttre motivation assimileras 

med de andra aspekterna som utgör individen. (Ryan & Deci, 2017, ss. 179-189) 

 

Causality orientations theory 

Denna teori fokuserar på människors individuella skillnader i dess motivationsstilar. Tre pri-

mära motivationsstilar kan mätas hos en individ. Autonomisk orientering beskriver den grad 

som en individ orienterar sig i sina omgivningar genom att behandla dem som informations-

källor när de tar hänsyn både till externa företeelser och den interna upplevelsen. Kontrollori-

entering beskriver den grad som en individ tar hänsyn till externa sociala företeelser och belö-

ningar. Individer med kontrollorientering tenderar att reglera externt och introjektivt och kan 

till följd av detta förlora siktet på sina egna intressen och värderingar. Opersonlig orientering 

beskriver den grad som en individ riktar fokus mot hinder som finns inför att uppnå mål, upp-

lever ångest och inkompetens inför detta samt reagerar på avsaknad av kontroll av ett utfall. 

Exempelvis är människor med denna orientering passiva och lätt överväldigade av deras egen 

interna drift samt omständigheter i omgivningen (Ryan & Deci, 2017, ss. 216-219). 

 

Goal contents theory 

Goal contents theory ställer yttre motivation mot inre motivation där dessa kategoriserar olika 

former av mål som människor försöker uppnå i livet. Det försöks här även göras kopplingar 

till huruvida dessa två kategorier av mål är förknippat med olika välmående. Yttre motivat-

ioner anses här ge ett lägre välbefinnande hos individen medan inre motivationer ger ett bättre 

välbefinnande. Inre motivation definieras av mål som exempelvis nära relationer, personlig 

utveckling och att bidra till sitt samhälle. Exempel på yttre mål fokuserar på instrumentella 

utfall så som pengar, makt, berömmelse och yttre attraktivitet (Ryan & Deci, 2017, ss. 272-

276). 
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2.2 Tidigare forskning 

Här presenteras ett urval av tidigare studier och forskningspublikationer. 

2.2.1 Tidigare forskning om motivation bakom musikerskapet 

Schnare m.fl. (2011) har gjort en studie om motivationer bakom musikerskapet. En enkätun-

dersökning genomfördes med musiker där svaren analyserades utifrån possible self konceptet. 

Possible self konceptet är introducerat av Hazel och Nurius (1986) som enligt dem är en indi-

vids kognitiva framställning av vad de potentiellt kan bli, vad de hoppas bli och vad de är 

rädda för att bli. Inom dessa kategorier utkristalliserade sig olika teman. Mest framträdande 

inom kategorin av förhoppningar om framtida själv inom musik är förbättring av olika former 

av förmågor, social samhörighet och framgångar som att vara en välkänd musiker samt få be-

talt för sitt musicerande. Även personlig njutning var ett tema som dök upp. Denna sista kate-

gori som ses som en inre motivation fick förvånansvärt få svar. Endast nio procent angav att 

de hoppas på detta framtida jaget. Vad gällde respondenternas förväntningar var de mestadels 

negativa. De negativa förväntningarna som respondenter hade var att hamna i obekväma situ-

ationer, vacklande på grund av ålder samt att vara för upptagen eller omotiverad att öva. Ana-

lys av de fruktade framtida jagen genererade fem huvudsakliga teman: vara en fattig musiker, 

skada/sjukdom, ekonomiska problem, brist på kunskap och känsla av att vara obetydlig.  

Ivarsson (2014) påvisar distinktionen mellan amatörer och professionella i det som han be-

nämner som fritidsforskning. Amatörer får inte betalt för sitt utövande medan professionella 

får ersättning för sitt utövande av sin passion/intresse (Ivarsson, 2014, ss. 269-272).  

 

Hallam m.fl. (2018) har i sin studie även undersökt huruvida musikalisk motivation skiljer sig 

mellan pojkar och flickor på olika expertisnivåer av musikalisk förmåga. Den mest framträ-

dande skillnaden hos olika motivationsfaktorer var tillit i sina egna musikaliska förmågor. 

Flickorna rapporterade lägre tillit i förhållande till att vara framgångsrika på sina instrument 

och också i förhållande till möjligheten att vara en bra musiker. Parkes & Jones (2011) har i 

en enkätstudie undersökt motivation som ligger till grund för att välja en karriär inom musik 

hos musikstudenter på universitet. Det mest frekventa svaret på varför studenter överväger en 

karriär i musikframförande var att de ”tyckte om att spela eller framföra musik”. Efter det var 

det mest frekventa svaret ”att de gillade kommunikationen med publiken i samband med ett 

framförande”. I studien kom det även fram svar om studenters förmågor förknippat med deras 

motivation för att välja en musikerkarriär. Vissa angav de inte är bra på att lära ut, dock end-

ast 7,1 procent av alla svar innehöll detta.  

2.2.2 Tidigare forskning om motivation bakom musiklärarskapet 

Christer Bouij (1998) har gjort en studie om musiklärarstudenters yrkessocialisation. I denna 

studie utkristalliserar sig fyra olika rollidentiter som är representativa för olika motivationer 

som musiklärarstudenter har. Den första benämns som Musikant/allmänt musikintresserad. 

Denna roll definieras av en motivation att studera på musikhögskolan för att bli bättre på mu-

sik. Ordet ”musikant” används för att dessa människor inte nödvändigtvis vill lära sig enbart 

ett instrument eller en genre. Att bli lärare är här underprioriterat och ses bara som en följd av 

den utbildning de ändå valt. Den andra benämns som den elevcentrerade läraren. Denna roll 

definieras av de som vill arbeta med barn och ungdom samt musik. De flesta talar dock om att 

arbeta med barn primärt. Den tredje rollen benämns som den innehållscentrerade läraren. 

Dessa vill undervisa på ett högre stadium och betonar hur viktigt det är att kunna spela för att 

kunna förebilda på sitt instrument. De är inte särskilt intresserade av att utveckla sina elever 

utöver musiken, detta är ”inte deras uppgift”. Den fjärde rollen benämns som musiker/inter-

pret. Kan betecknas som en kamouflerad musikerutbildning och dessa har inget större intresse 
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för att bli lärare (Bouij, 1998, ss. 274-278). Vidare menar Bouij att det verkar vara lättare att 

kombinera en musikerroll med en lärarroll än tvärtom. Han påstår att detta har att göra med 

att en elevcentrerad rollidentitet ofta bemöts med misstänksamhet. Dessa lärare har ett kom-

munikativt undervisningsideal där processen är det centrala. Omgivningen tycks tolka dessa 

personers intressen för barn och undervisning som ett ointresse för musik. Dessutom har 

dessa svårt att få sin rollidentitet erkänd på grund av att lärare på musiklärarutbildningarna 

inte får rollstöd av de elevcentrerade för sina innehållscentrerade rollidentiteter. Elevcentre-

rade lärare på en musikutbildning har inte direkta svar på frågor och får sin ”kick” av proble-

matiserande och konstruktiva diskussioner. Den innehållscentrerade läraren får däremot sin 

kick när studenter uppnår det i förväg definierade målet i undervisningen. Läraren förevisar 

och eleven härmar (Bouij, 1998, ss. 278-279). 

 

Thornton (2013) har i en studie undersökt vad musiklärare tror är influerande faktorer i valet 

att bli musiklärare. En enkätundersökning genomfördes av 71 musiklärare som undervisar på 

en nivå som motsvarar gymnasium. Resultatet visar på att musiklärarrespondenterna i under-

sökningen tror att kärleken till musik och musikupplevelser inom skolan är de mest influe-

rande faktorerna. Hellman (2008) har i en studie undersökt huruvida musiklärarstudenter fak-

tiskt tänker bli musiklärare eller ej. Enkäter skickades ut till sex högre institutioner för musik-

utbildning med frågor som rörde studenters motivation för att undervisa. Resultatet visar i 

denna studie att 94,7% av respondenterna tänker examineras inom musikpedagogik. 86,8% av 

respondenterna tänker göra karriär av musikpedagogik och 63,4% angav att de tänker lära ut i 

musik fram till pension. Enligt Hellman bör dessa resultat tolkas med försiktighet och påvisar 

samtidigt att det ändå finns en substantiell siffra av respondenter som inte tänker försöka 

jobba som musiklärare. Emellertid finns det de som hävdar att musikerskapet i sig utvecklar 

ledarskapsförmågor. Bush (2011) utforskar i en självstudie hur kunskaper förvärvade via sitt 

eget musikerskap kan översättas till önskvärda ledarskapsförmågor. Hon påstår att hennes 

”öga för detaljer” som utvecklats i samband med musikerskapet är något som hjälper henne i 

hennes musiklärarprofession. Vidare hävdar hon att personliga upplevelser innehållandes 

oförutsägbarheter som uppstått inom musikframförande är något som krävt självförtroende 

för att hantera. Oförutsägbarheter i musikaliskt framförande handlar om att hantera problem. 

Hur en reagerar på dessa problem och hur en hanterar dem är beroende av självförtroende 

som kan utvecklas på ett särskilt sätt vid musikaliskt framförande. 

Med detta har en utveckling i hennes självförtroende skett vilket hon anser vara ett högt vär-

derat attribut för en ledarroll.  

 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  

Hammar (2019) har påvisat att det finns en stor brist på musiklärare idag, framförallt inom 

grundskolans musikundervisning. Vad beror detta på? Vi utbildar musiklärare i Sverige men 

ändå är behovet otroligt stort. Bouij (1998) har i sin studie påvisat att motivationen för att fak-

tiskt bli musiklärare skiftar olika från individ till individ på ett musiklärarprogram. Det finns 

dessutom sociala koder på musiklärarprogrammet som säger att rollidentiteten som musiker är 

den roll som har bättre status. Frågan är då hur många musiklärare musiklärarprogrammet fak-

tiskt genererar med tanke på det Bouijs studie visat på. Att musiklärarstudenter sen väljer att 

söka kandidatprogram efter sin examen är ytterligare indikatorer på att motivationen att bli 

musiker är primär för många studenter. Thornton (2013) har sedan i sin studie visat på att mu-

siklärare tros välja sin profession efter motivationer så som kärlek till musik och tidigare mu-

sikaliska upplevelser i skolan som varit positiva. Brand (2000) hävdar emellertid att det inte 

räcker med enbart kärleken till musik för att uppehålla en musiklärarprofession. Även om mu-

siklärarstudenter sen vill undervisa är frågan på vilken nivå de vill undervisa på. Bristen på 
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musiklärare är som starkast i grundskolan och vilket väcker tanken att de flesta kanske vill 

arbeta inom andra skolformer än grundskola.  

 

Vad jag avser att undersöka med denna studie är hur musiklärarstudenters visioner och planer 

ser ut för sitt framtida yrkesliv inom musik. Dessutom avser jag att undersöka vilka skolformer 

musiklärarstudenter främst vill arbeta inom. Även det upplevda fenomenet med kandidatstudier 

efter musiklärarutbildningen är något jag ämnar försöka påvisa och för att se om det är något 

som har en koppling till andra faktorer. Jag hoppas att med denna studie kunna ge en bild av 

musiklärarstudenters motivation att undervisa och vad de faktiskt tänker göra efter sina studier. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad musiklärarstudenter har för tänkt yrkesliv efter 

avslutad utbildning och om det finns något samband mellan olika motivation och faktorer som 

instrument, musikgenre, kön och ålder. 

• Hur ser musiklärarstudenters motivation ut för att vara musiker eller musiklärare alter-

nativt vidareutbilda sig på ett kandidatprogram efter avslutad utbildning? 
• Vad finns det för samband mellan musiklärarstudenters motivation att bli musiker och 

deras instrument, musikgenre, kön och ålder?  
• Vad finns det för samband mellan musiklärarstudenters motivation att bli musiklärare 

och deras instrument, musikgenre, kön och ålder? 
• Vad finns det för samband mellan motivation att vidareutbilda sig på kandidatprogram 

efter avslutad musiklärarutbildning och deras instrument, musikgenre, kön och ålder? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som ligger till grund för stu-

dien. Först presenteras objektivism som är en ontologisk ståndpunkt. Därefter presenteras pos-

itivism som är ett kunskapsteoretiskt perspektiv som bottnar i objektivismen. 

3.1 Objektivism 

Objektivism som ontologisk ståndpunkt inom samhällsvetenskaplig forskning innebär enligt 

Bryman (2018) att sociala företeelser och deras betydelse har en existens som är oberoende av 

sociala aktörer. Sociala företeelser som vi möter är i form av yttre fakta som ligger utanför 

vårt intellekt och som vi inte kan påverka. Till exempel kan en organisation utgöra en verklig-

het som är något yttre i förhållande till de individer som finns inom den. Inom en organisation 

förekommer standardiserade procedurer, arbetsfördelning, hierarkier och mål. Genom att upp-

fatta en organisation genom dessa faktorer utgör den något yttre till de individer som den in-

nehåller. Ett annat exempel är kulturer. Kulturer kan betraktas som ett förråd av gemensamma 

vanor och värderingar som vi socialiseras in i. Detta inskränker och begränsar oss när vi inter-

naliserar de uppfattningar och värderingar som ingår i dem. Både organisationer och kulturer 

betraktas som något yttre i förhållande till aktören (Bryman, 2018, s. 57).  

 

Föreliggande studie utgår från ett objektivistiskt synsätt på kunskap. Med denna studie är syf-

tet att komma fram till en uppsättning kvantifierbara data som ger en statistisk bild av musik-

lärarstudenters visioner om framtiden. Vi har för avsikt att mäta sociala kategorier och på för-

hand givna enheter. Vidare är syftet att jämföra denna statistik med varandra för att kunna 

eventuellt indikera på samband mellan olika faktorer. Resultat ska endast redovisas och mot-

bevisa alternativt bevisa teorier enligt ett deduktivt angreppssätt på teori. (Bryman, 2018, s. 

47) Detta ligger i motsats till konstruktionism där sociala kategorier och på förhand givna en-

heter ifrågasätts. Konstruktionism fordrar mer en kvalitativ forskningsstrategi i och med att 

sociala kategorier ses som sociala produkter som människan konstruerar genom samspel. Där-

med kräver detta mer tolkande av verkligheten (Bryman, 2018, ss. 57-58). 

3.2 Positivism 

Enligt Bryman (2018) förespråkar positivism naturvetenskapliga forskningsmetoder vid studiet 

av den sociala verkligheten. Enligt denna teori är endast företeelser eller fenomen som kan 

bekräftas via sinnena kunskap (Bryman, 2018, s. 51). Thurèn (2007) skriver att enligt 

positivismen inhämtas endast kunskap genom två primära källor (s.17). Liksom Bryman skriver 

han att endast det vi kan iaktta med våra sinnen räknas som kunskap (s.51). Sen inhämtas kun-

skap enligt Thurén även genom det vi kan räkna ut genom vår logik. Vidare skriver Thurén att 

en inom positivismen inte ska ägna sig åt lösa spekulationer och låta känslorna styra oss när vi 

genomför forskning. Alla påstående ska undersökas kritiskt och beprövas med hjälp av säker-

ställda fakta. Eftersom att matematik enligt Thurén tillhör logiken ska alla fakta kvantifieras 

(Thurén, 2007, ss. 18-21). Stensmo (2002) benämner dessa två primära former av kunskap som 

analytisk och syntetisk. Den analytiska kunskapen är de logiska samband mellan begrepp och 

föreställningar och syntetisk kunskap innebär samband mellan observerade fakta och påståen-

den om dessa. Analytiska satser är sanna för sin inre språkliga logik medan syntetiska är sanna 

för att vi kan peka på ett giltigt förhållande utanför själva satsen. Sammanfattningsvis innebär 

detta att analytisk sats verifieras genom logik medan syntetisk sats verifieras genom observat-

ioner (Stensmo, 2002, s. 12–14). Wallén  (1996) hävdar att inom positivismen ska förklaringar 

kunna anges i termer av Orsak-verkan och kunskapen kunna uttryckas i lagbundenheter (s.27). 

Enligt Bryman bör vetenskapen vara värderingsfri inom denna kunskapsteori, det vill säga ob-

jektiv och därav en direkt koppling till objektivism. Teorins syfte är att generera hypoteser som 
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kan prövas för att kunna ta ställning till lagmässiga förändringar vilket alltså är ett deduktivt 

synsätt på relationen teori och forskning.  

Vidare skriver Bryman att det inom detta kunskapsteoretiska perspektiv görs en stark åtskillnad 

mellan teori och forskning där forskningens roll är att bepröva teorier. Teoretiska termer som 

inte kan observeras är inte direkt genuint vetenskapliga. Dock bör vi göra skillnad på veten-

skaplig praxis för samhällsvetenskap och naturkunskap inom denna kunskapsteoretiska tradit-

ion. Huruvida denna kunskapsteori som i grund och botten är ett naturvetenskapligt kan appli-

ceras på studiet av den sociala verkligheten är en fråga som disputerats inom forskning 

(Bryman, 2018, ss. 51-52). Enligt Stensmo (2002) har filosofen August Comte som grundade 

positivismen hävdat att den positiva kunskapen är enhetsvetenskaplig. Detta innebär att de po-

sitivistiska principerna ska gälla både för naturvetenskapen såväl som samhälls- och kulturve-

tenskaper. Comte hävdade (enligt Stensmo, 2002) att samhället styrs av lagar som liknar de 

som gäller i naturen. Comte myntade då begreppet sociologi. Dock ska det tilläggas att det finns 

flera skolor inom sociologi som inte nödvändigtvis bygger på Comtes tradition (Stensmo, 2002, 

s. 12).  
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-

görs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande samt 

dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för den här 

studien. 

4.1.1 Kvantitativ forskning 

Denna studie utgår från en kvantitativ forskningsansats som innebär att den insamlade in-

formationen går att mäta. Enligt Bryman (2018) innehåller den kvantitativa forskningen ett 

deduktivt synsätt på teori. Som tidigare nämnt handlar deduktivism om att bepröva teorier i 

motsats till induktivism som ämnar att generera teorier. Den kvantitativa forskningsansatsen 

ligger i linje med bland annat positivism såtillvida att kvantitativ forskning införlivar den na-

turvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt (Bryman, 2018, s. 61). Kausalitet är 

enligt Bryman också något som är för handen för en kvantitativ forskare. Inom kvantitativ 

forskning finns ett intresse förklara varför saker och ting är som de är. Med andra ord ligger 

det här ett intresse i att jämföra olika sociala faktorer (variabler) med varandra för att kunna 

peka på samband mellan dem och så vis få en fingervisning om vad orsaken är till en social 

företeelse. (Bryman, 2018, s. 215) 

 

Inom kvantitativ samhällsforskning är begrepp centralt. Begrepp som till exempel ideologisk 

inriktning, genusvärderingar, strategier för skolval etcetera representera olika etiketter som vi 

sätter på de delar av den sociala verkligheten som uppvisar liknande drag och som anses vik-

tiga. Begrepp utgör såtillvida sociala kategorier. Dessa begrepp ämnar vi då att mäta. Enligt 

Bryman mäter vi för att kunna påvisa små distinktioner mellan människor. Med mätning får 

vi också ett konsistent eller följdriktigt verktyg. Detta gör att vi kan verka på samma sätt som 

andra forskare och var konsekventa över tid. Med mätningar kan vi också precisera samband 

mellan olika begrepp. Operationell definition handlar om att konstruera mätverktyg för ett be-

grepp. Detta kan vara i form av frågor som respondenter får svara på. Därefter är indikatorer 

eller mått viktiga för att kunna koda svar från respondenter i en undersökning och kvantisera 

dem. Ett exempel på mått är vid enkätundersökningar. Enkätfrågor med graderingsalternativ 

utgör mått för begreppen. I sin tur är en indikator enligt Bryman något som tänks ut eller re-

dan är för handen som används som ett mått för ett begrepp.  (Bryman, 2018, ss. 202-203). 

 

Som tidigare nämnt fordrar kvantitativ forskning ett deduktivt synsätt på relationen mellan te-

ori och forskning i praktiken. Syftet med deduktion är att bepröva hypoteser som forskaren 

har utifrån det den redan vet om ett område. En hypotes formuleras genom operationella ter-

mer för att kunna översättas till forskningsbara företeelser. Genom observation kan en hypo-

tes deduceras till ett resultat som bevisar eller motbevisar teorin. I den föreliggande studien är 

hypotesen att det är många musiklärarstudenter som vill arbeta som musiker vare sig det är på 

hel eller deltid. Hypotesen är således också att motivationen att undervisa oavsett skolform 

inte är särskilt stark. Denna bild bekräftas eller förkastas med det resultat som studien genere-

rar. 

4.1.2 Enkät som datainsamlingsmetod 

Föreliggande studie utgår från en surveydesign, även kallad tvärsnittsdesign. Enligt Bryman 

(2018) ryms flera olika typer av datainsamlingsmetoder i en tvärsnittsdesign. I grund och botten 
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handlar surveydesignen om att undersöka variationer som endast kan undersökas genom att 

samla in data för mer än ett fall. Inom tvärsnittsdesignen ämnar forskaren komma fram till en 

uppsättning kvantifierbara data för att kunna skapa variation i de olika fallen och den insamlade 

informationen. Därefter kan sambandsmönster studeras genom att undersöka relationer mellan 

olika variabler. Det bör också tillägas att inom en tvärsnittsundersökning sker datainsamlingen 

vid en speciell tidpunkt (Bryman, 2018, ss. 87-88). 

 

En insamlingsmetod som ofta likställs med tvärsnittsdesignen är enkäter som också är den valda 

datainsamlingsmetoden i denna studie. Enligt Eljertsson (2005) består en enkät av ett formulär 

med frågor med en övervägande del fasta svarsalternativ. En enkät kan enligt Bryman (2018) 

både vara i pappersform och digital form. Fördelar med en enkät är att den är billig och snabb 

att administrera. Enkäter medför heller ingen intervjueffekt som i princip innebär att intervjua-

res närvaro kan påverka respondenters svar. För att minska bortfall vid enkätundersökningar 

bör vissa åtgärder tas. Bryman hävdar att det är viktigt att utforma ett bra introduktionsbrev 

som förklarar enkätens syfte samt hur respondenterna valts ut. Det är också viktigt att skicka ut 

en påminnelse till de som inte svarat på enkäten efter att den publicerats. Detta ger en påvisbar 

effekt på deltagandet i enkäten. En annan viktig aspekt av enkäter är att de inte får vara för 

långa. Detta för att minska bortfall ytterligare som kan uppstå på grund av att respondenter 

avskräcks att besvara den (Bryman, 2018, ss. 285-290). Det är även brukligt att genomföra en 

pilotstudie för att testa enkätens frågor innan enkäterna distribueras på riktigt. Detta gör vi för 

att säkerställa att surveyfrågor fungerar som de är tänkta. Ifall huvudstudien innehåller mesta-

dels slutna frågor kan vid pilotundersökningen ställa öppna frågor om studiens frågor för att få 

en bild av vilka fasta svarsalternativ som är lämpliga. En pilotstudie kan också hjälpa att hitta 

frågor i studien där alla svarar likadant och därmed inte utgör en variabel (Bryman, 2018, s. 

332). 

 

4.1.3 Statistiska analysmetoder 
Ett viktigt begrepp inom statistisk analys är variabel. Enligt Bryman (2018) är en variabel en 

egenskap eller attribut som helt enkelt varierar sig från fall till fall i en undersökning (s. 73). 

Det finns olika typer av variabler: kvot/intervallvariabler, ordinalvariabler, nominalvariabler 

och dikotoma variabler. Kvot/intervallvariabler är variabler som innehåller lika stora avstånd 

mellan kategorierna. Ordinalvariabler är variabler med kategorier som kan rangordnas. Av-

ståndet mellan dessa variabler är inte proportionerligt lika. Nominalvariabler är variabler vars 

kategorier inte kan rangordnas. Dikotoma variabler är variabler som endast kan anta två olika 

värden. Ett exempel på dessa är frågor som besvaras med ja eller nej (Bryman, 2018, ss. 409-

410). I föreliggande studie förekommer dels dikotomier, i de flesta fall är dessa ja eller nej svar. 

Ordinalvariabler förekommer i form av till exempel den likertskala som jag har konstruerat för 

en utav frågorna. Det finns sen också ett antal flervalsfrågor där fler alternativ kan kryssas i och 

är på så sätt nominalvariabler. Kvotvariabler förekommer i de fall respondenter ombeds ange 

till exempel sin ålder i numerisk fritext. 

 

Det finns olika sätt att analysera variabler på. Enligt Bryman (2018) innebär univariat analys 

en variabel i taget är föremål för analys. Detta innebär att man mäter den procentuella andel 

respondenter som ingår i en kategori för en variabel. Detta kan redovisas med frekvenstabeller 

alternativt diagram som istället illustrerar resultatet. I vissa fall kan ett medelvärde tas fram för 

att påvisa till exempel hur gamla musiklärarstudenter är genomsnittligt. Spridningsmått innebär 

att vi mäter variation. För att göra det måste vi först mäta omfånget mellan det högsta och lägsta 

värdet i ett mått. Inom denna vidd kan vi sen ta reda på vad omfånget är för en majoritet av 

respondenters svar grovt förklarat (Bryman, 2018, ss. 411-415). Inom univariat analys används 
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tabeller och diagram i denna studie för redovisning av den analyserade datan. Även medelvärde 

och spridningsmått är relevant i detta avseende för vissa av variablerna i studien. 

Bivariat analys innebär analys av två variabler samtidigt, närmare bestämt undersöks deras 

relation till varandra. Det finns olika metoder för att göra detta. För att analysera samband mel-

lan två dikotoma variabler – det vill säga variabler som endast kan anta två olika värden som 

till exempel en ja- eller nejfråga – används Phi. Med denna metod får vi fram en koefficient 

som är mellan -1 och 1. Ju närmare siffran är 1 desto större är sambandet. Om siffran är 1 

innebär det ett perfekt samband medan om siffran är 0 finns det inget samband. Därmed är 

sambandet större ju närmare siffran är 1. Om talet är positivt ökar värdet för båda variabler som 

jämförs. Om det är ett negativt tal ökar endast värdet för den ena variabeln. På samma sätt 

fungerar Pearsons r. Detta analyssätt används dock för intervall och kvotvariabler. För analys 

av par av ordinalvariabler används Spearmans rho. Den används främst för ordinalvariabelpar 

men kan också användas för att kombinera ordinalvariabel med kvot/intervallvariabel. Resultat 

vi får av detta sätt är samma som Pearsons R och Spearmans rho. Även Eta är ett sambandstest 

som funkar likadant i sin resultatredovisning. Eta används för att studera förhållandet mellan 

en nominal- och en ordinal/intervallvariabel. Dessa analysmetoder talar om hur pass starkt ett 

samband (Bryman, 2018, ss. 416-420). En annan viktig faktor som vi enligt Bryman bör mäta 

upp är den statistiska signifikansen. För att mäta upp detta används Chi-två (på engelska Chi-

Squared). För att ett samband ska vara statistiskt signifikant bör en signifikansnivå av ”p <0,05” 

uppmätas. Denna siffra innebär att 5 av 100 i ett stickprov visar på ett samband i en population 

trotts att det inte existerar något samband i populationen. Detta är en liten siffra och en accep-

tabel nivå för att ett resultat ska kunna anses generaliserbart. Inom samhällsforskning idag är 

denna siffra den högsta risknivå som brukar accepteras. Med begreppet nollhypotes menar vi 

på att det inte finns ett samband mellan två variabler. Men om vi kommer fram till en siffra som 

är ”p >0,5” är inte sambandet signifikant och vi kan därmed inte förkasta denna hypotes i och 

med att sambanden är slumpmässiga i det här fallet. Även om ett sambandstest visar på ett 

starkt samband mellan två variabler kan resultatet rent statistiskt inte vara generaliserbart bero-

ende på den siffra vi får från Chi 2 (Bryman, 2018, ss. 423-426). 

 

En utav frågorna i enkäten kräver ett mer kvalitativt svar och således en kvalitativ analysmetod. 

Jag använder då en enklare innehållsanalys. Enligt Bryman (2018) handlar innehållsanalys om 

att koda text till vissa teman och ämnesområden. Kategorisering av olika företeelser är av in-

tresse. Därefter kodas dessa företeelser med hjälp av ett kodningsschema. Bryman skriver att 

kodningsschemat utgörs av olika dimensionskolumner för ett fall där kategoriseringssiffror sen 

tilldelas de olika dimensionerna (Bryman, 2018, ss. 367-370). Vad gäller föreliggande studie 

utgör min fråga en dimension i sig som tilldelas olika svarskategorier. Dessa kategorier utgör 

de olika motiv som kodas i det kvalitativa svaret. Varje respondent utgör då ett fall. Dock måste 

dessa kategorier skapas med hjälp av innehållsanalysen först. 

 
4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av informanter, studiens genomförande samt dess 

trovärdighet och giltighet. 

4.2.1 Urval av respondenter 

De valda respondenterna är musiklärarstudenter. Jag har då valt att skicka ut enkäten till stu-

denter som studerar på ett ämneslärarprogram med inriktning musik. Alla dessa studenter stu-

derar musik som sitt förstaämne på ett musiklärarprogram på en musikhögskola i landet. Det 

finns sex olika musikhögskolor i landet som har ämneslärarutbildningar i musik innehållande 

fem årskurser. Dessa musikhögskolor är Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Örebros 
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Musikhögskola, Musikhögskolan i Piteå, Musikhögskolan Ingesund, Högskolan för Scen och 

musik i Göteborg och Musikhögskolan i Malmö. Enkäterna planeras gå ut till alla årskurser 

på alla dessa institutioners ämneslärarprogram. Det bör då också nämnas att studenter på 

andra program inom dessa institutioner inte är målgrupp för studien och har på så vis uteläm-

nats. Varför jag valt just dessa institutioners ämneslärarprogram är för att de utbildar legitime-

rade musikpedagoger. Dessa institutioner bör således vara de primära institutioner som fyller 

samhällets behov av legitimerade musiklärare. Därav är dessa mest intressanta för studien. 

Också för att spara tid och arbete genom att inte behöva hitta respondenter som går andra 

vägar för att bli legitimerade musiklärare. 

4.2.2 Enkätens utformning 

Jag har valt att samla in data med enkäter. Jag har då använt mig av den digitala plattformen 

Survey & Report som är tillgänglig via Karlstad Universitet. Jag har valt denna plattform för 

att den är lättillgänglig, har ett gränssnitt som är lätt att förstå och konstruera frågorna i och 

har många bra funktioner som är behjälpliga vid resultatanalys. Med denna plattform kunde 

jag skapa en länk till den konstruerade webbenkäten som jag sen kunde bifoga i ett följebrev 

(se bilaga 2).  

 

För att kunna mäta studenters motivation för olika yrkesroller i fråga 18 skapade jag en Li-

kertskala. Enligt Bryman (2018) är Likertskalan ett flerindikatormått med en uppsättning atti-

tyder. Syftet med denna är att mäta intensiteten i en känsla alternativt motivation. Oftast sker 

detta genom att ställa upp påståenden som respondenten sen får hålla med om i olika grad. I 

och med att intensitet i motivation/känsla inför ett påstående mäts är det brukligt med en fler-

gradig skala. Det vanligaste är en fem eller sjugradig skala. Det kan då t.ex. vara att ett är ”in-

stämmer inte alls” medan fem är ”instämmer helt” (Bryman, 2018, s. 204). I fallet för min stu-

die har jag bett på fråga 18 att respondenten ska gradera sin motivation för olika yrkesroller 

som jag angett. Här anges musikläraryrkets många yrkesroller och även olika former av yr-

kesroller inom musik som inte utgör pedagogiskt arbete.  Här är olika former av musikerroller 

och några andra konstnärsroller inom musikområdet uppställda för gradering. Graderandet av 

motivationer sker med denna Likertskala som jag har konstruerat: 

 

1. Vill inte alls. 

2. Vill inte så mycket. 

3. Vill i viss mån. 

4. Vill gärna. 

5. Vill väldigt gärna. 

 

Utformning av enkäten skedde med stor omsorg. Frågor formulerades med stor eftertänksam-

het. Jag hade en kontinuerlig kontakt med min handledare för att få feedback på hur frågorna 

förbättras alternativt om någon fråga är onödig eller att en fråga bör läggas till. Parallellt med 

detta läste jag igenom tidigare litteratur och forskning för att säkerställa att frågorna faktiskt 

mäter det som ämnas mätas. Enkäten kom att bestå av 25 frågor. Nedan presenteras enkätens 

frågor översiktligt. 

 

Bakgrundsgfrågor 

I denna del görs det klart för vad respondenter har för bakgrund. Först efterfrågas kön och ål-

der. Kön är en vanlig faktor som efterfrågas i studier, tidigare forskning för detta ämnesom-

råde är inget undantag (Hallam m.fl 2018,  Bouij 1998, Parkes & Jones 2011) 
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Ejlertsson (2005) hävdar att det kan vara problematiskt att fråga respondenter om ålder. Även 

kryssalternativ med åldersintervall har sina problem och det finns såtillvida inget tillväga-

gångssätt som är bättre än det andra. Dock är metoden med att respondenten får ange exakt 

ålder rekommenderad för normalfallet (ss. 86-87). Sedan efterfrågas respondenters huvudin-

strument som är en utav de faktorer jag ämnar undersöka samband till. Eftersom att många 

studenter spelar fler än ett instrument användes termen huvudinstrument för att indikera på att 

respondenten ska ange det instrument som utgör grunden för deras musikaliska utveckling 

och eventuellt också utbildning. Samma fråga förekommer i Hallams studie (2018). Genre 

som också är en faktor som jag ämnar undersöka samband till efterfrågas. Denna fråga är del-

vis hämtad från studien som är genomförd av Schnare m.fl. (2011). Jag har dock valt att be-

gränsa alternativ till de överläggande genrer som är ram för musikhögskolornas olika lärar-

program.  

I övrigt efterfrågas även vilka tidigare utbildningar inom musik som respondenter tagit del av 

och även hur många år de spelat på sitt huvudinstrument samt deras inriktning för huvud och 

andraämne inom utbildningen.  

 

Yttre motivationsfaktorer 

Dessa frågor utgörs primärt av dikotomier, det vill säga ja- och nej-frågor med undantag för 

tre fritextfrågor där den en utav dem besvaras numeriskt. De dikotoma frågorna är ”Antogs du 

till musiklärarutbildningen direkt efter gymnasiet?”, ”Har dina lärare innan musikhögskolan 

någon gång rekommenderat/inspirerat dig till att söka ett musiklärarprogram?”, ”Har dina lä-

rare innan musikhögskolan någon gång rekommenderat/inspirerat dig till att söka ett musiker-

kandidatprogram?”, ”Sökte du musikerkandidatprogram samtidigt som du sökte musiklärar-

program?”, ”Har du sökt till ett kandidatmusikerprogram någon gång under din musiklärarut-

bildning?”, ”Om du hade haft möjlighet att gå ett musikerkandidatprogram istället för ett mu-

siklärarprogram, hade du valt att göra det då?” samt ” Har en lärare på musiklärarutbildningen 

någon gång rekommenderat/inspirerat dig till att söka en utbildning efter din musiklärarut-

bildning?”. Med dessa frågor ges en bild av några andra faktorer som kan spela in i musiklä-

rarstudenters motivation att arbeta som musiklärare. Den första av de fritextfrågor som finns 

utöver dikotomierna är numerisk. Respondenter ombeds då att ange hur gamla de var när de 

antogs till musiklärarprogrammet. Den andra fritextfrågan lyder ”Varför sökte du till musiklä-

rarprogrammet?” Detta utgör inte en vanlig variabel till en början och måste kodas för att se-

dan kvantiseras som tidigare nämnt. Thornton (2013) har i sin studie inkluderat kvalitativa 

frågor likt denna och använt samma analysmetoder som i denna studie. Frågan om en respon-

dent har sökt en musikerutbildning under pågående musiklärarstudier följs upp av fritextfråga: 

”Varför sökte du?”. 

 

Visioner, motivation och planer för det framtida yrkeslivet. 

Vision om det framtida yrkeslivet utgörs av två frågor: ”Vad hade du för visioner om ditt 

kommande yrkesliv innan du startade utbildningen?” och ”Hur ser visionen om ditt yrkesliv 

efter utbildningen ut idag?”. Båda dessa frågor besvaras med med ett av fem olika alternativ. 

”Jobb enbart som musiklärare.”, ”Jobb som musiklärare och musiker/artist samtidigt.”, ” Jobb 

enbart som musiker/artist.”, ”Vet inte.”, ”Annat”. Alternativet ”annat” begär respondenten 

specificera med fritext. Dessa frågor i relation till varandra har som syfte att ge indikation på 

eventuella förändringar hos respondenters motivation för det framtida yrkeslivet som kan ha 

skett under studiernas gång på musiklärarprogrammet. 

 

Motivation inför olika yrkesroller undersöks genom att respondenter får gradera sin motivat-

ion inför olika yrken som är uppställda. Olika former av musiklärarjobb är här uppställda: 
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Musiklärare inom grundskola indelat i tre olika stadier, gymnasium, folkhögskola, kulturskola 

och musikhögskola. Även andra alternativ som rör musikeryrket och frilanslivet får respon-

denter gradera. Dessa yrkesroller är: Frilansande musiker, orkestermusiker samt artist och låt-

skrivare. Några övriga alternativ ställs också upp för att ge respondenter chans att gradera yr-

kesroller som inte direkt rör musicerande och för att göra musikerrollalternativen mer di-

stinkta och urskiljbara. Dessa yrkesroller är: Musik- och ljudproducent, scenarbetare, 

ljud/ljustekniker, arbeta med annat än musik. För att svara på denna fråga används den likert-

skala som jag har konstruerat. Respondenten graderar då alla dessa yrkesroller med denna 

skala. 

 

För att få en bild av vad musiklärarstudenter faktiskt tänker göra efter sin utbildning oavsett 

visioner och viljor ställs frågan ” Vad har du för planer att göra efter avslutad musiklärarut-

bildning?”. Jag ämnar att med denna fråga addera en mer realistisk dimension på vad musik-

lärarstudenter vill göra efter avslutad utbildning. Denna fråga besvaras genom att kryssa i en 

eller fler av fyra alternativ: ”Söka jobb/fortsätta jobba som musiklärare.”, ”Söka annat jobb / 

fortsätta med annat jobb.”, ”Försörja mig på mitt musikerskap (artisteri, orkestermusiker, fri-

lans, produktion)” samt ”Söka ny utbildning”. De som anger att de tänker söka ny utbildning 

ombeds besvara två följdfrågor. Den ena ber respondenten ange vad denne tänker söka för ut-

bildning genom ett fritextsvar. Den andra efterfrågar skäl till varför respondenten söker ut-

bildningen. Denna är flervalsfråga där flera alternativ kan kryssas i: ”Vidareutveckla mig mu-

sikaliskt.”, ”Vidareutveckla mig pedagogiskt.”, ”Träffa folk att spela och nätverka med.”, 

”Nödvändigt för få ett specifikt jobb.”, ”Utveckla kunskaper inom en annan profession än 

musik.” ”Annat, specificera: [Fritextsvar]” Vi undersöker här väldigt grundligt fenomenet i 

stort vad gäller att söka utbildningar efter en musiklärarutbildning. 

4.2.3 Bearbetning och analys 

Analys av insamlade data har skett genom statistikprogrammet SPSS Statistics från IBM. Den 

insamlade datan har exporterats direkt från Survey & report plattformen till en SPSS fil som 

sen öppnas direkt av programmet. Därefter påbörjas analys. Univariat analys gjordes av alla 

variabler. Frågor som besvarats med fritext kodades först innan analys av dem kunde göras. 

Denna deskriptiva data har omsatts till tabeller och diagram som presenteras i resultatet. Ålder 

har kodats om till olika åldersspann för att denna faktor ska kunna analyseras samband till. 

Frågan om vad respondenterna har för instrument har kodats om till olika instrumentgrupper. 

Till exempel har alla som spelar någon form av bleckblås hamnat inom samma instrumentka-

tegori. Tvärflöjt ingår i träblåskategorin då den per definition är ett träblåsinstrument. För att 

sedan besvara de forskningsfrågor som är uppställda har relationen mellan olika variabler un-

dersökts med hjälp av bivariat analys. Inom området av bivariata analyser används framförallt 

Eta som lämpar sig för sambandsanalys av variabelpar där den ena variabeln är nominal och 

den andra ordinal eller kvot/intervall variabel. Cramérs V, Pearsons r och Spearmans rho kan 

komma att användas i vissa fall. Detta beror på vad för typer av variabler som analyseras. 

Även Chi 2 används vid alla sambandsanalyser för att ta reda på den statistiska signifikansen 

för de analyserade sambanden och således hur pass generaliserbart resultatet av dessa sam-

bandsanalyser är. Både resultatet av sambandsanalysen och Chi 2 testet redovisas tillsammans 

i tabeller. 

4.2.4 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådets CODEX (2019a) måste informanter informeras om forskningens syfte 

och kunna välja själva om de vill medverka eller ej. Forskning får endast göras med samtycke 

från den forskningen avser. Enligt Ejlertsson (2005) har respondenten samtyckt genom att svara 

på enkäten i det fall det är en post eller datorenkät (s.29–30). Jag har skickat ut länk till enkäten 
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med ett följebrev där jag tydligt redogjort för studiens syfte och att den är frivillig. Enligt 

CODEX (2019b) kan personuppgifter som hanteras vara av känslig art. Personuppgifter kan 

vara upplysningar om namn, personnummer, födelsedatum, nationalitet, utbildning, familj och 

anställningsförhållanden. I denna studie svarar informanter anonymt. Inga namn behöver anges 

för att svara. Inte heller personnummer, födelsedatum samt familj och anställningsförhållande. 

Utbildning och nationalitet är uppenbarenheter på grund av studiens sammanhang men är ingen 

information som kan kopplas till individuella respondenter. Enligt CODEX (2019c) måste 

också informanter vara över 15 år för att kunna samtycka till forskning som avser dem, annars 

måste samtycke inhämtas från föräldrar. I denna studie finns det inga respondenter som är under 

18 år. Alla respondenter går på en högskoleutbildning som kräver att du är över 18 år för att 

överhuvudtaget ta del av den. 

4.2.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman (2018) handlar reliabilitet om en studies tillförlitlighet. Detta innebär att om en 

studie ska ses som tillförlitlig ska dess resultat kunna bli detsamma ifall en likadan studie ge-

nomförs på nytt. Ordet innebär tre olika aspekter. Stabilitet rör frågan om huruvida ett mått är 

stabilt över tid. För att ett mått ska vara stabilt ska inte resultatet fluktuera om en vald grupps 

attityder mäts två gånger. Därmed kan stabilitet testas med hjälp av test-retest som innebär att 

forskaren testar en grupps attityder två gånger för att sedan kolla att sambandet mellan dess 

tester stämmer. Desto mindre korrelationen är, desto mindre stabilt är ett mått. Intern stabili-

tet rör frågan om huruvida indikatorer som utgör en skala är pålitliga och följdriktiga. Detta 

handlar om huruvida respondenters svar och poäng på någon utav indikatorerna är relaterade 

till deras poäng på någon utav de andra indikatorerna. Interbedömarreliabilitet rör frågan om 

huruvida en tolkning av data stämmer överens mellan olika observatörer. Om data ska över-

sättas till olika kategorier och det finns flera observatörer inblandade finns det en risk att 

denna bedömning skiljer sig från observatör till observatör (ss. 207-209). 

 

Validitet enligt Bryman rör frågan om ett mått verkligen mäter det begrepp det ämnar att 

mäta. Indikatorer som utformats för ett begrepp ska korrekt utformade för att verkligen mäta 

ett särskilt begrepp. Liksom reliabilitet utgörs detta begrepp av olika kriterium. Inom kvanti-

tativ forskning är mätningsvaliditet aktuellt varinom olika perspektiv på hur den ska beprövas.  

Ytvaliditet innebär att ett mått till synes ska kunna spegla innehållet i det begrepp som ämnas 

mätas. Detta kan kontrolleras genom att fråga andra personer om deras åsikt om det konstrue-

rade måttet. Samtidig validitet rör frågan om huruvida en ny undersökning kan jämföras med 

en redan etablerad undersökning. Detta kan kontrolleras genom att jämföra resultat för det ny-

konstruerade måttet i en studie med ett liknande mått i en tidigare gjord studie. Det nykon-

struerade måttet för en viss variabel bör då ha ett starkt samband med det tidigare måttet för 

att ha en hög samtidig validitet. Prediktiv validitet är mycket lik den samtida validiteten. Me-

dan samtidig validitet innebär kriterium som finns nuet innebär prediktiv validitet framtida 

kriterium. Begreppsvaliditet bygger på att forskaren utifrån en teori deducerar hypoteser som 

är relevanta för ett begrepp. För att begreppsvaliditeten ska var hög i en studie bör forskaren 

konstruera begreppsliga mått utifrån tidigare väletablerade begrepp. 

Konvergent validitet innebär att validiteten bedöms utifrån en jämförelse av olika mått som 

mäter ett och samma begrepp. Begreppet bör då utvecklas med hjälp av andra tillvägagångs-

sätt.  (Bryman, 2018, ss. 209-213) 

 

Utöver mättningsvaliditet finns det andra former av validitet. Bryman skriver om intern vali-

ditet, extern validitet, ekologisk validitet och följdriktig/inferential validitet.  

Intern validitet handlar om huruvida kausala slutsatser mellan olika variabler är hållbara eller 

ej. Extern validitet är frågan om huruvida resultat från en undersökning kan generaliseras 
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utöver den kontext som studien skett inom. Ekologisk validitet handlar om huruvida resultat 

från en undersökning ligger nära människors vardag. Det bör vara relevant för människors 

vardagsliv. Följdriktig validitet handlar om att forskaren bör vara konsekvent i sin undersök-

ning. Slutsatser som dras bör stämma överens med deras forskning. (Bryman, 2018, ss. 72-74) 

 

Vad gäller validiteten för denna studie har jag kontrollerat ytvaliditet. Jag har låtit kurskamra-

ter granska frågorna som sedan fått kommentera frågorna varpå jag korrigerat enkäten efter 

dessa kommentarer. Begreppsvaliditeten för denna undersökning har tagits i beaktning såtill-

vida att jag läst om begreppet motivation och även använt mig av detta begrepp. Jag har sedan 

konstruerat frågor som både mäter yttre och inre motivation med detta ord för att ge frågorna 

mer vardagliga formuleringar. Den ekologiska validiteten är hög såtillvida att detta rör musik-

studenters vardag. Den motivationssplittring inför musikläraryrket som Bouijs (1998) studie 

vittnar om är en väldigt vanlig vardag om än något subtilt i sitt fenomen. Stabilitet har kon-

trollerats med hjälp av en mindre pilotstudie. Målgruppen i pilotstudien har varit representativ 

för den tänkta målgruppen för den slutgiltiga studien. Denna studie visade inte på någon 

större fluktuering i resultat. Generaliserbarheten i föreliggande studie är beroende av hur 

många som faktiskt svarar på enkäten. Enkäten skickades ut till alla musiklärarprogrammen i 

Sverige. Dock bortföll två av sex institutioner och i slutändan var det endast 90 respondenter 

som svarade på enkäten vilket betyder att generaliserbarheten möjligtvis inte är så stark och 

att resultaten bör tolkas med försiktighet. Grovt räknat är det kanske 120 musiklärarstudenter 

på varje institution då en årskurs på ett musiklärarprogram rymmer uppåt 30 studenter oavsett 

instrument och genre. Dock om vi ska ha i åtanke det lägre söktrycket idag och elevbortfall 

som förekommer på utbildningar bör vi snarare räkna med siffran 20, därmed siffran 120 som 

vi får om vi räknar med alla fem årskurser. Detta innebär att 720 musiklärarstudenter går på 

musiklärarprogrammen ute på landets musikhögskolor. Denna siffra ska dock tas med största 

aktsamhet. Ifall vi ska tro denna siffra innebär det att vi har ett totalt bortfall på 87,5%. Även 

om vi inte räknar de två musikhögskolor som föll bort på grund av administrativa problem in-

nebär det ändå ett bortfall på 81 % vilket ändå är ganska stort. Detta bortfall som orsakats av 

problem med distribueringen är ett bortfall på 33 % av den totala populationen. Jag har inte 

kunnat rå för detta bortfall då min begäran att få distribuera enkäter fick avslag från personal 

på den första av dessa två musikhögskolor. Det är faktiskt ganska oklart varför jag fick detta 

som svar men kunde inte göra annat än att respektera. Det andra skolbortfallet berodde på att 

jag inte fick svar över huvud taget på min begäran. Sammanfattningsvis är det väldigt svårt att 

generalisera resultaten och de utgör därmed bara en indikation om hur musiklärarstudenters 

motivationer kan tänkas se ut i stort. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som gjorts av det insamlade datamaterialet. 

Först görs en beskrivning av respondenterna och deras bakgrund som är information som ligger 

till grund för att besvara studiens forskningsfrågor. Sedan presenteras resultatet av musiklärar-

studenters visioner, motivationer och planer för framtiden som undersökts. Efter det redovisas 

resultaten av de sambandsanalyser som gjorts mellan motivationer och faktorer som presenteras 

i urvalsbeskrivningen. Procentangivelser är avrundade till närmsta hela procent. 

5.1 Urvalsbeskrivning 

Här nedan presenteras respondenter utifrån olika kategoriseringar.  

 

Av de 90 inlämnade enkäterna var 46 respondenter kvinnor, 41 män och tre hade en alternativ 

könsidentitet.  

 
Tabell 1: Tabellen visar respondenternas könsfördelning. Första kolumn anger antal, andra kolumn 

anger procent.  
 
Kön. 

 Frequency Percent 

Valid Kvinna 46 51,1 

Man 41 45,6 

Annat 3 3,3 

Total 90 100,0 

 

Den procentuella fördelningen är alltså kvinnor 51%, män 46% och annan könsidentitet 3%. 

Nedan presenteras sedan respondenternas ålder. Respondenternas ålder har kategoriserats i 

olika åldersspann. Diagrammet nedan visar att av 90 inlämnade enkäter var 50 respondenter 

mellan 19-25 år gamla. 32 var 26-31 år, 7 var 31-35 år och en var över 41 år. 

 

Tabell 2: Tabellen visar på respondenters ålder i frekvens och procentandelar.  
 
Åldersgrupper 
 Frequency Percent 

Valid 19-25 50 55,6 

26-30 32 35,6 

31-35 7 7,8 

41-50 1 1,1 

Total 90 100,0 

 

Detta innebär att 56% var mellan 19 & 25 år gamla, 36% var mellan 26 & 30 år, 8% var mel-

lan 31 och 35 år och en procent var över 41 år. Den genomsnittliga åldern för en musiklärar-

student är 25. Lägsta angivna ålder var 21 och högsta angivna ålder var 46.  

 

De huvudinstrument som respondenterna angav kodades i 8 kategorier. Diagrammet nedan 

visar på respondenternas instrumentfördelning. 31 respondenter (34%) angav sång som 
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huvudinstrument. 13 (14%) gitarr, 11 (12%) slagverk, 8 (9%) träblås, 7 (8%) klaviatur, 7 

(8%) stråk, 6 (7%) bas och 3 (3%) bleckblås. 4 respondenter angav inget instrument. 

 
Diagram 1: Diagramet visar på respondenters instrumentfördelning. 

 
 

Respondenternas huvudsakliga genre som de spelar inom sin utbildning ser ut som följer: 32 

angav klassisk musik/kammarmusik (36%), 26 angav rock/pop (29%) 19 jazz/improvisation 

(21,11%), 9 angav annan genre (10%) och 4 angav folkmusik/världsmusik (4%). Det som kan 

sägas om de som angett kategorin annat är att de spelar en blandning av genrer med reservat-

ion för ett enstaka fall där någon angav att de går musikal. 

 
Diagram 2: Respondenters genrefördelning. 

 
 

Övrigt 

Det som kan sägas i övrigt om respondenters bakgrund är att majoriteten har spelat sitt huvud-

instrument mellan 11–15 år. Ca 80% av respondenterna har någon form av folkhögskola i sin 

utbildningsbakgrund och ca 70% har gymnasium och kulturskola alternativt bara det ena eller 

andra i sin utbildningsbakgrund. Majoriteten av de respondenter som har svarat på enkäten 

går på Musikhögskolan i Malmö (n=41). 32 studerar musiklärarprogram på Ingesunds musik-

högskola och 16 studerar på högskolan för scen och musik i Göteborg. Endast en respondent 
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går på Musikhögskolan i Örebro. Endast 2 respondenter har antagits till musiklärarprogram-

met direkt efter gymnasiet. 

5.2 Motivation för att bli musiklärare och musiker 

Här presenteras dels den tematiska innehållsanalysen som gjorts för de fritextsvar som re-

spondenter skrivit för frågan om varför de sökte till musiklärarprogrammet. Även resultatet av 

undersökta visioner och planer för framtiden redovisas. 

 

5.2.1 Varför sökte du till musiklärarprogrammet? 

Frågan om varför respondenter har valt att söka till musiklärarprogrammet är som tidigare 

nämnt en fråga som besvaras med fritext och måste därför kodas semikvalitativt. Med en 

hjälp av en innehållsanalys har jag kvantiserat olika teman som är återkommande. Eftersom 

att denna analys enbart går att göra på den information respondenter angivit går det inte att ge 

en rättvis och korrekt bild av respondenters motivation för att bli musiklärare. För detta krävs 

en mer omfattande kvalitativ forskning. Jag har använt mig av innehållsanalys för att hitta te-

man som är återkommande. Denna metod förklaras i metodkapitlet. Här redovisas resultatet 

av dessa teman. 3 av 90 respondenter har inte svarat på denna fråga.  

 

Direkt vilja att bli musiklärare 

Hit räknas respondenters svar där det är tydligt uttryckt att respondenter vill undervisa alter-

nativt jobba med människor eller barn/ungdom. Om detta inte framgår på något vis hamnar 

inte ett svar inom denna kategori. 52 av 90 respondenters svar innehåller ett direkt uttryck på 

att de vill bli musiklärare. Det beskrivs med mer eller mindre utförligt svar att de vill jobba 

som musiklärare utan att peka på någon annan faktor som har varit avgörande för deras val att 

söka musiklärarprogrammet. Det finns i dessa svar ingen indikation på att musikläraryrket är 

ett nödvändigt ont för att till exempel kunna bibehålla en trygg ekonomi. Det ges likaväl i 

dessa svar inga indikationer på att andra människor har varit avgörande för dem i deras val att 

söka ett musiklärarprogram. De anger heller inte någon önskan om att få vara musiker vid si-

dan om musikläraryrket eller att det är en primär dröm.     
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Indirekt vilja att bli musiklärare 

Det finns fler respondenter som uttrycker en mer indirekt vilja att undervisa. Dessa svar anger 

endast yttre motivationer för att just undervisa eller ger möjligtvis en mer differentierad bild 

av motivation för att undervisa i motsats till tidigare kategori med mer raka svar. Dessa svar 

innehåller sådant som att de vill ha en lärarexamen eller lärarlegitimation. I vissa fall handlar 

det om dem som vill komplettera musikeryrket med läraryrket och ibland anger endast re-

spondenter att de på något vis vill hålla på med musik. Även de fall där respondenter angett 

att de på något sätt blivit påverkade av andra människor i deras omgivning. Det skulle rent te-

oretiskt vara så att alla svar som inte kategoriseras in i kategorin ”direkt vilja” hamnar i denna 

kategorin. Men i denna kategori inkluderas inte svar som inte innehåller någon form av in-

tresse för undervisning överhuvudtaget. 26 av 90 respondenter indikerar på olika former av 

yttre faktorer för att söka musiklärarprogrammet.  

 

Vilja att bli musiker. 

En del respondenter ger indikation på att de vill ha någon sorts musikerroll i framtiden vare 

sig det är på heltid eller kombinerat med läraryrket. 13 av 90 respondenter ger indikation på 

att de vill musicera professionellt vare sig det är vid sidan av musikläraryrket eller på heltid. 

Jag har försökt att enbart hitta indikatorer på att respondenter vill mer eller mindre kunna ha 

musikeryrket som en inkomst. Dessa respondenters motiv för att söka ett musiklärarprogram 

ligger primärt i att de vill bli musiker. 

 

Ekonomisk trygghet. 

8 av 90 respondenter ger indikation på att möjligheten till en trygg ekonomisk framtid inom 

musik är skäl till att de sökt till musiklärarprogrammet. Dessa respondenter uttrycker bland 

annat att de sökte musiklärarprogrammet för att ha musikläraryrket att komplettera musikeryr-

ket med. Eller som en respondent uttrycker det ”ha musikläraryrket som back-up till musiker-

yrket”. Vissa respondenter uttrycker än mer direkt att de faktiskt är ute efter en trygg ekono-

misk framtid. Detta är visserligen en kategori av yttre motivation men utgör ändå en subkate-

gori som är intressant att ta upp. 

 

Naturlig fortsättning på musikstudierna. 

En respondent har uttryck att ansökan till musiklärarprogrammet var ”ett naturligt steg efter 

folkhögskola”. Jag har sedan lagt märke till att fler respondenter uttrycker sig likartat. 11 av 

90 respondenter ger indikation på att söka till musiklärarprogrammet varit ett naturligt steg i 

att studera vidare inom musik. Enstaka svar indikerar på att respondenter har hakat på ett gäng 

studenter på folkhögskola i deras sökningar till musiklärarprogrammet på en musikhögskola. 

Andra enstaka svar indikerar på att de sökt musiklärarprogrammet för att kunna fortsätta på 

sina musikstudier överhuvudtaget.  

 

Andra faktorer 

Enstaka respondenter anger också andra faktorer i sina svar. En respondent nämner trivsel på 

den musikhögskola hen söker till som en faktor. En nämner enbart att denne ville hålla på 

med musik på något sätt utan att specificera hur. En respondent har angett att den sökte ”mest 

för att se om jag kunde komma in” liksom en annan respondent som enbart anger att denne 

ville gå på musikhögskolan.  

 

5.2.2 Yttre motivationsfaktorer till att söka musiklärarprogrammet. 

Här nedan redovisas resultatet av fem olika dikotomier. Resultatet utgörs av den frekvens som 

respondenter svarat ja på frågorna. 67 respondenter (74%) har angett att lärare innan 
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musikhögskolan någon gång rekommenderat eller inspirerat dem till att söka en musiklärarut-

bildning. En respondent har inte svarat på denna fråga. 43 respondenter (48%) har angett att 

lärare innan musikhögskolan någon gång rekommenderat eller inspirerat dem till att söka ett 

musikerkandidatprogram. 25 respondenter (28%) har angett att de sökte musikerkandidatpro-

gram samtidigt som de sökte musiklärarprogram. 10 respondenter (11%) har angett att de 

hellre skulle gå ett musikerkandidatprogram ifall de hade möjlighet. Fyra respondenter (4%) 

angav att de har sökt musikerkandidatprogram någon gång under pågående musiklärarutbild-

ning. De som angett att de sökt musikerkandidatprogram under pågående musiklärarutbild-

ning har ombetts svara på varför med fritext. En har som skäl att denne vill kombinera under-

visning med musicerande, en vill ta ut delar av utbildningen, en vill bepröva sina musikaliska 

färdigheter ur ett musikerperspektiv och en vill ha extra lektioner på huvudinstrumentet. 
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Diagram 3: Svarsfrekvens på några frågor om externa motivationsfaktorer. 

 

5.2.3 Musiklärarstudenters planer och visioner för framtiden. 

Den första frågan om musiklärarstudenters motivationer och visioner som undersöks är vad 

musiklärarstudenter hade för visioner om framtiden innan de började sin lärarutbildning. Fem 

fasta svarsalternativ var givna. 58 (64%) av 90 respondenter angav att de hade visionen om att 

jobba som musiklärare och musiker/artist samtidigt. 20 respondenter (22%) angav att de hade 

visionen om att jobba enbart som musiklärare i framtiden. En respondent (1%) angav att de 

hade visionen om att jobba enbart som musiker/artist i framtiden. Sex respondenter (7%) 

angav att de inte vet vad de hade för visioner eller motivationer innan musikhögskolan. Fyra 

respondenter (4%) angav att de hade alternativa visioner om sitt framtida yrkesliv. Tre av 

dessa respondenter anger att de vill jobba som musiklärare samtidigt som de är lärare inom ett 

annat skolämne som inte är musik. En respondent skriver att hen vill jobba som musiklärare 

och musiker samtidigt med prioritet på att vara musiker. 

 
Diagram 4: Visar på frekvens för respondenters visioner för framtiden innan de började sin musiklärarutbild-

ning. 

 
 

Samma fråga med samma svarsalternativ har sedan ställts. Dock ombeds respondenter i denna 

fråga ange vad de har för visioner idag om sitt framtida yrkesliv medan de går utbildningen. 

Nu anger 55 respondenter av 90 (61%) att de vill jobba som musiklärare och musiker/artist 

samtidigt. 23 respondenter (26%) anger att de enbart vill jobba som musiklärare. Två 
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respondenter (2%) anger att de inte vet. Nio respondenter (10%) anger att de har andra vis-

ioner för framtiden. Det framgår i fritextsvaret där kategorin ”annat” har specificerats att fyra 

respondenter numera har visionen om att bli lärare inom två ämnen där det ena ämnet inte är 

musik. Tre respondenter har angett att de vill jobba som musiklärare, musiker och även inom 

annat icke musikrelaterat yrke. En respondent har angett att denne inte vill jobba med musik 

och undervisning alls och en har angett musiklärare och musiker/artist samtidigt med prioritet 

på musikläraryrket. En respondent har inte svarat på denna fråga. Vi kan konstatera att den 

översiktliga visionen om det framtida yrkeslivet inte förändrar sig för den genomsnittlige mu-

siklärarstudenten. Det är en lätt ökning i visionen att enbart arbeta som musiklärare. Denna 

ökning motsvarar samma frekvenssiffra som den sänkning som skett i visionen om att arbeta 

som både musiklärare och musiker/artist samtidigt. Samtidigt är det nu fler som har andra vis-

ioner om framtiden även om vissa av dessa respondenter kan kategoriseras inom visionen att 

arbeta som musiklärare och musiker/artist samtidigt. Det är färre som inte är på det oklara om 

vad de har för vision om framtiden och ingen vill längre enbart bli musiker/artist. 

 
Diagram 5: Visar på frekvens för respondenters angivna visioner för sitt framtida yrkesliv så som de ser ut i 

dagsläget under pågående utbildning. 

 
Planer för framtiden 

Respondenters planer för efter avslutad musiklärarutbildning har fått anges med hjälp av olika 

kategorier. Resultatet redovisas här nedan. En respondent har inte svarat på någon kategori 

överhuvudtaget. 84 av 90 respondenter (93%) anger att de kommer söka jobb som musiklä-

rare alternativt fortsätta med tidigare jobb som musiklärare. 12 respondenter (13%) anger att 

de kommer söka alternativt fortsätta med annat jobb som inte är relaterat till musik. 39 (43%) 

anger att de kommer att försöka försörja sig på olika former av musikerskap. 18 (20%) anger 

att de kommer att söka en ny utbildning efter examen. Fyra (4%) anger kategorin annat. Inom 

kategorin annat anger en respondent att den kommer att söka jobb/fortsätta jobba som matte-

lärare, en annan tänker läsa lite strökurser inom musikpedagogik och en påpekar andra saker 

som den vill göra som inte nödvändigtvis har med yrkesliv att göra. En respondent uttrycker 

viss osäkerhet om vad den planerar att göra i framtiden samtidigt som denne ändå nämner att 

hen förmodligen tänker söka musiklärarjobb.  
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Diagram 6: Visar på frekvens för olika kategoriseringar av framtida planer för efter gjord musiklärarutbildning. 

 
 

5.2.4 Sammanfattning av univariat analys 

I den univariata analysen framgår det helt klart att många inte planerar att enbart undervisa 

inom musik och eventuella andra ämnen. Visionen för majoriteten av respondenterna är att 

arbeta som musiklärare och musiker samtidigt. Så mycket som 55 respondenter (61%) – dvs 

majoriteten – anger att de i dagsläget har visionen om att jobba både som musiklärare och mu-

siker/artist samtidigt. I vilken utsträckning de vill arbeta som musiker vid sidan av musiklära-

ryrket går inte att svara på. Dock finns en lätt indikation på detta om vi jämför med respon-

denternas faktiska planer efter utbildningen. 39 respondenter (43%) inkluderar ändå i bilden 

av sina framtidsplaner att de tänker försöka försörja sig till viss del på musiken. Detta kan 

ändå tyda på att 39 av 55 respondenter som vill hålla på med musik vid sidan av musikläraryr-

ket ändå vill hålla på med musiken på en professionell nivå. Men det ska slutligt ändå påmin-

nas om att 84 respondenter (93%) ändå inkluderar musiklärarskapet i bilden av sina framtids-

planer oavsett motivation inför detta.   
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5.3 Samband mellan musiklärarstudenters viljor och fak-

torer som instrument, genre, kön och ålder. 
För att besvara forskningsfrågorna görs bivariat analys av olika variabler. Här nedan presente-

ras resultaten av dessa analyser.  

 

5.3.1 Samband mellan musiklärarstudenters motivationer att bli musiker och 
deras instrument, genre, kön och ålder.  
 

Instrument 

Mellan variabeln instrument och motivationen att arbeta som frilansmusiker, orkestermusiker 

samt artist och låtskrivare användes Eta för att upptäcka samband. Variabeln arbeta som fri-

lansande musiker och faktorn instrument visade sig inte ha något betydande samband. Koeffi-

cienten för eta testet som är gjort ligger på 0,169 vilket pekar på att det är ett ganska svagt 

samband mellan faktorn instrument och motivationen att arbeta som frilansande musiker. Där-

med kan vi inte säga att instrument är något som påverkar studenters motivation för att bli 

musiker i någon större utsträckning. Chi 2 testet som gjorts samtidigt gav en siffra på 0,497 

vilket är mycket högre än p <0,05 vilket innebär att detta resultat inte heller är statistiskt sig-

nifikant. Det betyder att resultatet är slumpmässigt och går inte att generaliseras på den valda 

populationen. Nästan detsamma kan sägas för sambandet mellan musiklärarstudenters moti-

vation att bli orkestermusiker och deras instrument. Signifikansnivån är här helt annorlunda 

(,012) vilket innebär p<0,05 och därmed ett statistiskt signifikant resultat. Dock är det sam-

band som uppmätts med Eta = 0,256 vilket tyder på ett svagt till måttligt samband. Dock är 

den statistiska signifikansen att vänta i och med att vissa instrument lämpar sig mer för orkes-

tersammanhang. Men eftersom sambandet inte är särskilt starkt kan vi inte säga att instrument 

är en påverkan för motivationen att bli orkestermusiker. Samband mellan instrument och mu-

siklärarstudenters motivation för att arbeta som artist och låtskrivare var inte statistiskt signi-

fikant (0,151) och vi kan bekräfta att det inte finns några samband mellan denna motivation 

och respondenters instrument i detta fall. Det samband som fanns i stickprovet är ett svagt 

samband med ett värde på 0,15. I diagram 7 kan vi se medelvärden för de olika instrumentens 

motivation inför de olika musikerprofessionerna. Vi kan konstatera att motivationen att bli fri-

lansande musiker är väldigt stark hos alla instrument medan motivationen att bli orkestermu-

siker är starkare hos vissa instrument än hos andra. Bleckblås är dock mer intresserade av att 

vara orkestermusiker än frilansmusiker och framstår ganska mycket i den motivationen. Även 

deras motivation att arbeta som artist sticker ut med ett medelvärde som pekar på att ingen i 

denna instrumentgrupp vill arbeta som artist eller låtskrivare över huvud taget.  
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Diagram 7: Medelvärden för musiklärarstudenters motivationer baserat på instrument. 

 
 

Kön 

Chi 2 och Eta har även använts för att analysera samband mellan kön och olika motivation att 

bli musiker. Sambandet mellan faktorn kön och motivationen att arbeta som frilansande musi-

ker var inte statistiskt signifikant med värdet p >0,05 (,184). Sambandet kan heller inte anses 

särskilt starkt baserat på den siffra vi får från Eta-testet som ligger på 0,269. Därmed verkar 

kön inte vara en faktor som påverkar motivationen att arbeta som frilansande musiker. 

Ungefär detsamma kan sägas för motivationen att arbeta som orkestermusiker. Resultatet är 

inte statistiskt signifikant med siffran 0,159 som är p> 0,05. Sambandet är också ganska svagt 

med en siffra på 0,216 i Eta testet. Kön verkar således heller inte vara en faktor för motivat-

ionen att bli orkestermusiker. Det finns heller inga samband mellan motivationen att bli artist 

& låtskrivare och faktorn kön. Den statistiska signifikanssiffran är här väldigt hög (0,689) vil-

ket tyder på alltför stor spridning inom könskategorierna. Enligt siffran vi får från Eta (0,201) 

är sambandet svagt. Det finns alltså inget samband mellan musiklärarstudenter motivation att 

bli artist och låtskrivare och faktorn kön. För att se hur stark motivationen är inför musiker-

professionerna hos olika kön presenteras här nedan ett stapeldiagram som anger genomsnittlig 

motivation för de olika könen inför olika musikerprofessioner. Vi kan i tabellen se att alla 

oavsett kön vill väldigt gärna arbeta som frilansande musiker, alla vill arbeta som orkestermu-

siker i viss mån och alla vill lite mer än bara i viss mån arbeta som artist och låtskrivare. Vi 

kan också se tydligt att det inte finns en större skillnad mellan könen i motivationsnivåer inför 

olika musikerprofessioner. Skillnaderna mellan könen är ytterst små. Endast tre respondenter 

har angett att de har en alternativ könsidentitet vilket inte är tillräckligt för att kunna generera 

ett generaliserbart medelvärde. Därför har medelvärde för kön ”annat” utelämnats. 
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Diagram 8: Medelvärden för musiklärarstudenters motivationer att bli musiker baserat på variabeln kön. 

Genre 

Samma analysmodell har använts för att se om genre är en faktor som har ett samband till stu-

denters motivation att bli musiker. Sambandet mellan motivationen att bli frilansande musiker 

och deras genre gav inget statistiskt signifikant resultat med en signifikanssiffra på p= 0,81 

vilket är långt över p >0,05. Det samband som finns som är beräknat med Eta är ett värde på 

0,143 vilket ses som ett svagt samband. Enligt denna undersökning verkar det inte finnas 

några samband mellan motivationen att bli frilansande musiker och respondenters genre. 

Inte heller var resultatet för sambandet mellan musiklärarstudenters motivation för att bli or-

kestermusiker och deras genre statistiskt signifikant med ett värde på 0,564 vilket är långt 

mycket högre än p <0,05. Eta värdet (0,206) visar också på ett svagt samband mellan dessa 

variabler. Därmed verkar inte faktorn genre att samverka med musiklärarstudenters motivat-

ion i detta fall. Vad gäller motivationen att arbeta som artist och låtskrivare är resultatet något 

mer statistiskt signifikant (0,257) men är fortfarande inte på en sådan nivå att vi kan förkasta 

nollhypotesen som säger att det inte finns ett samband mellan dessa variabler. Det samband 

som är uppmätt med Eta (0,336) är ett svagt till måttligt samband. 

Nedan redovisas genomsnittlig motivation för olika musikerprofessioner baserat på genre. Vi 

kan där se att det verkligen inte är särskilt stor skillnad mellan olika genrers motivation att ar-

beta som musiker.  
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Diagram 9: Visar på genomsnittlig motivation inför musikeryrken baserat på genre 

 
 

Ålder 

I spridningsdiagrammet här nedan går det att se spridningen för ålder inom olika grader av 

motivation. Det går då att konstatera att ålder inte verkar vara en faktor för motivationen att 

bli frilansande musiker. Vi kan endast dra slutsatsen att få oavsett ålder inte alls vill arbeta 

som frilansande musiker medan övriga vill det mer eller mindre. 

 

Diagram 10: Visar på åldersspridning för olika motivationer att bli frilansande musiker. 
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Diagrammet för åldersspridning för variabeln ”arbeta som orkestermusiker” är väldigt den-

samma fast omvänd. Färre respondenter oavsett deras ålder vill arbeta som orkestermusiker 

överhuvudtaget. De som vill arbeta som orkestermusiker mer eller mindre har inte särskilt 

stor åldersspridning. 

 

Diagram 11: Visar på åldersspridning för olika motivationer att bli orkestermusiker. 

 

 
Inte heller professionen artist och låtskrivare verkar ha något samband till ålder. Även här är 

spridning väldigt slumpmässig och verkar inte vara beroende av ålder. Generellt vad gäller ål-

der för respondenter är många mellan 20 och 30 år gamla vilket minskar chansen dramatiskt 

till att det skulle finnas några samband. 

 

Diagram 12: Visar på åldersspridning för olika motivationer att bli artist och låtskrivare. 

 

 
5.3.2 Samband mellan musiklärarstudenters motivation att bli musiklärare 
och deras instrument, genre, kön och ålder.  
För att begränsa mängden med numerisk information redovisas sambandsanalys mellan yttre 

faktor och yrkesmotivationerna samlat. Sedan redovisas diagram med genomsnittlig motivat-

ion för de olika musiklärarprofessionerna baserat på de externa faktorerna. Därmed ges en vi-

suell bild över medelvärdet för varje faktor och motivationen. 
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Genomsnittlig motivation oavsett faktor. 

Här nedan presenteras ett diagram där genomsnittet för respondenters motivationsgraderingar 

för varje profession jämförs. Desto högre stapeln är, desto starkare är studenters genomsnitt-

liga motivation för den profession det gäller. Vi kan intressant nog se där att musiklärarpro-

fessionerna inom grundskolan är det som studenter vill minst om vi jämför med motivation 

för övriga musiklärarprofessioner. Musiklärarstudenters motivation att arbeta som musiklä-

rare i grundskolan kan betraktas som svag till måttlig. Till och med motivationen att arbeta 

med annat än musik är jämbördig med motivationen att arbeta som musiklärare inom grund-

skolan. De enda professionerna som har lägre medelvärde för motivation är de mera tekniska 

yrkesrollerna inom musik som inte direkt involverar musicerande.  Däremot är motivationen 

ganska stark att arbeta som musiklärare på gymnasiet, kulturskolan, och på folkhögskola. Tätt 

efter finns motivationen att bli frilansande musiker som kan betraktas också som ganska stark. 

 
Diagram 13: Genomsnittlig uppmätt motivation hos musiklärarstudenter inför olika professioner inom musik 

och dylikt. 1 korresponderar med ”vill inte alls” medan 5 korresponderar med ”vill väldigt gärna” 

 

 

Instrument. 

Endast sambandet mellan instrument och motivation för att arbeta som musiklärare på lågsta-

diet var statistiskt signifikant. Därmed skulle resultatet kunna generaliseras på övrig populat-

ion. Samband mellan variabeln instrument och de olika yrkesmotivationerna var alla svaga till 

måttliga. Det som kan sägas är att bleckblås och gitarr har en generellt starkare motivation att 

arbeta som musiklärare i grundskolan och kan betraktas som måttlig till stark. Medelvärde för 

slagverk indikerar på en svag motivation hos slagverkare att arbeta inom grundskolans olika 

stadier. Det är också väldigt tydligt att bleckblås har en helt igenom stark motivation att arbeta 

inom kulturskolan.  
  



 36 

Diagram 14: Genomsnittlig motivation inför olika musikläraryrken baserat på variabeln instrument. 

 
 

Genre 

Samband mellan faktorn genre och motivationen för att arbeta som musiklärare på gymnasiet 

och kulturskolan var statistiskt signifikanta (p <0,05). Därmed skulle resultat för dessa variab-

ler kunna generaliseras. Dock ska det påpekas att det kan finnas andra faktorer som interage-

rar med musiklärarstudenters motivation eftersom att det allmänna medelvärdet för dessa va-

riabler är ganska högt. Eta värdena för alla yrkesinriktade motivationerna är alla svaga till 

måttliga samband med olika värden mellan 0,15 och 0,3. Nedan i diagrammet redovisas ge-

nomsnittlig motivation baserat på variabeln genre. Vi kan där se att det inte är någon särskilt 

dramatisk skillnad mellan medelvärdena. Dock kan vi än en gång se det totala medelvärdet 

för motivationen att arbeta på gymnasium, kulturskola och folkhögskola stiga. Därmed verkar 

faktorn genre inte samverka med musiklärarstudenters motivation att arbeta som musiklärare. 

 
Diagram 15: Genomsnittlig motivation inför olika musikläraryrken baserat på variabeln genre. 
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Kön 

Bland de olika yrkesinriktade motivationerna var samband mellan kön och motivationerna att 

arbeta som musiklärare på gymnasium och folkhögskola statistisk signifikanta med värden 

under p <0,05. Ingen av motivationsvariablernas samband till kön var särskilt starka med siff-

ror som differentierade sig inom spannet 0,05 till 0,33. Vi kan också se i diagrammet nedan 

att det inte är någon särskilt stor skillnad mellan könens motivation i allmänhet. Det som möj-

ligt vis kan sägas är att kvinnor har en något större motivation att arbeta inom grundskolan än 

män medan män har en något större motivation än kvinnor att arbeta som musiklärare på 

gymnasium, kulturskola, folkhögskola och musikhögskola. Även här har alternativ könsiden-

titet utelämnats då det låga antalet inte kan generera ett mer generaliserbart medelvärde. 

 
Diagram 16: Genomsnittlig motivation inför olika musikläraryrken baserat på variabeln kön. 

 
 

 

 

Ålder 

För att hitta samband mellan ålder och motivation för att bli musiklärare används kategorier 

av åldersspann för att kunna göra en sambandsanalys. I analys med hjälp av Eta framkom det 

endast svaga till måttliga samband mellan yrkesinriktade motivationer och respondenters ål-

der. Sambanden mellan ålder och yrkesinriktade motivationer för lågstadium, gymnasium, 

kulturskola och folkhögskola var statistiskt signifikanta med värden under p <0,05. Dock ef-

tersom att sambanden är svaga verkar ålder inte vara en avgörande faktor för musiklärarstu-

denters motivation inför olika musiklärarprofessioner. I tabellen kan vi också se att det inte är 

någon särskilt stor skillnad mellan de olika åldersgrupperna. Det ska tillägas att endast en re-

spondent var mellan 41 och 50 år gammal vilket innebär att ett medelvärde för denna kategori 

ej kan genereras och därför utelämnats. 
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Diagram 17: Genomsnittlig motivation inför olika musikläraryrken baserat på variabeln åldersgrupper. 

 
 

5.3.3 Samband mellan motivation att vidareutbilda sig på kandidat-
program efter avslutad musiklärarutbildning och deras instrument, 
musikgenre, kön och ålder. 

Respondenter som svarat att de tänker söka en ny utbildning har ombetts att svara på vad de 

tänker söka för utbildning. Svar har kodats i tre kategorier. Åtta respondenter (40% av de som 

söker vidare) planerar att söka en musikerutbildning på en högskola. Åtta respondenter (40%) 

planerar att söka vidareutbildning inom annat ämne eller pedagogik mer i allmänhet. Fyra 

(20%) planerar att söka andra vidareutbildningar inom musik som inte är musikerutbild-

ningar. Dessa respondenter söker antingen kurs på folkhögskola eller enstaka kurser på mu-

sikhögskola inom musik. Fyra respondenter har inte angett vad de söker för utbildning. 

 
Diagram 18: Utbildningsfördelning för de som söker nya utbildning efter musiklärarutbildningen. 
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Åtta respondenter vill utbilda sig på ett musikerprogram efter sin utbildning vilket är för få 

respondenter för att kunna hitta ett statistiskt signifikant samband som kan generaliseras på 

populationen. Dock redovisas contingencytabeller här nedan för att påvisa vad dessa respon-

denter är av för kön, vad de har för instrument, vilken genre de spelar och hur gamla de är.  

Enligt tabellen nedan har sex respondenter sång, En har träblås och en har slagverk av de som 

söker musikerutbildningar. Vi kan dock inte vare sig bekräfta eller förkasta att sångare har en 

större tendens att vilja vidareutbilda sig på en musikerutbildning. 

 
Tabell 3: Visar frekvens för olika motivationer att vidareutbilda sig baserat på instrument. 

 

Instrument * Vidareutbildning Crosstabulation 

 

 

Vidareutbildning 

Total 

Musikerutbild-

ning master/kan-

didat 

Vidareutbildning 

inom pedago-

gik/annat ämne 

Annan vidareut-

bildning inom 

musik 

Instrument Gitarr 0 1 1 2 

Sång 6 4 0 10 

Klaviatur 0 1 0 1 

Träblås 1 1 1 3 

Slagverk 1 0 1 2 

Bleckblås 0 0 1 1 

Stråk 0 1 0 1 

Total 8 8 4 20 

 

Intressant nog bekräftas mina spekulationer och funderingar i inledningen av detta arbete på 

en nivå som inte är statistiskt signifikant. De som söker musikerutbildningar spelar framförallt 

klassisk musik, nämligen alla åtta av dem som vill söka kandidatutbildningar. Dock går det 

som sagt inte att bekräfta att genre är en faktor ur en rent statistisk synvinkel på grund för få 

respondenter har angett att de vill söka musikerutbildning efter sin musiklärarutbildning. Det 

är också endast 20 respondenter av 90 som vill studera vidare efter sin musiklärarexamen. 
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Tabell 4: Visar frekvens för olika motivationer att vidareutbilda sig baserat på genre. 

Vilken är din huvudsakliga genre? * Vidareutbildning Crosstabulation 

Count   

 

Vidareutbildning 

Total 

Musikerutbild-

ning mas-

ter/kandidat 

Vidareutbild-

ning inom pe-

dagogik/annat 

ämne 

Annan vidare-

utbildning 

inom musik 

Vilken är din huvudsak-

liga genre? 

Jazz/improvisation 0 1 1 2 

Klassisk musik/kammar-

musik 

8 2 3 13 

Folkmusik/Världsmusik 0 2 0 2 

Rock & Pop 0 1 0 1 

Annan genre. 0 2 0 2 

Total 8 8 4 20 

 

Angående frågan om musiklärarstudenter planer att studera vidare ställs frågan om en lärare 

på musiklärarutbildningen någonsin har rekommenderat eller inspirerat respondenter till att 

söka en utbildning efter gjord musiklärarutbildning. 15 respondenter (16,7%) svarade ja på 

denna fråga. I tabellen nedan kan vi också se att fler som går klassisk musik rekommenderas i 

proportionerligt större utsträckning att söka vidareutbildningar utan att vi ges indikation på 

vad för utbildningar dessa respondenter rekommenderas söka. Dock går det inte att peka på 

något direkt samband. 

 
Tabell 5: Visar på hur många som rekommenderats/inspirerats av musiklärare på musiklärarutbildningen att 

söka vidareutbildning baserat på genre. 

Har en lärare på musiklärarutbildningen någon gång rekommen-

derat/inspirerat dig till att söka en utbildning efter din musiklärar-

utbildning? 

Count   

 

Vilken är din huvudsakliga genre? 

Total 

Jazz/im-

provisat-

ion 

Klassisk 

mu-

sik/kam-

marmusik 

Folkmu-

sik/Världs

musik 

Rock & 

Pop 

Annan 

genre. 

 Ja 2 9 1 1 2 15 

Nej 17 23 3 25 7 75 

Total 19 32 4 26 9 90 
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Det är en majoritet av kvinnor som vill söka musikerutbildningar. Men då ska det också till-

läggas att det är en majoritet av kvinnor som vill söka utbildningar efter sin musiklärarexa-

men överhuvudtaget. I tabellen nedan kan vi se denna fördelning. 

 
Tabell 6: Visar frekvens för olika motivationer att vidareutbilda sig baserat på kön. 

Kön. * Vidareutbildning Crosstabulation 

Count   

 

Vidareutbildning 

Total 

Musikerutbild-

ning master/kan-

didat 

Vidareutbildning 

inom pedago-

gik/annat ämne 

Annan vidarut-

bildning inom 

musik 

Kön. Kvinna 6 6 2 14 

Man 1 2 2 5 

Annat 1 0 0 1 

Total 8 8 4 20 

Ålder för de respondenter som vill söka utbildning efter musiklärarexamen har en ganska stor 

spridning och det verkar inte finnas något samband mellan ålder och viljan att studera vidare. 

Det som kan sägas i fallet med denna studie är att det inte är någon äldre än 30 som vill ut-

bilda sig på ett musikerprogram efter sin examen. Det är heller ingen som är yngre än 25 som 

vill söka vidareutbildning inom pedagogik eller som vill läsa in ett till ämne till lärarbehörig-

heten. 

5.3 Sammanfattning och slutsatser 

Sammanfattningsvis verkar det inte finnas samband mellan olika yrkesmotivationer och fak-

torer som kön, genre, instrument och ålder. Även om vissa samband har en beräknad statistisk 

signifikans är ändå dessa samband svaga enligt beräkningar som gjorts med eta test. Ett resultat 

av denna undersökning som dock är intressant är jämförelsen av olika medelvärden för olika 

yrkesmotivationer. Vi kan där se att den generella motivationen för att arbeta som musiklärare 

inom grundskola hos respondenter är avsevärt lägre än motivationen att arbeta inom gymna-

sium, kulturskola, folkhögskola och även musikhögskola. Dessa motivationer var till och med 

jämbördig med att arbeta med annat än musik. En slutsats som kan dras är att musiklärarstu-

denter generellt är mindre motiverade att undervisa inom grundskolan. 

 

Jämbördig med motivationerna att arbeta som musiklärare på framförallt gymnasium och kul-

turskola var den att arbeta som frilansande musiker. Det finns således ändå en ganska stark 

motivation hos respondenter att arbeta som musiker vid sidan av läraryrket. Detta vittnar också 

resultatet på frågan om musiklärarstudenters visioner för framtiden där desto färre respondenter 

anger att de enbart vill jobba som musiklärare. På ett mer kvalitativt plan har vi också fått reda 

på att många ändå verkar ha en mer eller mindre inre motivation för att ha sökt musiklärarpro-

grammet. Samtidigt kan vi också i det resultatet se att det är många som också sökt musiklärar-

programmet med basis på motivationer som inte direkt rör läraryrket som t.ex. ekonomisk 

trygghet, trivsel och för att få en fortsatt studiegång inom musik överhuvudtaget. Utan att detta 

svar ger någon rättvisa för studenters motivationer att bli musiklärare finns det ändå indikat-

ioner att på att motivationen att undervisa i musik kanske är något som stiger efterhand under 

utbildningen. 

 

Fenomenet att söka musikerutbildning efter sin musiklärarutbildning är helt klart något som 

existerar om än i lägre utsträckning. Sen om detta är vanligt är svårt att säga och kan inte bevisas 
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i en statistisk mening. Något som är intressant dock är att de som anger att de söker musikerut-

bildningar spelar klassisk musik huvudsakligen inom deras musiklärarutbildning.   



 43 

6 Diskussion 
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. De teman som lyfts 

fram berör motivation för att arbeta inom grundskolan, motivation att bli musiker, motivation 

att arbeta som musiklärare och motivation att studera vidare på ett musikerprogram. Därefter 

förs en diskussion över studiens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och värde 

för yrkesområdet samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.  

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. 

 

6.1.1 Motivation för att arbeta inom grundskolan. 

Resultatet antyder att musiklärarstudenter generellt har en lägre motivation för att arbeta inom 

grundskolan. Resultatet visade på att musiklärarstudenters motivation är svag till måttlig för 

att arbeta inom grundskolan. Samtidigt finns det en ganska stark motivation hos musiklärar-

studenter att arbeta inom gymnasium, kulturskola och folkhögskola nästan helt jämbördig 

med denna motivation är också motivationen att arbeta som frilansande musiker. I relation till 

Hammars (2019) artikel är det inte särskilt märkligt att denna motivation är låg. Skolors bris-

tande resurser kan mycket väl vara något som påverkar musiklärare under utbildning såväl 

som aktiva musiklärare. Brand (2000) hävdar att kärleken till musik inte räcker för att uppe-

hålla en musiklärarprofession. Det är enligt honom viktigt att förstå den dynamik som en mu-

siklärarprofession innefattar och hävdar att musikerstudenter föga har insikt i. Det är helt klart 

att som musiklärare i grundskolan sker mycket mer än bara arbete med barn och ungdomars 

musikaliska utveckling. I grundskolan tillkommer kursplan och läroplan som ska följas och 

även det fostransuppdrag som läroplanen föreskriver. Det ska också påpekas att undervisning 

inom grundskolan sker primärt i klass till skillnad från undervisningen på gymnasium, folk-

högskola och kulturskola.  

 

Schnare m.fl. (2011) har i sin forskning om possible self konceptet kommit fram i deras resul-

tat till en del framtida identiteter/jag som de fruktar att bli. Dessa jag som hade negativa asso-

ciationer var bland annat identiteter som innebar att hamna i obekväma situationer, vacklande 

på grund av ålder samt att vara för upptagen eller omotiverad att öva. Det kan då spekuleras i 

huruvida dessa fruktade identiteter ligger till grund för att inte vilja undervisa inom grundsko-

lan. Att undervisa i klass kanske då är en situation som få föga är bekväma med. Möjligtvis 

skulle också arbete som musiklärare inom grundskolan kunna vara förknippat med farhågan 

att inte hinna öva om nu arbete inom grundskola skulle innebära mindre tid att öva. Enligt 

Bouijs (1998) studie står den elevcentrerade rollen och den innehållscentrerade rollen lite i 

konflikt med varandra hos musiklärarstudenter. Bouij antyder också om att dessa roller kan 

appliceras på musikhögskolans lärare och att den innehållscentrerade rollen förekommer i 

större utsträckning hos musikhögskolans lärare. Eftersom att musiklärarstudenter skolas av 

dessa lärare skolas de in i det innehållscentrerade fokuset. Har vi då i åtanke Brands  (2000) 

resonemang om att vi bör intressera oss för mer än bara musiken för att uppehålla en musiklä-

rarprofession kan det förstås att musiklärarrollen på gymnasiet och kulturskolan är mer attrak-

tiv för dessa musiklärare i och med att detta innebär en högre grad av innehållsfokus och även 

på en högre nivå. Därmed kanske grundskolläraren är en mer elevcentrerad roll som saknar 

status hos innehållscentrerade lärare.  
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6.1.2 Musiklärarstudenters motivation att bli musiker 

Instrument, genre, kön och ålder verkar inte vara påverkande faktorer i någon större utsträck-

ning. Det finns mer eller mindre skillnader mellan olika instrumentgruppers genomsnittliga 

motivation men resultatet av eta analysen visar på svagt samband mellan variabeln instrument 

och musikermotivationerna. Det är heller inga starka samband mellan faktorer genre, kön och 

ålder. Det verkar vara en helt annan variabel som spelar in som inte undersökts i detta arbete. I 

motsats till detta resultat är den studie som Hallam m.fl. (2018) genomfört där det i resultatet 

ges indikationer på att flickor generellt har en lägre tillit i sina musikaliska förmågor. Dock kan 

vi se i jämförelse mellan genomsnittliga motivationsnivåer mellan kvinnor och män att kvinnor 

till och med är något mer motiverade än män att arbeta som frilansande musiker. Samtidigt är 

män mer motiverade att arbeta som orkestermusiker och artist och låtskrivare enligt resultatet i 

denna studie. Dock är variabeln orkestermusiker troligtvis mer beroende av andra variabler än 

kön med anledning att vissa instrument är mer lämpade för orkestersammanhang. Samtidigt 

kan vi se i resultatet att gitarrister är minst lika motiverade att arbeta som orkestermusiker som 

stråk är. Det är då ganska evident att någonting annat spelar in eftersom att det inte finns många 

orkestersammanhang för gitarrister om vi resonerar kring att motivationen för att vara orkes-

termusiker skulle ligga i variabeln instrument.  

 

6.1.3 Musiklärarstudenters motivation att bli musiklärare. 

Det har heller inte visat sig finnas några samband mellan musiklärarstudenters motivationer att 

arbeta som musiklärare och faktorerna instrument, genre, kön och ålder. Alla uppmätta sam-

band mellan variablerna är ganska svaga och det går inte att säga att instrument, genre, kön och 

ålder är påverkande faktorer för musiklärarstudenters motivation att arbeta som musiklärare. 

Det vi möjligtvis kan tyda är att kvinnor har en något större benägenhet att vilja jobba som 

musiklärare inom grundskolan medan män har en större benägenhet att vilja jobba som mu-

siklärare på gymnasium, folkhögskola, kulturskola och musikhögskola.  

 

Enligt Goal contents theory som Ryan och Deci (2017) leder agerandet på inre motivationer till 

ett högre välbefinnande än agerandet på yttre motivation. Intressant nog hävdar de också att 

bidragande till samhället är en typisk inre motivation. Dock verkar inte bidragande till samhället 

ligga till grund för musiklärarstudenters motivation att arbeta som musiklärare. Behovet är som 

störst inom grundskolan men samtidigt är motivationen som lägst inför musikläraryrket inom 

grundskolan hos musiklärarstudenter. Därmed verkar inte musiklärarstudenter känna något di-

rekt kall att fylla samhällets behov. I vart fall verkar detta inte vara prioriterat för dem. Det 

verkar vara mer viktigt för musiklärarstudenter att de hamnar i rätt undervisningssammanhang 

som de själva trivs i. Det kan då disputeras huruvida bidragande till samhället är en inre moti-

vation eller ej i detta fall. Om vi sen ska tro det Bouij (1998) skriver om den innehållscentrerade 

pedagogen kan det förstås att många som har denna orientering inte har något större intresse 

för att arbeta inom grundskolan. Vidare om den innehållscentrerade musikläraren skriver Bouij 

att dessa definieras av att de vill arbeta på ett högre stadium och betonar mer vikten av att kunna 

spela för att förebilda. De är då inte särskilt intresserade att utveckla sina elever annat än musi-

kaliskt. Fostransuppdraget är således inte deras jobb som musiklärare. Därmed skulle resultatet 

kunna peka på att det än idag är en väldigt innehållscentrerad kultur bland musiklärarstudenter 

och då även musikhögskolorna. Kanske också inom musikpedagogiken i allmänhet. Casuality 

orientations theory som Ryan och Deci skriver om inom self determination theory tar upp olika 

motivationsperspektiv som människor mer eller mindre agerar utefter. Kontrollorientring be-

skriver den grad som en individ tar hänsyn till externa sociala företeelser och belöningar. Uti-

från detta kan det diskuteras hur mycket musiklärarstudenter tar hänsyn till olika externa 
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företeelser och belöningar. Externa företeelser som tagits upp i studien är de i frågan om varför 

respondenter sökte till musiklärarprogrammet. Ekonomisk trygghet och den fortsatta studie-

gången är externa motivationer som många musikstudenter måste ta hänsyn till ifall de vill vare 

sig fortsätta studera musik eller arbeta med det. Dock verkar detta bara tas hänsyn till i den grad 

att musiklärarstudenter valt att bli lärare överhuvudtaget. Musiklärarstudierna är ett enkelt val 

att göra för att bibehålla en hållbar strategi för att försörja sig samtidigt som en får hålla på med 

musik och kanske eventuellt också har en chans att mer eller mindre få arbeta som musiker. 

Löneläget idag är faktiskt mestadels bättre inom grundskolan men detta är uppenbarligen inte 

något som lockar till sig musiklärare enligt resultatet. Återigen är undervisningssammanhang 

prioriterad faktor. 
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6.1.4 Musiklärarstudenters vilja att studera vidare på musikerprogram. 

8 respondenter angav att de vill studera vidare på musikerutbildningar efter att de är klara med 

musiklärarutbildningen. Här finns ett perfekt samband mellan denna motivation och variabeln 

genre då alla 8 av dessa respondenter spelar klassisk musik. En majoritet av dessa har även sång 

som huvudinstrument. Hellman (2008) påvisar i resultatet att det finns en substantiell siffra av 

musiklärarstudenter som inte tänker undervisa överhuvudtaget. Att söka en musikerutbildning 

direkt efter musikhögskolans musiklärarprogram kan var en indikation på att inte vilja under-

visa efter musiklärarutbildningen, åtminstone inte direkt efter att den är avslutad. Det fram-

komna temat om att få en naturlig fortsättning på sin musikutbildning kan också spela in. Att 

få fortsätta jobba med musik i en miljö där individen får jobba med sin egen musikaliska ut-

veckling i eget tempo är säkert lockande för många. Lärarskapet medför ansvar för andras kun-

skapsutveckling och även sociala till viss del. Att behöva lägga den tid som krävs för detta 

ansvar kan kanske kännas som hämmande för färdigheterna hos sin egen musikalitet när inte 

samma mängd tid kan läggas på att öva. Detta är en fruktad framtida identitet som påvisats hos 

musikstudenter i studien som Schnare m.fl. (2011) gjort. Ifall en student har höga ambitioner 

inom musikerskapet behövs tid för att öva, tid för att träffa rätt människor inom branschen och 

tid för att kunna få ett eventuellt genombrott. En musikerutbildning köper inte bara tid utan 

även ett sammanhang för att kunna träffa rätt folk och på så vis få sitt genombrott. Kanske en 

också vill få tid att fortsätta utvecklas pedagogiskt. Bush (2011) uttrycker att de kunskaper som 

utvecklas i samband med hennes musicerande kan vara bra även inom en musiklärarprofession. 

Självförtroende utvecklas enligt henne i samband med erfarenheter innefattande problem som 

uppstått i musicerandet som krävts självförtroende för att lösa och således bidragit till att ut-

veckla det. Bush anser detta vara ett viktigt ledarskapsattribut. Även om motivationen inte di-

rekt ligger i att utveckla de didaktiska förmågorna kanske det är en aspekt som hoppas följa 

med en musikerutbildning. Även temat trivsel som framkommit i en mindre utsträckning kan 

vara en faktor. Möjligheten att få spendera sitt vardagsliv på en institution utan press att behöva 

prestera socialt kan vara väldigt bekvämt för vissa individer. En undervisningssituation kan 

vara stressande när en utsätts för det första gångerna under t.ex. VFU perioderna. Med dessa 

erfarenheter kan den kommande lärarprofessionen vara en bekvämlighetströskel som en måste 

vara redo att gå över. För det är säkert inte jättelätt för många att undervisa på sitt första lärar-

jobb när det är mycket arbete en inte är van vid och när en kanske till och med är lite nervös i 

början. Återigen är detta ett fruktat jag som påvisats i studien som Schnare m.fl. (2011) har 

gjort, dvs ett fruktat framtida jag där en hamnar i obekväma situationer. Detta kan utgöra en 

faktor till att en inte vill börja undervisa direkt efter examen. Det finns också en annan dimens-

ion som ligger på ett mer yttre plan av motivation. Sambandet mellan motivationen att studera 

vidare och genre klassisk musik kan ha och göra med att det faktiskt finns fasta orkesterjobb 

med fast lön inom klassisk musik i mycket större utsträckning än vad det finns fasta speljobb 

inom jazz, pop, rock och folk/världsmusik. Det kan då vara viktigt att gå en musikerutbildning 

för att få dessa orkestermusikerjobb. 

  

6.2 Metoddiskussion 

I detta arbete har en kvantitativ forskningsansats använts. Enligt Bryman (2018) är generali-

sering av stort intresse för forskaren. Alltså i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till 

andra grupper och situationer (ss. 216-217). Det problemområde som undersöks i denna studie 

är av stort intresse att se hur pass generellt detta problemområde är. Detta hade inte varit möjligt 

med en kvalitativ forskningsansats eftersom att det är betydligt färre respondenter som deltar i 

en kvalitativ undersökning. Däremot hade en kvalitativ undersökning kunnat finna orsaker till 

varför musiklärarstudenter t.ex. har en lägre motivation att arbeta som musiklärare inom 
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grundskolan. Detta är dock inget jag velat undersöka i detta arbete. Jag har mer varit intresserad 

av vad musiklärarstudenter har för viljor och motivation kring sitt yrkesliv i stort och om vissa 

viljor har samband med en faktor av något slag. 

För mig har det funnits stora fördelar med att använda enkäter som datainsamlingsmetod. Med 

enkäter i digital form har jag kunnat nå musikhögskolor i hela Sverige. Detta hade inte varit 

möjligt ifall jag använt mig av intervjuer av olika slag. Dessutom har statistik varit något som 

intresserat mycket när jag planerade arbetet. Denna metod är också väldigt ekonomisk. Det 

finns inga transportkostnader för att ta sig till respondenter och intervjua dem. Att ta sig till 

andra musikhögskolor i Sverige för att istället intervjua respondenter hade varit mycket kost-

samt. Det finns heller inga materialkostnader som hade kunnat finnas ifall jag hade valt att 

använda mig av pappersenkäter.  

 

En annan fördel med att använda statistik är att jag har kunnat använda mig av programmet 

IBM SPSS som har varit ett mycket bra verktyg för denna studie. Det har möjliggjort statistisk 

analys med stor precision och även skapande av estetiskt tilltalande grafer och tabeller för att 

kunna redovisa resultat illustrativt. Att göra de kalkyler som används för sambandsanalys själv 

på manuell väg hade varit mycket svårt då det innefattar avancerade ekvationer som hade varit 

extremt tidskrävande att genomföra. Detta verktyg i sig har gjort dataanalysen väldigt enkel 

och per automatik väldigt objektiv vilket eliminerat risken att resultatet blir subjektivt vinklat. 

En risk som är mycket större vid kvalitativ forskningsansats.  

 

Dock finns det en nackdel med enkäter som metod vilket jag fått erfara i min studie. Det har 

varit ett stort bortfall av respondenter i min studie. Enligt Ejlertsson (2005) sker bortfall regel-

mässigt vid enkätundersökningar. Bortfallet skiljer sig beroende på vad det är för typ av under-

sökning. Inom en sociologisk undersökning kan enligt Ejlertsson ett lägre deltagande generellt 

förväntas (Ejlertsson, 2005, s. 12). I min studie var bortfallet så pass högt som 87,5% totalt 

vilket gjort att generaliserbarheten för den valda populationen har kommit att bli ganska låg. 

Ett automatiskt bortfall skedde först genom att jag inte lyckades distribuera länk till enkäten på 

2 av sex institutioner. Sedan skedde ett regelmässigt bortfall av respondenter dom bara inte valt 

att svara på enkäten. Detta bortfall har tyvärr varit större än jag räknat med. Samtidigt kvarstår 

mina funderingar om huruvida detta problemområde kan vara provocerande för vissa och att 

detta kanske är en faktor som lett till bortfall. Detta var jag också lite varse om när ett fritextsvar 

på en fråga gav indikation på lätt irritation.  

 

6.3 Arbetets betydelse 

Detta arbete utgör en indikering på hur musiklärarstudenter på musikhögskolor ute i landet 

tänker angående sitt framtida yrkesliv. Detta kan i sin tur också visa på en anledning varför det 

saknas musiklärare vid landets grundskolor. Det visar att motivation för att arbeta inom grund-

skolan är låg hos musiklärarstudenter. Huruvida denna motivation förändras över tid förtäljer 

inte detta arbete men det ger åtminstone en eventuell förklaring till varför grundskolor inte får 

in nyexaminerade musiklärare. Arbetet visar sedan också på att musiklärarstudenter som går 

klassisk musik kan ha en större tendens att vilja söka musikerutbildning efter sin musiklärarut-

bildning. Detta kan ge indikering på flera aspekter. Dels kanske inte alla känner sig redo att 

undervisa efter musiklärarprogrammet och dels att musiklärarskapet är underprioriterat i deras 

framtida yrkesliv. Det visar också för musikbranschen och musikpedagogiken i stort att det kan 

finnas olika prestationskulturer inom olika genrer av musik. Det vittnar rentav om ett hårt ar-

betsklimat när musikstudenter är redo att studera 9 år om inte mer för att nå sin dröm samtidigt 

som en god ekonomi bibehålls. Denna information kan framförallt inspirera framtida studier. 
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Eventuellt kan denna information också användas för olika former av utvecklingsarbeten på 

musikhögskolorna eller vid andra musikutbildningar.  

6.4 Fortsatt forskning 

I detta arbete ställs frågan om vad musiklärarstudenter har för visioner om sina framtida yrkes-

liv. Däremot ställs inte frågan varför musiklärarstudenter har dessa visioner i någon större ut-

sträckning. Några faktorer har undersökts utan något resultat som skulle kunna peka på något 

samband mellan en eller flera faktorer och musiklärarstudenters visioner och motivationer. 

Inom framtida forskning bör således göra en mer djupare analys för att ta reda på skälen till 

varför det tenderar att se ut på detta vis. Här är den kvantitativa metoden något begränsad för 

vad den kan bidra med. En kvalitativ studie inom problemområdet skulle kunna ge en djupare 

bild av vad som driver musiklärarstudenter och varför det ser ut som det gör. Det vore väldigt 

intressant att få en bild av varför musiklärarstudenter generellt har en svag motivation att arbeta 

som musiklärare inom grundskolan. Är det verkligen de påstådda dåliga arbetsförhållanden som 

gör att många musiklärarstudenter inte är särskilt motiverade att arbeta inom grundskolan? Eller 

är det något helt annat som spelar in? Det vore sen också intressant att få det mer statistiskt 

bekräftat alternativt förkastat att de som spelar klassisk musik generellt vill vidareutbilda sig på 

en musikerutbildning efter avslutad musiklärarutbildning. Även här är frågan varför relevant. 

Är det för att kunna säkerställa att en kan få orkesterjobb eller är det något annat som spelar in? 

Det finns många frågor kvar att besvara inom detta problemområde som tåls att forskas vidare 

på. Förhoppningsvis leder denna studie till att detta problemområde utforskas ytterligare.   
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Bilaga 2 
Hej! 

 

Mitt namn är Erik Hedenstedt och jag studerar sista terminen på musiklärarprogrammet vid 

Musikhögskolan Ingesund. Jag är i full färd med att skriva mitt examensarbete som handlar 

om musikläraryrkets attraktivitet kontra musikeryrkets. Jag genomför i samband med det en 

enkätundersökning om musiklärarstudenters motivation att bli musiklärare och även deras 

motivation att bli musiker. Syftet med studien är att kartlägga musiklärarstudenters viljor 

kring sitt kommande yrkesliv och undersöka samband mellan olika viljor och faktorer så som 

instrument, genre/utbildningsinriktning samt kön och ålder. Med den brist på musiklärare som 

finns idag främst ute i landets grundskolor är detta av intresse för mig att undersöka. Sam-

hället utbildar trots allt musiklärare men frågan är då hur många som faktiskt vill undervisa 

efter att de är klara med sin musiklärarutbildning och som på så vis kan fylla samhällets be-

hov. 

 

För att genomföra denna studie behöver jag hjälp av dig som går ett ämneslärarprogram i mu-

sik på musikhögskolan. Anledningen till att jag vänder mig till just denna målgrupp är för att 

musikhögskolorna i landet är de primära institutioner som utbildar legitimerade musiklärare 

och som på så vis bör vara de institutioner som fyller skolornas behov. Betydelsen av en stu-

die som denna skulle kunna vara att det ger lärosäten för musiklärare ute i landet värdefull in-

formation för att utveckla sin verksamhet.  

 

Enkäten är frivillig att göra men jag skulle starkt uppskatta om du tog dig tid att fylla i den då 

det skulle bidra till en god kvalité på studien. Enkäten bör skickas in snarast när den är ifylld 

men absolut senast 1:a april. Svar som kommer in efter detta datum kommer ej att behandlas. 

Påminnelse till de som inte svarat på enkäten kommer att skickas ut under V 13. 

 

Enkäten består av 25 frågor och tar ca 10 min att besvara.  

 

Du svarar på enkäten anonymt och inga identiteter efterfrågas eller anges i studien. Jag tar 

hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Att det är just du som svarar på frå-

gorna kommer inte att framgå i studien.  

 

Om du har frågor kring enkäten går det bra att kontakta mig på telefon +46707746825 och via 

mail e.hedenstedt@gmail.com. 

 

Tack på förhand! 
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