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Abstrakt 

Syftet med arbetet är att undersöka hur tonåringar upplever sin situation då de 

deltar i kulturskolans verksamheter. Som bakgrund har jag använt mig av 

litteratur som berör utvecklingspsykologi och begreppet motivation utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv. Som metod i studien valde jag att använda en kvantitativ 

forskningsmetod. En enkät delades ut till elever verksamma på en och samma 

kulturskola. Resultatet visar på att två tredjedelar av respondenterna tycker om att 

öva på sitt instrument men bara åtta av 33 gör sin läxa ofta eller väldigt ofta. I 

studien framkommer även att många fler än hälften inte har skapat nya 

vänskapsrelationer på kulturskolan. Många av de som deltog i undersökningen 

anser även att de inte är delaktiga i konsertplaneringen eller planeringen av 

lektionerna. 

Nyckelord: 

motivation, kulturskola, enkätmetod, övning, musik 
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1. Inledning 

Vad du säger om mig, 
Det du tror om mig 
Sådan du är mot mig 
Vad du gör mot mig 
Hur du lyssnar på mig 
SÅDAN BLIR JAG!!  
                                   (klotter från en skolgård, Jenner 2004, s. 35) 
 
 
 
Under många år har jag arbetat med sångelever och körer på en kulturskola. 
Jag tycker att kulturskolan är en fantastisk arbetsplats då det gäller att skapa 
inom de konstnärliga ämnena. Under stort ansvar har jag som pedagog en 
enorm frihet att skapa musikaliska samarbeten och bestående eller tillfälliga 
konstnärliga möten. Utefter mina musikaliska intressen och min profession 
kan jag tillsammans med kollegor och elever inrikta mig på specifika 
genrer, tekniska moment och föreställningar vilka jag som pedagog har 
breda kunskaper om.  

Att arbeta på kulturskola innebär också frihet på så sätt att jag inte har några 
kursplaner att följa och jag behöver därför inte betygsätta mina elevers 
prestationer. Det finns heller ingen lagstiftning på att skriva omdömen. Där 
jag arbetade hade lärarkollegorna muntliga reflektionssamtal om mål och 
förväntningar, dessa var frivilliga.  

Något som jag och mina kollegor ofta pratade om i fikarummet var det 
faktum att många av våra elever inte övade hemma. Detta gjorde oss alla 
fundersamma men ibland också besvikna. Vecka efter vecka var det många 
elever som kom till sin lektion och inte hade ägnat sin sång en enda minut.  

Markensten (hemsida: SMoK;C, 2004) vid kulturförvaltningen i Stockholm 
redovisar resultatet att de tre viktigaste orsakerna till att elever slutade i 
kulturskolan var att ”de inte hade kul”, ”jag tröttnade” och ”andra 
intressen”. Liknande undersökning gjordes av forskningsenheten på 
kulturförvaltningen i Stockholm 1998, resultatet blev det samma som 2004. 
Undersökningen från 2004 resulterade i resonemang som t.ex. detta ”jag 
fick aldrig tid att vara med mina kompisar, för det var ju saxofonläxan och 
skolläxan-och ja, det blev lite mycket till slut. Jag ville få vara mer 
fri.”(Markensten 2004, s.6) och ”3-4 år inom kulturskolan räcker” (ibid, 
s.6).  
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Elevernas tips på förändringsarbete genom intervjuerna handlade mycket 
om att Kulturskolan bör arbeta mer med differentierad undervisning. En 
undervisning där eleverna har stora valmöjligheter av till exempel 
lektionens längd, lektionsinnehållet och att få själva välja vilken genre som 
de vill spela i ensembleverksamheten. Markensten skriver i slutet av 
sammanfattningen att ”Barn och ungas önskemål kan tas mycket bättre 
tillvara!”. Här följer tänkvärda citat ur Markenstens redogörelse från 
intervjuerna;  

’roligast var nog orkestern’, ’När man kunde en låt riktigt bra, då var det verkligen 
roligt, bara släppa loss och njuta’, ’Han peppade mig (läraren)’.’Det var musik 
mellan oss. Det var skitkul att bara sitta och lira med honom’, ’Vår fröken var 
jättebra för då fick vi leka en stund så att vi kunde sitta still sedan. Och hon var så 
fixig när vi spelade så vi kunde leka när vi spelade’, ’Efter skoldagen vill man hellre 
sporta med kompisar än att sitta ensam och öva på sitt instrument’, ’lektionen har för 
stora likheter med skoldagen’, ’idrottsaktiviteten är läxfri’, ’Oftast måste man spela 
låtar som man inte är särskilt intresserad av och dessutom sitter man ensam och 
tränar på dessa låtar-man gör sällan läxan och det skapar olust’. ’Den egna moralen 
säger ifrån’( Markensten 2004, s.8). 

Så gott som alla menar att det är roligare att göra saker med kompisar än att 
hålla på helt själv. En person säger ”När jag spelar handboll och fotboll då 
gör jag ju det med andra. Och när jag tränar gör jag ju det med andra. Men 
när jag tränar klarinett så gör jag det ensam. Och man sitter still hela 
tiden”(Markensten 2004, s.9-10). Främst i de äldre åldersgrupperna ville 
eleverna ha längre lektionstid, korta lektioner blev stressigt tyckte de 
(hemsida: SMoK;C, 2004). 

 

Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK) sammanställer på sin hemsida 
hur Sveriges kultur- och musikskolors mål skulle kunna vara idag:  
 

’Ge kunskaper i musik och utveckla elevens färdigheter så att eleven själv kan 
utveckla ett personligt lustfyllt utövande oavsett om målet är att bli professionell 
eller amatör’. 
- Bidra till lokal tillväxt och utveckling. 
-Stärka det lokala kulturlivet. 
-Bidra till obligatoriska skolas utveckling genom att stärka estetiska 
lärprocesser.”(hemsida:A.SMoK) 

 
Jag och många lärarkollegor tyckte att vi hade provat det mesta för att få 
våra elever engagerade. Jag hade försökt att hitta en sång på lagom nivå, 
ofta fanns det tillfällen för dem att välja sång själva, konserter fanns 
anordnade för dem som ville och jag tror att jag inte visade dem mitt 
missnöje då de kom oförberedda. Vad kunde problemet eller problemen 
vara? Jag fick känslan av att eleverna inte kände sig motiverade. Varför var 
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det så? Äntligen hade de kommit in i verksamheten som de frivilligt valt 
men ändå verkade de inte nöjda. Varför var de inte lika motiverade som 
mig? Kulturskolan är elevernas skola och det finns alla möjligheter för 
eleverna att göra vad de vill där. Kanske de inte vet det? Eller så kanske vi 
vuxna inte tillåter det utan vill ha kontrollen. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever beskriver sin 
kulturskolas verksamhet. Undersökningen ska också ge svar på hur 
engagerade eleverna är i verksamheten samt vilken kontakt föräldrarna har 
med kulturskolan. Även frågor som berör den pedagogiska miljön, sociala 
relationer, demokrati och det egna musicerandet har ställts. 

 

 
1.2 Disposition av uppsatsen 

 
Dispositionen av denna uppsats är inspirerad av Dahmströms (2011) mall 
för hur en kvantitativ rapport kan vara utformad. Rapporten inleds med en 
inledning som beskriver varför och vem som har tagit initiativet till 
rapporten, samt rapportens målsättning. Vidare ska rapporten innehålla 
precisering av frågor och hypoteser samt en introduktion till sakområdet. En 
beskrivning av metoden för datainsamlingen och själva urvalet bör 
beskrivas samt ett resultat som svarar på hypoteserna. Avslutningsvis 
kommer en diskussion som också innehåller nya forskningsområden. 
Rapporten avslutas med referenslista och bilagor. Abstractet har jag valt att 
lägga innan innehållsförteckningen. 
 

 

1.3 Frågehypoteser 

 
Uppsatsen grundar sig på ett visst antal frågehypoteser. Undersökningens 
frågor vill pröva dessa påståenden (hypoteser) för att kunna få en 
förspegling av elevernas engagemang och trivsel både när det gäller 
musiken och sin Kulturskola. Befring (1994) beskriver målsättningen för 
den hypotetisk-deduktiva traditionen ”upptäcka och definiera de gällande 
lagarna för samhället och mänskligt beteende”. Denna typ av forskning 
söker efter allmänna förklaringar (ibid s. 14). 
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Hypoteserna är: 
1. Den sociala miljön: Eleverna skapar inga nya vänskapsrelationer på 
Kulturskolan. 
2. Övning: Eleverna övar sällan på sina instrument, när de övar gör det de 
ofta själva. Eleverna får läxor som de sällan gör. 
3. Delaktighet: Eleverna är sällan delaktiga i planeringen av lektionerna. 
Eleverna är sällan delaktiga i planeringen av konserter. 
4. Föräldrarnas eller vuxnas engagemang, då det gäller elevernas 
musicerande och Kulturskolan, är svagt. 
 
 
Tänkbara forskningsområden i anknytning till uppsatsens undersökning 
skulle till exempel kunna vara utvecklingspsykologi, pedagogik och/eller  
motivation.  För att avgränsa uppsatsens omfattning så valdes motivation 
som forskningsområde. 

 

2. Tidigare forskning 

 
I följande kapitel redogörs beskrivningar av begreppen motivation samt 
inre- och yttre motivation. Kapitlet innehåller även tidigare forskning av 
motivationsarbete genom ett pedagogiskt perspektiv.  
 

2.1 Definition av begreppet motivation 

Jenner (2004), seniorprofessor på Linnéuniversitetet beskriver motivation 
och motivationsarbete som att det är en fråga om de erfarenheter man gjort 
och det bemötande man får. Han menar också att motivation inte är en 
egenskap hos individen utan, som sades tidigare, en följd av det bemötande 
man får. Nationalencyklopedin (2013) beskriver motivation som en 
psykologisk term för faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 
beteendet mot olika mål. Lundgren och Lökholm (2006) skriver att deras 
utgångspunkt av motivation handlar om en förändring i sitt 
beteendemönster. Författarna menar en förändring som går från ett 
destruktivt beteende till ett mer konstruktivt beteende. Vidare beskriver de 
inre motivation som något som hämtar sin näring på ett mer känslomässigt 
plan och yttre motivation som till exempel en belöning, betyg eller slippa 
negativa konsekvenser. 
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2.2 Motivationsarbete i praktiken 

Jenner (2004) skriver om motivation som ett centralt begrepp i allt 
pedagogiskt arbete. Han skriver också att för den som arbetar med 
motivationsarbete gäller det att ha en förståelse för vad dålig självkänsla och 
rader av misslyckanden kan ha inneburit. Vid förändringsarbete är det enligt 
Brandell Eklund (hemsida: Statens folkhälsoinstitut) vanligt att pedagogen 
ställer sig frågan ” Varför gör dom inte som vi säger”. En bra fråga att ställa 
är istället ”För vad är den här personen motiverad”? Ardoris (2009) ställer 
sig frågan ”Är varningar motiverande?” (s.27). Hans svar på den frågan är: 
informera elever om vad ett förändrat beteende kan leda till, informera inte 
om vad de inte borde vilja ha. Ardoris (2009) hävdar att för att skapa 
motivation krävs att känna delaktighet i något meningsfullt, utgå ifrån 
känslor och behovet att få uppskattning.  

 

Enligt Lundgren och Lökholm (2006) är det inte ovanligt att med hjälp av 
negativa konsekvenser eller bestraffningar försöka skapa motivation hos 
skolungdomar. Vidare påstår författarna att detta arbetssätt leder till att 
beteendet återgår till det ursprungliga och inte får den förändring som man 
önskar. Författarna skriver i sin bok 

 

 Att arbeta med yttre motivation kan vara ett redskap för att på ett effektivt sätt 
uppnå lämpligt beteende, men det är inte helt riskfritt. Används belöningar på ett 
slentrianmässigt sätt kan man i värsta fall förvandla inre motivation till yttre 
motivation (Lundgren och Lökholm 2006, s.47 ) 

 

Med belöningar och bestraffningar kan man, på ett effektivt sätt, ändra 
människors beteende. Problemet blir att den yttre motivationen hela tiden 
måste hållas vid liv och ”hobbyn” förvandlas till ”arbete”. Upplevelsen av 
berömmet som mottagare beror på hur god relationen är mellan pedagogen 
och eleven. Är relationen dålig minskar berömmets äkthet och berömmet 
kan istället tolkas som kontrollerande eller som ett tecken på att man tycker 
synd om eleven (ibid).  
 

Boggiano och Main (1986, refererad i Lundgren och Lökholm, 2006) anser 
att en belöning som innebär en aktivitet kan stimulera den inre 
motivationen. Författaren menar att den inre motivationen minskar för den 
uppgift som belöningen är avsedd för, men ökar inför den uppgift som är 
själva belöningen. Lundgren och Lökholm (2006) skriver att den allmänna 
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uppfattningen är att beröm är en motivationshöjande belöning. Beröm skall 
ges på rätt sätt och vid rätt tillfälle för att åstadkomma önskad effekt, anser 
Lundgren och Lökholm (ibid). Författarna skriver om att ett beröm är 
beroende av ett innehåll som är specifikt, uppriktigt och att det har en 
positiv effekt på motivationen om det innehåller information som löser ett 
aktuellt problem. Ford (1992, refererad i Giota 2002) anser att ”relevant 
återkoppling är av avgörande betydelse för en individs fortsatta framsteg 
mot ett uppsatt mål”(s.298). Beröm som indirekt innehåller en för hög 
förväntan om framtida prestationer kan bli till en tung börda för eleven 
(Lundgren och Lökholm, 2006).    

 
Jenner (2004) tar upp samspelet lärare-elev som en viktig del av arbetet, 
detta då det gäller förväntningar på varandra, tolkningen av varandras 
beteende och strävan att uppnå bestämda mål. Samspelet kan enligt 
Lundgren och Lökholm (2006) innebära motiverande samtal, en metod som 
verkar för att minska motståndet och öka förändringspratet hos eleven. 
Författarna fortsätter att beskriva den motiverande samtalsmetoden rent 
praktiskt. För att få en nyanserad bild av elevens uppfattning bör man ställa 
öppna frågor, de inleds ofta med: vad, hur eller varför. Att komma med svar 
och lösningar på alla problem är inte pedagogens roll. Pedagogen bör 
involvera eleven att själv delta aktivt i förändringsprocessen (Lundgren och 
Lökholm, 2006).  
 
 
Pedagoger kan ha olika förväntningar på sina elever och detta kan resultera i 
dålig självuppfattning, motivation samt låg prestation i ämnet (Giota 2002, 
s.296). Jenner (2004) skriver också om hur pedagogens förväntningar 
påverkar eleven. Han använder begreppet ”Pygmalioneffekten”. Effekten 
innebär att positiva förväntningar leder till goda resultat och negativa 
förväntningar till dåliga resultat. Det är pedagogens uppgift att försöka 
förstå eleven, inte elevens uppgift att försöka förstå pedagogen (ibid). 
 
 
Sundin (1990) skriver i tidskriften Barn och musik om positiva musikaliska 
minnen från musiklektionerna. Undersökningen gjordes på elever i årskurs 
9. Resultatet av de positiva minnena blev att de, överlag, uttryckte en social 
dimension. Han menar att de flesta minns bäst samarbetena, förberedelserna 
inför någon show och att spela tillsammans (Centrum  för 
barnkulturforskning, Univ.;1990). Fant (1995, refererad i Karlsson 2002) 
anser att elever i tidiga stadier behöver en viss stimulans från sin lärare för 
att få egna erfarenheter och positiva musikaliska minnen. Författaren 
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fortsätter med att förklara att detta leder till en ökad inre motivation, eleven 
vill upprepa sina positiva musikaliska minnen som den har upplevt. 
 
  
När det handlar om arbeta utifrån ett elevperspektiv och om att ha 
kännedom om elevers egenskaper samt deras kompetenser beskriver Giota 
(2001) det på följande vis. Är man som pedagog beredd att möta elever på 
deras villkor kan man finna att elever har många dimensioner där de starka 
områdena kan kompensera andra mindre starka områden (ibid). Schenck 
(2000) anser att bristen på jag-kan-känslan kan vara de vanligaste orsaker 
till att elever tappar motivationen. Författaren anser även att alltför lite 
lektionstid ägnas åt vad eleverna redan kan. Barn är i allmänhet mindre 
rädda för upprepningar än vi vuxna (ibid). 
 
Giota (2001), universitetslektor på Göteborgs universitet, anser att eleven 
borde ha möjlighet till egna val och utöva kontroll över sin lärandesituation. 
I Karlssons (2002) avhandling kan man läsa om slutsatser från seminariet i 
Ann Arbor 1982, där deltog musikpedagoger och motivationsforskare. 
Nämligen det att valmöjligheter är viktigt för motivationen och 
kreativiteten. Valmöjligheten är viktig för att öka elevens engagemang och 
känslan av att ta ansvar. McKeachie (1983, refererad i Maria Karlsson 2002) 
anser att viktiga motivationsfaktorer är stöd från kamrater, familj och lärare. 
Enligt Karlsson (2002) finns det en stor risk att eleven ger upp om uppgiften 
är för svår.  
 
På skolverkets hemsida (2013) skriver de att läxor har låg effekt på elevers 
lärande, speciellt i unga åldrar. I Markenstens (2004) undersökning 
beskriver en elev läxorna på följande vis, 
”Man gör sällan spelläxan och det skapar olust. Den egna moralen säger 
ifrån (s. 8).” 
 
Vidare beskriver eleverna i Markenstens undersökning att läxorna är 
tråkiga, känns ett tvång, obehag om man inte gjort läxan, allt för många 
läxor och plågsamt.  
 

Skolverket hänvisar angående detta ämne till Hatties (2012) metastudie 
”Synligt lärande”. Studien visar att läxans effekt är beroende av elevens 
ålder och övriga skolprestationer. Läxan kan också ha en negativ effekt 
speciellt då det gäller de yngre eleverna. När yngre barn möter svårigheter 
vid övning av läxor bli det en negativ påverkansfaktor detta eftersom 
misslyckandet får en negativ inverkan på deras motivation. Hattie säger 
dock att om eleverna får hjälp av sina föräldrar så kan det bidra till att 
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eleverna utvärderar sina prestationer, den förmågan har högst effekt på 
lärandet. Hattie menar också att läxornas utformning är av stor betydelse. 
De bör vara tydligt avgränsade, korta och men en formativ återkoppling 
efteråt. 
 
 

3. Metod beskrivning 

Vetenskapsrådets rapport (1:2001) skriver om  skillnaden mellan 
hypotesgenererande och hypotesprövande forskning samt kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Man skiljer också mellan forskning som försöker 
fördjupa vår kunskap och forskning som försöker förklara varför något har 
inträffat. Ur forskningsetisk synvinkel skiljer man också mellan tre former 
av forskning, nämligen grundforskning, tillämpad forskning och 
uppdragsforskning (ibid). Kvantitativ forskning hänvisar till empirisk 
forskning och den syftar till att kartlägga, analysera eller förklara 
forskningsområdet i variabler och kvantitativa förhållanden ( Befring 1994).   
 
Denna uppsats bygger på hypotesprövande forskning med tillämpande 
karaktär och undersökningsmetoden är kvantitativ. Den tillämpade 
forskningen ska ha ett bestämt syfte och leda till nytta för bland annat den 
som har tagit initiativet (Vetenskapsrådets rapport, 1:2001 s.29). Genom en 
pappersenkät undersöktes elevernas instrumentvanor samt på vilket sätt de 
är aktiva och engagerade i Kulturskolans verksamhet. För att få svar på detta 
passar frågeställningar som, hur ofta, hur många eller hur vanligt. Enligt 
Trost (2007) ska man då göra en kvantitativ studie. Vidare förklarar 
författaren att resultatet i den kvantitativa undersökningen kan ange 
frekvenser och säga att ett visst antal procent, av till exempel Kulturskolans 
elever, gör på det ena eller andra sättet. Svaren i enkäten sammanställs i 
statistiska former, detta för att i testbara antaganden kunna analysera 
resultatet (hemsida: A Nationalencyklopedin). 
 

 3.1 Enkäten som mätinstrument 

Som mätinstrument vid undersökningen användes enkätformulär. Jan Trost 
skriver i Enkätboken (2007) om detta mätinstrument som med vilket man 
kan mäta människors känslor, åsikter och beteenden. Författaren hävdar att 
enkäter alltid är kvantitativa, men trots det kan de innehålla kvalitativa 
element. Gruppenkäter har fördelarna som snabbt, billigt, många personer 
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kan undersökas och bortfall på grund av vägran är troligen lågt (Dahmström 
2011, s.95).  
 

3.2 Testenkät som förstudie 

För att få kännedom om eventuella svårigheter och problem då det gäller att 
svara på och förstå en enkät, gjordes en testenkät som en form av förstudie. 
Dahmström (2011) anser att det viktigaste med en provundersökning är att 
försöka ta reda på om det finns frågor som är oklara att tolka och besvara.  
Innan det första besöket gjordes på Kulturskolan kontaktades rektorn på 
skolan och underrättades om besöket, detta för att få ett godkännande om 
undersökningen och besöket. Enkät vid förstudien delades ut i pappersform 
(se bilaga 1). Då testenkäten genomfördes blev respondenterna slumpvist 
valda i Kulturskolans korridorer under en fredag. Enkäten fylldes i medan 
jag väntade och som tack fick de sex korrespondenterna en chokladbit. Vid 
den huvudsakliga undersökningen togs chokladbiten bort, med antagande 
från Trost (2007) att det är på frivillig basis som man deltar i en 
undersökning och ingen får övertalas att svara. Chokladbiten kan påverka 
respondenternas val att delta i undersökningen, resultatet kan påverkas samt 
att det innebär en stor kostnad.   
 
Innan enkäten delades ut fick respondenterna muntlig information om att det 
var en anonym undersökning och vem den ansvarige för undersökningen 
var, detta istället för ett missivbrev. Att slumpvis välja respondenter i 
korridoren var en ineffektiv och tidsslösande arbetsmetod som utarbetades 
till den slutgiltiga undersökningen. När testenkäten var gjord märktes det att 
frågorna behövdes, som Trost (2007) skriver, stötas och blötas. Detta på 
grund av enkätens layout och frågornas validitet. Det delades ut sex stycken 
testenkäter. Två av dem hade inte fyllt i sista sidan. Tolkningen av detta 
blev att enkäten bestod av för många sidor, otydlighet i layout och att 
informationen om sidornas antal inte fanns.    
 

3.3 Enkätens innehåll 

Efter vidare utformning av enkäten med dess språkbruk, språksvårigheter, 
layout och begränsning av frågor skapades en ny enkät innehållande 25 
frågor. Enkäten trycktes upp på ett dubbelvikt A3 (se bilaga 3), detta för att 
minimera risken att sista sidan inte skulle bli ifylld. För att ytterligare 
påminna om sista sidan skrevs en uppmaning på näst sista sidan. Att 
begränsa frågornas antal, välja de relevanta frågorna och samtidigt få 
informanterna att känna sig trygga är viktiga parametrar enligt Befring 
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(2006). Vidare menar författaren att frågorna måste vara korta och precisa, 
tydliga självinstruktioner samt entydiga och klara svarsalternativ.  
En presentationstext, ett så kalla missivbrev, sattes som framsida på 
enkätformuläret. Ett missivbrev ska se inbjudande ut och det ska inte vara 
för långt samt att det ska innehålla viktig information (Trost 2007). 
Informationen, enligt författaren, bör handla om att undersökningen är 
anonym, vad undersökningens resultat kommer att användas till, tacka för 
besväret, uppge ansvarig för undersökningen och som avslutning en 
namnunderskrift. Vidare menar författaren att utformningen av missivbrevet 
ska motivera informanterna till att fortsätta läsa och svara på frågorna. Trost 
(2007) skriver om enkätens rubrik som att den ska vara informativ, 
intresseväckande och relevant. Missivbrevet som användes i samband med 
denna undersökning finns som bilaga tre. 
 

3.4 Urval 

 
Urvalsgruppen som blev aktuell i denna undersökning är elever som är 
verksamma inom kulturskolan. För att underlätta arbetet valdes en 
Kulturskola som författaren till uppsatsen har en geografisk närhet till. 
Målpopulationen är elever mellan åldrarna 13-16. Ett slumpmässigt urval av 
populationen gjordes, även kallat sannolikhetsurval (Dahmström 2011). 
Författaren sammanfattar fördelarna med urvalsundersökning gentemot 
totalundersökningen på så sätt att det går snabbare och är billigare samt att 
man kan använda bättre mätmetoder och därmed få ett resultat som 
innehåller färre fel (ibid). 

 
 

3.5 Tillvägagångssätt för datainsamlingen 

 
Vid testenkäten så cirkulerade jag runt i kulturskolans korridorer. Enkäten 
delades ut till eleverna före eller efter deras instrument lektion. För att 
effektivisera mötet med respondenterna uppsöktes en högstadieskola där 
många av eleverna också deltog i Kulturskolans verksamheter. Genom att 
besöka 3 klasser kunde jag på kortare tid samla in många enkätsvar. Under 
ett klassrådsmöte fick de som ville delta i undersökningen. För att nå flera 
respondenter så besöktes även Kulturskolan återigen samma vecka. Denna 
gång valdes två dagar mitt i veckan då flera elever fanns i omlopp i 
korridorerna. Alla elever som stämde in på min målgrupp ville delta i 
undersökningen. Många elever träffades på under dessa dagar men få som 
tillhörde undersökningens ålderskategorin 13-16 år. Som sista försök att få 
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tag på flera respondenter lades enkäter i personalens arbetsrum. Deras 
uppgift skulle vara att dela ut enkäterna till sina elever som stämde in på 
målpopulationen. Dessa enkäter skulle jag sedan samla in en vecka senare. 
Resultatet blev att personalen hjälpte mig med en enkät och själv samlade 
jag in 32 stycken. 

 
3.6 Etik 

Forskning är viktigt för att tillgängliga kunskaper ska kunna utvecklas och 
fördjupas och för metoder att förbättras. Då forskning sker är det viktigt att 
skydda samhällets medlemmar, ett krav som benämns som 
individskyddskravet av Vetenskapsrådet (ISBN: 91-7307-008-4) 
Individskyddskravet är en självklar utgångspunkt för forskningsetiska 
överväganden. Att inte forska kring faktorer som förbättrar människors liv 
vore oetiskt. Individskyddskravet förgrenar sig i de fyra huvudkraven 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 
uppgiftslämnaren om ett frivilligt deltagande, sin rätt att avbryta sin 
medverkan, projektansvariges namn, de uppgifter som samlas in inte 
kommer att användas för något annat syfte än för forskning. 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin 
medverkan, när var och hur man vill avbryta sitt deltagande, i sitt beslut att 
avbryta eller delta får inte undersökningsdeltagarna utsättas för negativa 
följder eller påtryckningar. Om undersökningen är av etisk känslig karaktär 
bör personer som är under 15 år ha samtycket från föräldrar/vårdnadshavare. 
Då det gäller konfidentialitetskravet måste uppgifterna om respondenterna 
förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att 
de insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamål (ibid)  
 
 
I Vetenskapsrådets rapportserie (1:2011) sammanfattar de några allmänna 
regler som hjälper forskaren att genomföra forskning av hög kvalitet. Dessa 
innebär att du som forskare ska tala sanning om din forskning, granska och 
redovisa utgångspunkterna för dina studier, öppet redovisa metoder och 
resultat, redovisa kommersiella intressen, inte stjäla forskningsresultat, god 
dokumentation, bedriva forskning utan att skada någon och vara rättvis i 
bedömningen av andras forskning. Dahmström (2011) poängterar också god 
praxis i vetenskapligt arbete och att resultat från andra källor måste anges. 
När Vetenskapsrådet (1:2011) använder termen ”etik” åsyftar de en slags 
teori för det moraliska området. De beskriver etik som en medveten, 
reflekterad och motiverad moral, etik är en teori för moralen, som är 
praktiken (ibid, s.15).  
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En forskningsrapport visar dålig forskningsetik om den har vetenskapliga brister när 
det gäller precisionen i frågeställningen, använder felaktiga metoder eller etablerade 
metoder på felaktigt sätt, systematiskt utelämnar observationer som inte passar ihop 
med författarens tes, hanterar bortfallsproblem på ett statistiskt oacceptabelt sätt 
eller använder en uppläggning av studien som inte gör det möjligt att besvara frågan. 
(Vetenskapsrådet rapportserie, 1:2011) 

 

Vetenskapsrådet (1:2011) hävdar att ledstjärnan för en forskare är öppenhet. 
Varje forskare måste göra det möjligt även för andra forskare att använda 
och kontrollera de uppnådda forskningsresultaten. Öppenheten bidrar också 
till att forskare ofta även för sig själva tvingas klargöra sina motiv och sin 
forskarroll (ibid s.39). För hög forskningskvalitet bör det insamlade 
empiriska materialet studeras systematiskt och det bör göras en kritisk 
analys där också felkällor ska identifieras. Varken obehöriga eller 
forskargrupper ska kunna sammankoppla individer med enkätsvaren. Detta 
kallas anonymisering och det är en förutsättning för att 
etikprövningsnämnden ska godkänna en studie. Källdata kallas data som har 
samlats in i ett forskningsprojekt. Källdata och material som dokumenterar 
forskningsprocessen och projektets olika steg ska uppfattas som 
myndighetens handlingar och faller under offentlighets- och 
arkivlagstiftningen (ibid s.70) Forskaren bör inte undanhålla samhället sina 
resultat och därför anses de ha en allmän skyldighet att publicera sina 
resultat.  
 

3.7 Validitet & Reliabilitet 

Begreppet validitet hör, enligt Trost (2007) hemma i kvantitativa studier 
som till exempel enkätundersökningar. Vidare beskriver författaren validitet 
som en giltighetsfaktor, där frågan mäter det den är avsedd att mäta. Hög 
validitet av en undersökning karakteriseras av att man mäter det man vill 
mäta (Dahmström 2011, s.73). Att mäta attityder och värderingar är enligt 
Dahmström (2011) svårt. Attityder och värderingar, till en viss fråga, kan 
variera från gång till gång och svaren blir därför tillfälliga, validiteten blir 
då icke god.  
 
Det som i sista hand avgör om en mätning är användbar är om vi har fått en 
överensstämmelse mellan variabeln (verkligheten) och mätresultatet 
(Befring 1994)  
 

”Idén med reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa studier, att man 
mäter och att man anger värden på variabler för varje enhet” (Trost 2013, 
s.62). Holme och Solvang (1997) beskriver reliabilitet som pålitlig 
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information. Författarna menar att då flera undersökningar görs på ett och 
samma fenomen och ger samma eller ungefärliga resultat har vi en hög 
reliabilitet. Trost (2007) skriver att då en fråga innehåller krångliga ord, 
negationer eller ordvändningar så är det inte osannolikt att informanterna 
missuppfattar frågan, och då får vi en låg grad av reliabilitet. Begreppet 
reliabilitet innefattar de fyra komponenterna kongruens, precision, 
objektivitet och konstans. Kongruens innebär att man ställer ett antal frågor 
om ungefär samma företeelse för att kunna få med alla dess nyanser. 
”Objektivitet handlar om skilda intervjuares sätt att registrera, om de 
registrerar samma sak likadant är objektiviteten hög” (Trost 2012, s.62). 
Stor precision fås då formuläret i en enkät är lätt att fylla i. Konstans tar upp 
tidsaspekten det vill säga att svaret på frågan blir detsamma vare sig jag 
svara idag eller imorgon. Vid kvantitativa studier är man endast intresserade 
av långsiktiga förändringar, inte kortsiktiga (ibid). 

  

4. Resultat 

Eftersom respondenterna är färre än hundra i antal redovisas svaren i 
frekvenser (antal) och inte i procent. Internt bortfall, så som inget svar eller 
egen skapade svar, redovisas genom rubriken vet inte/kanske. Alla svar 
redovisas i ett excelblad som bilaga 4. Resultatet presenteras genom fyra 
rubriker, samma rubriker som hypotesfrågorna är ställda under. 
  

4.1 Den sociala miljön 

För att få en förståelse om hur eleverna upplever den sociala miljön på 
kulturskolan ställdes bland annat frågor som handlade om vilken 
aktivitet/aktiviteter som de tycker är roliga, vad som är viktigt för att de ska 
trivas och om de har skapat nya vänskapsrelationer.  
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Sju av 33 elever deltar i flera kurser än sin instrumentlektion. På fråga 5.b, 
angående vad de tycker är roligt, fick de kryssa i så många alternativ som de 
ville. Resultatet blev att instrumentlektionen var det som eleverna tyckte var 
roligast, tätt efter som ensemblen och orkestern.  

 
 
 

 
Av 33 elever anser 9 stycken att de har skapat nya vänskapsrelationer på 
Kulturskolan. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0!
1!
2!
3!
4!
5!
6!

Fråga&5.b:&Vilket&tycker&du&är&roligt?&

Fråga&7:&Har&du&skapat&nya&vänskapsrela>oner&
då&du&deltagit&i&kulturskolans&verksamheter?&

Ja!

Nej!



 15 

På fråga 6, som handlar om trivsel, fick de kryssa i så många alternativ de 
ville. Eleverna tyckte, i första hand, att lärarna var viktiga för att de ska 
trivas.  

  
 
 

Majoriteten av eleverna skapar inga nya vänskapsrelationer då de deltar i 
kulturskolans verksamhet. Eleverna tycker heller inte att kompisarna är en 
viktig faktor för att de ska trivas på kulturskolan. 26 av 33 elever deltar inte 
i någon kör-, orkester- eller ensemblekurs utan de har endast 
instrumentlektion. Av de som deltar i flera kurser tycker de flesta att 
instrumentlektionen är roligast. Lärarna, musiken och lokalerna är de tre 
viktigaste faktorerna för att eleverna ska trivas på kulturskolan.  

 

4.2 Övning 

För att få kännedom om elevernas övnings vanor samt vilken relation de har 
till övningen på sitt instrument, ställdes fem frågor.  

 

Cirkeldiagrammet här visar att majoriteten av eleverna tycker om att öva på 
sitt instrument. 9 elever svarade att de inte tycker om att öva medan 4 elever 
svarade kanske/inget svar.
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Hur mycket eleverna övar mellan sina instrumentallektioner visar 
diagrammet nedan. 14 elever, av 33, svarade att de aldrig eller inte så ofta 
övar mellan lektionerna. 12 personer svarade att de ganska ofta övar mellan 
lektionerna. Av 33 anser sig 7 elever öva väldigt ofta eller ofta. 

 
 
 

Diagrammet nedan beskriver hur elevernas övningssituation ofta ser ut. Det 
är vanligast att eleverna är ensamma när de övar. Det näst vanligast är att de 
övar tillsammans med någon i familjen.
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Att få läxor är så vanligt att 22 elever svarade ja på den frågan.10 elever 
brukar inte få läxor och 1 person har inte svarat. 

 
 

 
 

 
 

 
Diagrammet till fråga 20 beskriver hur ofta eleverna övar på läxan som de 
har fått ifrån sina lärare. 

 
 

 
Majoriteten av eleverna i undersökningen tycker om att öva på sitt 
instrument. Trots att majoriteten tycker om att öva på sitt instrument är det 
endast sju av 33 som övar väldigt ofta eller ofta. När de övar är det vanligast 
att de är ensamma. Stor majoritet av eleverna får läxor av sina lärare, endast 
åtta elever gör dem väldigt ofta eller ofta.   
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4.3 Delaktighet 

Här redovisas resultatet från tre frågor som berör elevernas delaktighet i 
undervisningen.  

 
Angående delaktigheten av lektionens planering så svarade 13 elever att de 
ofta eller väldigt ofta är delaktiga. 10 elever svarade att de ganska ofta är 
med och planerar medan ca 1/3 av eleverna aldrig eller inte så ofta är med 
och planerar. 

  
 
 

28 av 33 elever tycker att de ganska ofta, ofta eller väldigt ofta väljer vilka 
låtar som de ska spela eller sjunga på lektionerna. 
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25 elever av 33 anser att de inte så ofta eller aldrig är med och planerar 
konserter på Kulturskolan. 

 
 
Majoriteten av eleverna brukar själva välja vilka låtar som de ska spela eller 
sjunga på lektionerna. En tredjedel tycker dock inte att de är delaktiga i 
lektionsplaneringen. Majoriteten av eleverna tycker inte att de är delaktiga i 
planeringen av konserter. 
 

 

4.4 Föräldrarnas och/eller de vuxnas engagemang 

För att undersöka hur det såg ut med de vuxnas, föräldrarnas och familjens 
engagemang och eventuella stöd i musiken så ställdes tre frågor som berör 
detta.  

 
 

Majoriteten av elevernas föräldrar/vuxna har någon gång besökt 
kulturskolan. Cirka en fjärdedel av de vuxna har inte varit på kulturskolan.  
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Av 33 tillfrågade elever är det 14 som brukar spela tillsammans med någon i 
familjen där de bor. 

 
 

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Här kommer en sammanfattning av enkätresultaten utifrån 
frågehypotesernas uppställning. 

Den sociala miljön 
Dryga två tredjedelar av respondenterna har inte skapat nya 
vänskapsrelationer genom kulturskolans verksamhet. Respondenterna anser 
att det som är viktigast för trivseln är lärarna. På andra plats kommer 
musiken, på tredje lokalerna och kompisar kommer på sista plats.   

På frågan om hur eleverna mår innan och efter sin instrumentallektion så 
svarar de på följande sätt. Nio elever mår mellan ett till fem innan sin 
instrumentlektion, resten mår mellan 6-10. Efter lektionen är det fyra elever 
som mår mellan ett till fem.(ett symboliserar dåligt och tio bra). 

 24 respondenter har lämnat svar på frågan om hur de känner sig efter ett 
uppträdande. På en skala mellan ett till tio känner sig 20 stycken över sju 
(ett symboliserar dåligt och tio bra). 

Angående samspel så svarade sju elever att de aldrig spelar tillsammans 
med någon. 13 elever svarade att de spelar en till tre gånger per vecka 
tillsammans med andra. 

 

Övning 
20 av 33 elever tycker om att öva. Endast sju av 33 övar dock väldigt ofta 
eller ofta. 3 elever övar aldrig. På frågan om hur det oftast övar fick de fylla 
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i hur många alternativ de ville. Resultatet blev att 29 elever svarade att de 
övar ensamma.  

22 av de 33 elever brukar få läxor av sina pedagoger. Av 29 svar svarade 13 
elever att de inte gör läxan så ofta eller aldrig. 

På frågan om hur de bäst lär sig spela en låt väljer de mellan fyra alternativ 
men de kan också skriva ett eget svar. 20 av 33 skriver att de bäst lär sig en 
låt själv, 16 svarade att de lär sig tillsammans med sin lärare, fyra via 
youtube. De egna svaren blev: av mamma, spotify och tillsammans med min 
syster.  

Delaktighet 
Av 33 elever är 13 väldigt ofta eller ofta delaktiga i planeringen av 
lektionen, tio elever ganska ofta och tio elever är inte så ofta eller aldrig 
delaktiga. 18 av 33 väljer väldigt ofta eller ofta vilka låtar de ska spela eller 
sjunga. Då det gäller att vara delaktig i planering av konserter så är det 
endast en som är det väldigt ofta, 20 är aldrig delaktiga. 

Föräldrarnas/Vuxnas engagemang 
25 av respondenternas föräldrar eller andra vuxna i dess närhet har någon 
gång besökt Kulturskolan, åtta har det inte. Av 33 respondenter är det 14 
som musicerar tillsammans med någon i familjen där de bor. 22 
respondenter har familjemedlemmar som också spelar ett instrument. 

 

5. Diskussion 

 
5.1 Resultatdiskussion 

Den sociala miljön 
Angående den sociala miljön på kulturskolan så kan resultatet från denna 
undersökning visa tendens på att det inte är en plats där de flesta ungdomar 
skapar nya vänskapsrelationer. Författaren till denna uppsats har 
uppfattningen om att det finns en styrka i att vara delaktig i en grupp. De 
känslomässiga banden till kulturskolan och till musik kan också förstärkas 
vid goda sociala relationer. Att styrka detta resonemang finns endast 
Markenstens (2004) intervjuer som visade att ungdomarna tyckte att det 
kändes ensamt att spelat ett instrument. Många av ungdomar i hennes 
undersökning valde därför en aktivitet där de kunde umgås med sina 
kompisar. Eleverna som deltog i denna undersökning tycker att lärarna är 
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viktiga för att de ska trivas i den musikaliska miljön. Karlsson (2002) 
skriver om hur viktigt det är för elever i tidiga stadier att få viss stimulans 
från sin lärare för att få egna erfarenheter och positiva musikaliska minnen. 
Det leder nämligen till att eleven vill upprepa sina positiva musikaliska 
minnen som den har upplevt tidigare (ibid). Det är inte många av eleverna 
från denna undersökning som deltar i kurser som innebär samspel. Enligt 
författaren till uppsatsen är musik ett ämne där kommunikation är en viktig 
faktor. För att kunna öva detta måste eleven delta i sammanhang där detta 
kan övas. Undersökningen visar dock att 14 elever av 33 musicerar 
tillsammans med någon i familjen där de bor.  
 
Övning 
Majoriteten av eleverna i denna undersökning får läxor av sina pedagoger 
men endast åtta av 33 gör dem väldigt ofta eller ofta. Hattie (2012) menar 
att om läxorna är för svåra eller om utformningen är otydlig blir 
misslyckandet en negativ inverkan på elevens motivation. Eleverna svarar 
ändå i undersökningen att de tycker om att öva. För att skapa en större 
förståelse för detta behövs ett större underlag från eleverna som 
förklaringar. Är läxorna för svåra eller beror det på att de flesta övar 
ensamma som ofta gör läxorna ogjorda? Hur vill eleverna att deras 
övningssituation ska se ut? Eller kan det vara så att eleverna inte känner 
delaktighet i något meningsfullt, som Ardoris (2009) hävdar är viktigt för att 
vara motiverad.  
   
Delaktighet 
Majoriteten av eleverna i denna undersökning anser att de inte är delaktiga i 
planeringen av konserterna. Detta kan tyda på att en stor social dimension 
går till spillo. Sundin (1990) redovisar att det som eleverna minns bäst är 
samarbetena och förberedelserna inför någon show. En stor del av eleverna 
anser att de själva väljer vilka låtar och sånger de ska sjunga eller spela på 
lektionerna. Samtidigt som de ofta väljer egen repertoar känner de sig ändå 
inte delaktiga i lektionsplaneringen. Karlsson (2002) anser att 
valmöjligheten är viktig för att öka elevens engagemang och känsla av att ta 
ansvar. Detta kan då visa på att eleven och läraren behöver ha ett bättre 
samarbete för att skapa en planering. Delaktighet betyder inte att eleven ska 
välja och skapa helt fritt på egen hand. Samspelet lärare-elev tar Jenner 
(2004) upp som en viktig del av arbetet då det gäller förväntningar på 
varandra, tolkningar av varandras beteenden och strävan att uppnå bestämda 
mål.  
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Föräldrarnas/vuxnas engagemang  
25 av 33 elever har föräldrar eller vuxna i deras närhet som någon gång har 
besökt kulturskolan. McKeachie (1983, refererad i Maria Karlsson 2002) 
anser att stöd från bland annat kamrater och familj är viktigt. Att visa stöd 
kan enligt uppsatsen författare till exempel vara att någon gång besöka en av 
kulturskolans konserter, vara delaktig i relationen med läraren eller bara ha 
vetenskap om i vilket rum undervisningen genomförs. I undersökningen är 
det 14 elever som brukar spela tillsammans med sina föräldrar eller någon i 
familjen där de bor. Hattie (2012) menar att om eleverna får hjälp av sina 
föräldrar när det gäller läxor så kan det bidra till att eleverna utvärdera sina 
prestationer. Den förmågan har högst effekt på lärandet (ibid). 22 elever i 
undersökningen har familjemedlemmar som spelar instrument. Skulle 
kulturskolan kunna ta vara på familjens intresse för musik och familjens 
samspel för att kunna utöka sin orkester- och ensemble verksamhet? 
 
 
5.2 Metoddiskussion 

Tillvägagångsättet för datainsamlingen hade fördelarna som att ingen fyllde 
i flera enkäter och den innebar heller ingen kostnad mer än arbetstiden. För 
att nå flera elever och minska bortfallet hade pedagogerna och lärarna i 
större utsträckning kunnat involveras. Pedagogerna hade kunnat dela ut 
enkäterna till de elever som undersökningen gällde i samband med 
lektionen. Tillvägagångsättet för datainsamlingen var också positiv på det 
sättet att jag personligen fick informera eleverna om min undersökning. 
Ingen av de tillfrågade respondenterna valde bort att delta i undersökningen. 
Eftersom bearbetningen av skedde manuellt av författaren till 
undersökningen och att det endast var 33 enkäter som skulle sammanställas 
är risken för bearbetnings fel liten. Ingen kodning, registrering in till datorn 
skedde och ingen datorbearbetning av resultatet. Mänskliga fel vid 
sammanställningen kan ha skett. Totala felet kan ses som en summa av de 
slumpmässiga respektive systematiska felen (Dahmström 2011).  
 
På grund av den låga svarsfrekvensen är det svårt att veta om svaren är 
representativa för hela målgruppen. Resultatet kan inte bedömas som 
generaliserbart då en så liten del av målpopulationen fick möjlighet att delta 
i undersökningen. Efter att ha samlat in dessa primärdata kan man behöva 
gå vidare och göra en totalundersökning. Ett alternativ är att sätta en budget 
för att genomföra en ny enkätundersökning. Då skulle det företaget som 
undersökningen berör kunna stå för kostnaden av material och arbetstid.  
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Att besöka en klass för att hitta flera respondenter var en effektiv metod. 
Det resulterade i att jag under kort tid fick många svar. Många av eleverna 
känner dock till mig och det kan ha påverkat resultatets reliabilitet. Men att 
många av eleverna känner till mig kan också ha resulterat i ett större 
engagemang att delta i undersökningen. Vid gruppenkäter finns det många 
nackdelar som kan påverka resultatet negativt. Dahmström (2011) anser att 
risken för negativ påverkan från gruppledaren är stor, stor risk för 
grupptryck och risk för mätfel och bortfall på enskilda frågor. 
Besöksenkäter är personalkrävande och det är vanligt att det finns en 
beroendeställning mellan utvald respondent och forskaren. Att dela ut en 
pappersenkät och stå bredvid när den fylls i kan även påverka respondentens 
svar. Respondenten kan känna sig övervakad och det kan påverka resultatet. 
För att minska bortfall kan det vara bra att komplettera sin 
huvudinsamlingsmetod med någon annan metod. Telefonintervjuer kan till 
exempel komplettera enkäter (ibid). 
 
Angående resultatets validitet anser Dahmström (2011) att begreppet 
”attityd” till en viss frågeställning kan vara något mycket tillfälligt och 
svaren kan därför bli osäkra och variera gång till gång. Författare menar 
också att det är subjektiva åsikter som fås, inte fakta.  
Problem i konstruktionen av frågorna upptäcktes. Respondenterna hade 
svårt att hantera följdfrågor. Författaren som skapade enkäten upplever att 
eleverna ville svara på alla frågor i undersökningen. Detta bekräftar 
Dahmström (2011). Han benämner följdfrågor som hoppfrågor och skriver 
att dessa kan bli besvarade av personer för vilka frågan ej var relevant. 
Respondenten utgör även en källa till mätfel, respondenten kan avsiktligt 
svar fel alternativt svara fel för att han in te kan svara på en fråga (ibid). 
Angående svarsalternativen finns det en stor risk med att ha så diffusa 
alternativ som i denna undersökning. Vad en elev tolkar som ganska ofta är 
kanske väldigt ofta för den andre. Fördelen med att ha så diffusa och öppna 
alternativ är att eleverna svara med någon form av medelvärde. Ofta ser 
veckorna och dagarna olika ut då de musicerar eller gör sin läxa. När frågor 
ställs om att öva så blir tolkningarna med största sannoliket också väldigt 
olika. Att öva för en elev kanske är att improvisera medan för andra så 
kanske öva endast är att göra läxan. 
Resultaten i denna undersökning kan inte förväntas kunna överföras på 
andra kulturskolor. Detta kan inte göras förrän liknade undersökningar har 
gjorts på flera kulturskolor och med en högre svarsfrekvens. Om jämförelse 
ska göras mellan olika kulturskolor samma datainsamlingsmetod, samma 
frågeformulär, samma skattnings förfarande och inte bryta tidsserien 
(Dahmström 2011). 
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5.3 Framtida forskning 

Författaren till uppsatsen vill i framtida forskning veta varför eleverna 
tycker att lärarna är viktiga för att de ska trivas. Beror det på lärarnas sätt att 
berömma dem, lärarnas musikaliska färdigheter, det pedagogiska 
arbetssättet och/eller det demokratiska och öppna spelrummet? Då det gäller 
beröm som motivationsfrämjare ställdes inga frågor om det i 
undersökningen. Det skulle vara en intressant forskningsfråga för framtiden. 
Hur och vad berömmer du som pedagog? Vilka reaktioner tycker du att dina 
beröm får gentemot eleven?  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

ENKÄT!

Elev!från!en!kulturskola!i!Sverige!

!
1.!Hur!gammal!är!du?!!_______________!

!

2.!Kön!
0!FLICKA!
0!POJKE!

!

3.!Vilket!instrument!spelar!du?!
!

!________________________!

!

4.!Tycker!du!om!att!spela!på!ditt!instrument?!
0!JA!
0!NEJ!
!

Om!nej!varför?_____________________________________________!

!

Om!att!vara!på!Kulturskolan!

!

5.!Tycker!du!att!lektionsrummet!som!du!undervisas!i!är!trivsamt?!
0!JA!
0!NEJ!
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Om!ja!varför?_____________________________________!
Om!nej!varför?____________________________________!

!

6.!Känner!du!dig!hemma!och!trygg!på!kulturskolan?!
0!JA!
0!NEJ!

!

6b.!Om!nej!varför?!
!

___________________!

!

7.!Hur!många!minuter!brukar!du!tillbringar!du!på!kulturskolan!per!vecka?!
!

_________________!

!

!

!

8.!Skulle!du!vilja!tillbringa!mer!tid!på!Musikskolan?!!
(i!tex!en!orkester,!annat!instrument!eller!på!ditt!egna!instrument)!

0!JA!
0!NEJ!

8b.!Om!ja,!vad!skulle!du!vilja!göra!då?! ! ! 8c.!Om!
nej!varför?!
!

_________________________________! !
! ______________________!

!

9.!Upplever!du!att!du!är!delaktig!i!planeringen!av!musikundervisningen?!

0!JA!och!det!vill!jag!
0!NEJ,!men!det!gör!inget!jag!trivs!ändå.!
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0!Ja,!men!jag!vill!att!min!lärare!ska!bestämma!allt!ändå.!
0!NEJ,!men!jag!vill!vara!med!och!bestämma!vad!vi!ska!göra.!

!

10.!Hur!brukar!det!kännas!i!kroppen!efter!din!lektion?!
0!En!härlig!känsla!och!full!av!energi!
0!Stressad!
0!Ledsen!
0!Arg!
0!Trött,!hungrig!och!matt.!
0!Annat!___________________________________________!

!

11.!Har!du!deltagit!på!någon!av!konserterna!som!Kulturskolan!har!arrangerat?!

0!JA!
0!NEJ!

12.!Om!du!har!deltagit!på!någon!konsert!hur!kan!det!då!kännas!för!dig!efteråt?!
Känner!du!igen!dig!i!något!av!påsåendena?!

0!Jag!är!ofta!nöjd!och!glad!
0!Jag!är!ofta!nöjd!men!inte!speciellt!glad!
0!Jag!är!ofta!missnöjd!med!min!prestation!
0!Ibland!är!jag!missnöjd!och!jag!känner!mig!ibland!tvingad!till!att!uppträda!trots!
att!jag!inte!vill.!
0!Jag!känner!ofta!att!jag!vill!uppträda!mer!och!mer!för!att!det!är!så!kul.!
0!Ofta!känner!jag!att!det!är!för!många!i!publiken!och!det!gör!mig!nervös.!
0!Jag!vill!uppträda!för!en!större!publik,!jag!tycker!konserterna!blir!för!små!
arrangemang.!
0!Annat!______________________________________________!

!

13.!Har!du!skapat!nya!vänskapsrelationer!genom!musikskolan?!

0!JA!
0!NEJ!

!

14.!Vad!har!varit!det!roligaste!som!du!gjort!på!Kulturskolan?!!

0!Jag!har!träffat!en!så!bra!lärare!som!inspirerar!
0!En!konsert!jag!var!med!på!en!gång!
0!Orkestern!eller!ensemblen!som!jag!spelar!i!är!det!roligaste.!
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0!Vi!var!på!ett!musikläger,!det!var!kul.!
0!Jag!var!med!i!ett!samarbete!med!andra!elever!och!då!spelade!vi!ihop.!
0!Vi!gjorde!någon!helt!annan!aktivitet!och!bara!umgicks.!
0!Annat!________________________________________________!

!

!

Om!övning!
15a.!Brukar!du!öva!på!ditt!instrument?!

o JA! ! !
o NEJ!

15b.!Om!nej,!varför!inte?! ! !!15c.!!Om!ja,!övar!du!mest!själv!eller!
tillsammans!med!någon?!
0!Tråkigt! ! ! !!!0!SJÄLV!
0!Jag!har!inte!tid!
0!Det!är!för!svårt!att!öva!själv! !0!TILLSAMMANS!MED!NÅGON!
0!Annat____________________!

!

!

16.!Vad!skulle!kunna!få!dig!att!öva!mer!på!ditt!instrument?!

0!Kompisar!att!öva!med!
0!Lättare!läxor!
0!Längre!lektioner!med!min!lärare!
0!Delaktighet!i!låtval!
0!Ett!rum!där!jag!kan!öva,!för!jag!har!inget!bra.!
0!Inget!skulle!kunna!få!mig!att!öva!mer!
0!Annat!____________________________________________!

!

!

17.!Om!Kulturskolan!hade!övningsrum,!tror!du!att!du!skulle!använda!dem!då?!
0!JA!
0!NEJ!

!

!
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18.!Skulle!ett!café!på!Kulturskolan!hjälpa!dig!med!ditt!dagliga!intag!av!mat,!fika!
eller!frukt?!
0!JA!
0!NEJ!

!

19.!Vad!brukar!du!göra!30!minuter!före!din!lektion?!
0!Stressa!hemifrån!till!Kulturskolan!
0!Hänga!på!stan.!
0!Sitta!i!kulturskolans!övningsrum!och!öva!
0!Prata!med!andra!elever!på!kulturskolan!
0!Mest!sitta!själv!tyst.!
0!Annat!________________________________!

!

20.!Finns!det!något!som!skulle!kunna!få!dig!att!trivas!bättre!på!Kulturskolan?!
!

_____________________________________________!

!

!
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Bilaga 2. 

DU # Kulturskolan!!!!!!
Hej,%

Mitt%namn%är%Ellinor%Videfors.%Jag%studerar%mina%sista%sex%månader%på%
musikhögskolan,%i%Stockholm,%där%jag%utbildar%mig%till%sångpedagog%och%
ensemble%lärare.%Nu%ska%jag%göra%mitt%sista%prov%för%att%få%ta%examen.%Provet%
innebär%att%jag%ska%skriva%om%elever%som%är%verksamma%inom%Kulturskolan.%Jag%
är%nyfiken%på%vad%ni%pysslar%med%där,%hur%ni%gör%det%och%hur%ofta.%Om%du%skulle%
vilja%medverka%i%min%undersökning%så%skulle%du%hjälpa%mig%något%enormt.%
Undersökningen%görs%helt%anonymt,%dvs%skriv%inte%ditt%namn.%

Så%om%du%har%lust,%
välkommen%att%vända%blad!%

Med%vänliga%hälsningar,%%

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Ellinor%Videfors%(ansvarig%för%undersökningen)%
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Bilaga 3 

DU#MUSIK#Kulturskolan#Toner#melodier#ac

kord#sång#öva!

!!!!!!!!!!!!!!!Enkätundersökning:!till!elever!mellan!13i16!år!som!deltar!i!Kulturskolans!
verksamhet.!

!

1. Är!du!! flicka!!
eller! pojke!!

!
2. Vilket!år!föddes!du?!Svar:!År!19_!_!

!
3. Vilket/vilka!instrument!spelar!du?!

_____________________________________________!
!

4. a)!Skulle!du!vilja!byta!instrument?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ja!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nej!
!
b)!Om!ja,!till!vilket!instrument!skulle!du!vilja!byta?!
Svar:________________________________________!
!

5. a)Förutom!din!instrumentlektion,!deltar!du!i!några!andra!kurser!som!Kulturskolan!!
arrangerar?!(!tex!orkester,!ensemble,!kör,!musikal)!!!!!!!ja!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nej!
!
!
!
b)!Om!ja,!vilket!tycker!du!är!roligt?!(kryssa!i!så!många!alternativ!som!du!vill)! !!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!!!!!musikalen!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!instrumentlektionen!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ensemblen!
! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!kören!
! ! ! !!!!!!!!!!!orkestern!
! ! ! !!!!!!!!inget!är!kul!

!
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6. Vad!känns!viktigt!för!dig!för!att!du!ska!trivas!på!kulturskolan?!(kryssa!i!så!många!alternativ!
som!du!vill)!
lokalerna!och!miljön! ! ! !
musiken,!sångerna,!styckena!
kompisarna!
lärarna!

!
annat:______________________________________________________(fortsätt!gärna!på!baksidan!
om!du!behöver!mer!plats)!
!

7. Har!du!skapat!nya!vänskapsrelationer!då!du!deltagit!i!Kulturskolans!verksamheter?!
!
ja!
nej!
!

!
8. Hur!brukar!du!känna!dig!efter!din!instrumentlektion?!(ringa!in!den!siffra!som!du!tycker!

beskriver!din!känsla)!
!
!1!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!3!!!!!!!!!!4!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!!6!!!!!!!!!!7!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!10!!
!
!

9. Hur!brukar!du!känna!dig!innan!din!instrumentlektion?!!
!

!1!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!3!!!!!!!!!!4!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!!6!!!!!!!!!!7!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!10!!
!
!

10. Hur!brukar!du!känna!dig!efter!din!ensemblei!eller!körlektion?!!
!

!1!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!3!!!!!!!!!!4!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!!6!!!!!!!!!!7!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!10!!
!

11. Hur!brukar!du!känna!dig!före!din!ensemblei,!köri,!musikallektion?!!
!

!1!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!3!!!!!!!!!!4!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!!6!!!!!!!!!!7!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!10!!
!
!

12. Hur!brukar!du!känna!dig!efter!ett!konsertuppträdande?!!
!

!1!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!3!!!!!!!!!!4!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!!6!!!!!!!!!!7!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!10!!
!
!!
!

13. Hur!mycket!övar!du!mellan!lektionerna?! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Väldigt!ofta!
! !

Ofta! !

V 
V 
V 

V 

V 

V 
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Ganska!ofta!
Inte!så!ofta!
Aldrig!
!

!
14. Hur!övar!du!oftast?!! ! ! !!!!!!!!!Ensam!

(kryssa!i!så!många!alternativ!som!du!vill)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tillsammans!med!en!vän!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bara!tillsammans!med!min!lärare!under!min!lektionstid!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tillsammans!med!någon!i!familjen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jag!övar!aldrig!
!
!

15. Tycker!du!om!att!öva?! ! ! ja!
nej!

!
16. Brukar!du!vara!delaktig!i!planeringen!av!lektionen?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Väldigt!ofta!

! !
!Ofta! !
!Ganska!ofta!
!Inte!så!ofta!
!Aldrig!

!

!
17. Hur!ofta!brukar!du!välja!vilka!låtar,!sånger,!som!du!ska!spela!eller!sjunga?!

Väldigt!ofta!
Ofta!
Ganska!ofta!
Inte!så!ofta!
Aldrig!

!
!
!
!
!

18. Brukar!du!vara!delaktig!i!planeringen!av!konserter?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Väldigt!ofta!
!Ofta!
!Ganska!ofta!
!Inte!så!ofta!
!Aldrig!

!
!

19. Brukar!du!få!läxor!av!din/dina!lärare?! ! !ja!
!nej!

!

20. Hur!ofta!öva!du!på!läxan!som!din!lärare!gett!dig?! Väldigt!ofta!
Ofta!
Ganska!ofta!
Inte!så!ofta!
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Aldrig!
!

!

21. Hur!lär!du!dig!bäst!att!spela!en!låt?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Själv!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tillsammans!med!min!lärare!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tillsammans!med!en!kompis!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Via!youtube!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Annat______________________________________(fortsätt!gärna!på!baksidan!om!du!
inte!får!plats)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22. Hur!ofta!spelar!du!musik!tillsammans!med!en!eller!flera!personer?!
!
1i3!ggr/vecka! !!!!1i3ggr/månad!!!! 1i3ggr/år! Aldrig!
!
!
!

23. Är!det!någon!annan!som!spelar!ett!instrument!i!den!familj!där!du!bor?!!!!!!!!!!!!!!ja!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nej!
!
!

Obs!VÄND!BLAD!TILL!SISTA!SIDAN!!

24. Brukar!du!spela!tillsammans!med!någon!i!familjen!som!du!bor!med?!
ja!
nej!

!
!
!

25. Har!dina!föräldrar!eller!andra!vuxna!i!din!närhet!någon!gång!besökt!Kulturskolan?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ja!
nej!
!
!
!
Tack!för!din!medverkan!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C

C
C

C
C

C
C
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