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Förord 
Stort	  tack	  till	  min	  handledare	  Per-‐Henrik	  Holgersson	  som	  hjälpt	  mig	  och	  upprätthållit	  

kontakten	  under	  glappet	  på	  fyra	  år	  som	  detta	  arbete	  hade	  i	  mitten.	  Tack	  för	  ditt	  tålamod	  

och	  din	  ständiga	  villighet	  att	  finnas	  till	  hands	  och	  hjälpa	  mig.	  Stort	  tack	  till	  mina	  tre	  

informanter	  som	  generöst	  gav	  av	  sin	  tid	  och	  öppet	  bjöd	  på	  sig	  själva	  i	  djupintervjuerna.	  

Tack	  även	  till	  mina	  föräldrar	  och	  min	  farfar	  som	  pushat	  för	  att	  jag	  skulle	  bli	  klar	  med	  

detta	  arbete.	  Tack	  till	  Mathias	  Jansson	  för	  din	  noggranna	  feedback	  och	  hjälp	  under	  ett	  

skede	  av	  arbetet	  då	  jag	  kört	  fast.	  Din	  feedback	  var	  ovärderlig	  för	  att	  jag	  kunde	  avsluta	  

detta	  arbete!	  Och	  till	  sist	  tack	  till	  Pappa	  Gud,	  Jesus	  och	  den	  Helige	  Anden	  som	  fyllde	  mig	  

med	  hoppfulla	  tankar	  i	  de	  frustrerande	  stunderna.	  
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Sammanfattning 
	  

Detta specialarbete handlar om strategier och metoder inom instrumentundervisning på främst 

trummor, men även elbas. Tre erfarna pedagoger har intervjuats om deras personliga tankar 

kring utmaningar, genusfrågor, motivation och vad som är viktigt att tänka på i 

undervisningssituationen. Resultatet lyfter fram tjejer och killars olika förhållningssätt till 

musik och sitt instrument, nycklar till elevers motivation samt värdefulla lärdomar från deras 

mångåriga erfarenheter som pedagoger. 

 

Sökord: Instrumentalundervisning, undervisning, pedagogik, trummor, genus, elbas, 

musikundervisning, musik, motivation, utmaningar 
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1. Inledning 
Varför valde jag egentligen att bli musikpedagog på trummor? Kanske är det min längtan 

efter att få dela med mig till andra. Längtan att till andra få förmedla den glädje det inneburit 

för mig att lära mig ett instrument och spela musik. Tillfredsställelsen det ger att kunna hjälpa 

och inspirera unga människor på deras musikaliska resa och bespara dem frustrationer som 

jag själv har haft under resans gång. Det är något alldeles särskilt att kunna dela med sig av 

sig själv och genom det få se andra människor växa och utvecklas.  

 

I ärlighetens namn hade jag aldrig en tanke på att jag skulle vilja undervisa andra när jag 

började på Musikhögskolan i Stockholm. Det var till och med något jag stred emot in i det 

längsta. Min dröm sen jag var 11 år var att bli professionell musiker och jag skulle inte bli 

distraherad av att bli musiklärare eller någonting annat. Mycket av det berodde på de 

förutfattade meningar jag hade om vad det innebar att vara lärare. Jag hade stött på många 

musiklärare som verkade välja att bli det utifrån en sorts plan b då de antingen inte vågade 

eller var kapabla att satsa på en karriär som musiker. Resultatet av detta hade jag sett blev 

lärare som egentligen ville vara någon annanstans och såg läraryrket mer som ett ”kneg” än 

ett kall. Målet jag hade och fortfarande har för mitt eget liv var att göra det jag var 

passionerad för och förmedla den passionen till andra genom det jag gjorde bäst. Trummorna 

var ju det jag var allra bäst på och jag hade inte för avsikt att bli ännu en trött och oengagerad 

musiklärare, trots att jag även stött på många lärare som verkligen brann för det de gjorde. 

 

När jag i slutet av andra året på KMH beslutade mig för att ge pedagogiken en chans insåg jag 

under resans gång att jag inte bara passade bra som lärare men att jag faktiskt gillade det. Jag 

har alltid funnit det intressant att se vad som händer i mötet mellan två individer och just 

utmaningen med att försöka förstå olika människor och hur de fungerar. Ju äldre jag blir desto 

mer inser jag att den största glädjen inte handlar om att förverkliga sig själv utan om att få 

hjälpa andra att utvecklas och växa. Det ger en inre glädje på ett helt annat sätt och 

tillfredsställer något djupt inom mig som jag tror har att göra med att påverka och förändra 

omvärlden till det bättre. När jag kastats in i den enskilda undervisningssituationen fanns det 

flera utmaningar som jag tidigt upptäckte med att undervisa. Vilka krav ska man ställa på sina 

elever? Hur väcker man motivationen hos en elev? Ska man förhålla sig olika till hur man 

undervisar tjejer och killar? Vad är viktigt att tänka på? Dessa är några av de frågor jag bar på 
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och som jag ville ta reda på mer om. Jag ville dra nytta av lärdomar från lärare som undervisat 

en längre tid och vars erfarenheter kunde hjälpa mig och andra att bemöta dessa utmaningar. 

Detta var av avsikten att hjälpa mig och andra bli en bättre pedagoger. 

 

Under mina sista två år på musikhögskolan har jag själv haft övningselever och även 

undervisat en dag i veckan på kulturskola som trumlärare. Det tog ett tag för mig att bli 

bekväm med rollen som lärare och jag funderade en hel del över olika metoder och sätt att 

undervisa på. Min upplevelse är att det finns väldigt mycket olika material om hur man lär sig 

att spela olika musikstilar och tekniker. Det finns Dvd:s, böcker, videoklipp på youtube m.m. 

på alla möjliga områden. Det är oändligt mycket lättare att få tag på material nu än det var när 

jag började spela i mitten av 90-talet. Utvecklingen är spännande eftersom barn och ungdomar 

som börjar spela idag inte har brist på resurser. Däremot upplevde jag att det inte fanns det 

lika mycket självklara resurser på hur man undervisar andra. Jag ville fördjupa mina strategier 

för undervisning och tillskansa mig fler verktyg och infallsvinklar. Jag hade också sett 

tendenser till att det eventuellt fanns generella skillnader i tjejers och killars olika 

förhållningssätt till att spela trummor. Antalet kvinnliga elever jag haft var begränsat så jag 

ville ta reda på vad andra pedagoger hade upplevt på det området innan jag drog några 

slutsatser.  

1.1 SYFTE 

Syftet med denna studie är att utforska likheter och skillnader hos tre instrumentallärare på 

trummor och elbas och få en inblick i deras personliga förhållningssätt till undervisning. Vilka 

aspekter har de funnit som påverkar elevens motivation att lära sig, vilka utmaningar stöter de 

på i undervisningen och upplever de att det finns skillnader i att undervisa killar respektive 

tjejer? Vilka råd skulle de ge till instrumentallärare som nyligen börjat undervisa? Uppsatsen 

har för avsikt att öka förståelsen och bredden på strategier till nyutexaminerade 

instrumentlärare samt de som undervisat en längre tid. 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Vilka skillnader och likheter finns i de tre pedagogernas undervisningssätt? 

• Vilka huvudsakliga utmaningar stöter de på i deras undervisning och hur tacklar de 

dessa? 
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2. Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som forskningsarbetet baseras på. Här redogörs 

olika teorier från litteratur som kan anses vara relevanta inom undervisning och lärande. 

2.1 LÄRANDE 

Vygotskijs (1978) menade att det inom lärandet finns olika utvecklingszoner: ”den aktuella 

zonen” som förklarar vad eleven kan och ”den proximala utvecklingszonen” som berättar om 

vad eleven är på väg mot och kan lära sig med hjälp av någon annan. Vygotskij ansåg att 

lärarens roll var väldigt viktig i lärandet och behöver fungera som ”byggnadsställning”. I 

likhet med när man bygger ett hus finns byggnadsställningen där tills konstruktionen är 

färdigbygd och kan stå stadigt utan hjälp. Han använder detta som en metafor för att beskriva 

lärandeprocessen där målet är att det som eleven kan klara med lärarens hjälp idag kan den 

klara på egen hand i morgon. Detta är en process som sker gradvis och gör att eleven kan gå 

från sin faktiska utvecklingsnivå för att med lärarens hjälp närma sig sin potentiella 

utvecklingsnivå och nå nya kunskaper.  

 

Dewey (1999) ser inte styrning och kontroll som de viktigaste aspekterna för lärande utan att 

det handlar om vägledning. I en undervisningssituation skulle det kunna innebära att när en 

lärare blir för kontrollerande kan det hämma elevens egen initiativförmåga och drivkraft att 

lära sig. Även om Dewey (1999) och Vygotskij (1978) har olika utgångspunkter motsätter det 

de skriver inte varandra. Dewey talar om vägledning som den viktigaste aspekten medan 

Vygotskij anser att den sociala samverkan är utgångspunkten för lärande och utveckling. 

 

Normell (2002) lyfter fram relationens betydelse för lärandet. Ett effektivt lärande 

kännetecknas av att pedagogen har en god relation till, inte bara sina elever utan också till 

elevens föräldrar. Detta är för att få en djupare förståelse för elevens sociala bakgrund och 

hemmiljö. Hon menar att det är viktigt att komma ihåg att elever bär med sig olika 

erfarenheter hemifrån vilket i sin tur påverkar lektionssituationen. De med positiva 

erfarenheter kan se vuxna ur en nyanserad synvinkel och se de bra sidorna likväl som de 

mindre bra. Elever med negativa erfarenheter av vuxna får svårare att göra en sådan 

bedömning. 
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2.2 INRE OCH YTTRE MOTIVATION 

Motivation är en av aspekterna i undervisning och lärande eftersom det är den kraft som 

driver oss till att vilja lära oss något. Pink (2007) skriver i sin bok ”drivkrafter – den 

överraskande sanningen om vad som motiverar oss”: 

Inre motiverade människor åstadkommer oftast mer än sina belöningsjagande 
motsatser. Dessvärre gäller detta inte alltid på kort sikt. Ett intensivt fokuserande på 
yttre belöningar kan absolut ge snabba resultat. Problemet är att detta arbetssätt är svårt 
att vidmakthålla. Och det bidrar inte alls till vår strävan att bli skickligare och uppnå 
mästerskap - vilket i långa loppet är källan till bra resultat. (s. 76) 

 

Pink beskriver yttre motivation som något som drivs av belöningar eller rädsla för 

bestraffning. Belöningar kan i undervisningssituationen vara i form av pengar eller beröm 

från andra, medan bestraffning kan handla om att en förälder eller lärare blir besviken om 

man misslyckas. Detta kallas för ”morot och piska” och är en typ av motivation som är 

beroende av sådant som ligger utanför individen. Han beskriver inre motivation som 

drivkraften att göra något för att det är intressant, utmanande, och uppslukande. Inre 

motivation är nödvändigt för konstnärer, skolbarn och vetenskapsmän där det är en fråga om 

kreativa uppgifter. Pink berättar även att motsatsen till självstyrning är kontroll. Kontroll leder 

till foglighet medan självstyrning leder till engagemang (s. 104-105). Han menar att det är 

endast genom engagemang vi kan uppnå mästerskap – strävan efter att bli bättre och bättre på 

något som är viktigt. 

Foglighet kan vara en effektiv strategi för den som vill överleva, men det är värdelöst 
för vårt självförverkligande. För att kunna leva ett tillfredställande liv krävs mer än att 
bara klara kraven från dem som styr. Ändå finns det alldeles för mycket medgörlighet 
och alldeles för lite engagemang i våra klassrum och kontor. (s. 105) 

 

Man kan relatera detta till undervisningssituationen då en elev antingen tar 

instrumentlektioner utifrån en inre drivkraft att vilja bli bra på det eller av en yttre drivkraft 

för att till exempel göra föräldrar eller lärare nöjda. Pink menar att yttre motivation kan vara 

effektivt för kortsiktiga mål, men så fort det specifika målet uppnås försvinner även 

motivationen eftersom den är beroende av yttre påverkningar. Inre motivation är inte 

beroende av dessa då själva lärandet och utvecklingen är belöning i sig.  

 

Inre och yttre motivation kan även relateras till skillnaden mellan prestationsmål och 

inlärningsmål. Carol Dweck, professor i psykologi vid Stanford University, har forskat i 
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prestationer hos barn och ungdomar i nära fyrtio år. Pink (2007) redogör för hennes resultat i 

sin bok: 

 I åtskilliga studier upptäckte Dweck att det vid relativt tydliga uppgifter var effektivt 
 att ge barn prestationsmål (som att få bra betyg på ett prov), men att det ofta begränsade 
 barnens förmåga att använda samma koncept i nya situationer. I en studie bad till 
 exempel Dweck och en kollega en grupp gymnasieelever att lära sig en samling
 vetenskapliga regler; hälften fick ett prestationsmål och hälften ett inlärningsmål. När 
 båda grupperna hade visat att de hade förstått reglerna bad forskarna eleverna att 
 använda sina kunskaper på en rad problem, som var besläktade men inte identiska med 
 dem som de just hade lärt sig. Eleverna med inlärningsmål fick påtagligt bättre resultat. 
 De arbetade också längre och testade. Som Dweck skriver: "med ett inlärningsmål 
 behöver inte elever känna att de redan är bra på något för att hålla ut och fortsätta 
 försöka. Deras mål är trots allt att lära sig något, inte bevisa att de är smarta. (s. 114) 
 
Att få högsta betyg i exempelvis franska är ett prestationsmål medan att kunna tala franska är 
ett inlärningsmål berättar Pink. Prestationsmål är även kortsiktiga med tydliga avslut till 
skillnad från inlärningsmål där syftet inte bara är att göra det som krävs utan att utvecklas 
långsiktigt och där lärandet i sig är belöningen. Det beskrivs som skillnaden mellan att 
uppvisa det man kan och att utveckla det man kan. Om man tror att exempelvis intelligens är 
något förutbestämt som man antingen har eller inte har, blir varje utmaning i skolvärlden ett 
mått på hur mycket man har. Om man tror att intelligens är något som kan utvecklas blir 
samma utmaningar möjligheter att växa menar Pink. 
 

2.3 FÅ KVINNOR PÅ TRADITIONELLT MANLIGA INSTRUMENT 

Genusforskning är ett ungt och expanderande fält. Huruvida våra roller, egenskaper och 

styrkor är socialt konstruerade eller något som ligger i vår natur kan diskuteras och studier på 

ämnet genus visar på olika reslutat. Det vi dock vet är att instrument som bas, trummor och 

elgitarr fortfarande är väldigt mansdominerade. Fredrik Berggren försöker i sin uppsats ”det 

genussegregerade klassrummet” (2011) ta reda på varför det är fler killar än tjejer som väljer 

att spela trummor. Samtliga fyra trumpedagoger som intervjuades var överens om att de 

skulle behöva jobba mer med att ta fram kvinnliga förebilder, men att det var svårt att hitta 

förebilder inom rockmusik eftersom de flesta är män.  

 

Jansson & Bjerrhus fann i sin uppsats ”varför är det så få tjejer som spelar trummor?” (2008) 

att det verkar finnas en viss skillnad i tjejers och killars förhållningssätt till instrumentet. 

Studien gjordes genom intervjuer av sex trumlärare varav två av de sex lärarna var kvinnor. 

Genom deras intervjuer kom det fram att killar spelar lite ”argt och hårdare” medan tjejer 

spelar ”svagt, men snyggare”. De fann också att killarna var mer resultatinriktade och hade 

som mål att bli snabba och tekniskt skickliga. Killarna hade även ett tydligare mål med sitt 
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spel vilket resulterade i större övningstid än tjejerna. Tjejerna hade inte samma behov av att 

spela skickligt utan var mer intresserade av att vara lagspelare. De intervjuade upplevde att 

tjejerna var mer musikant än trummis och intresserade sig för att spela i band och de sociala 

aspekterna av musik medan killarna var mer intresserade av att synas individuellt även om 

målet att spela i band även fanns där. Detta blir intressant för denna uppsats syfte eftersom en 

av frågeställningarna var att ta reda mer om lärarna förhöll sig olika till tjejer och killar i deras 

undervisning.  

	  

3. Metod 
I detta avsnitt tar jag upp valet av djupintervju som metod, valet av informanter, 

genomförande och datainsamling samt analys och bearbetning. I slutet av kapitlet tar jag upp 

tillförlitligheten av mina reslutat. 

3.1 DJUPINTERVJU 

Syftet med detta arbete var att få en inblick i olika instrumentallärares undervisning samt hur 

de personligen bemöter de utmaningar som uppstår i undervisningssituationen. Jag valde 

därför intervjun som metod eftersom jag ville ta del av hur lärarna formulerade sig angående 

sin undervisning. Andra metoder så som observation hade även kunnat göras, men syftet med 

denna studie var inte att observera hur de undervisar rent praktiskt utan att ta del av deras 

tankegångar som ligger bakom deras metoder och strategier för undervisning.  

Enligt Patel och Davidson (2003) har kvalitativa intervjuer en låg grad av standardisering, 

vilket innebär att intervjuaren ställer frågor som ger möjligt för intervjupersonen att svara 

med sina egna ord och formuleringar. Inga fasta svarsalternativ anges vilket ger intervjuaren 

möjlighet att få ut så mycket information som möjligt av intervjupersonen. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) ger intervjun en möjlighet för oss att få ta del av människors kunskaper 

och erfarenheter i vardagen utifrån den intervjuades eget perspektiv. Det framgår av dem att 

denna metod gör det möjligt för intervjuaren att få en inblick i särskilda och detaljerade 

situationer i instrumentallärarens vardag. Svårigheten ligger i att tolka intervjupersonens svar 

och även att deras svar färgas av hur de själva uppfattar frågeställningarna utifrån deras egna 

erfarenheter och åsikter. En betydelsefull del i intervjun är att ställa följdfrågor för att hålla 
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samtalet flytande. Det är viktigt att lyssna aktivt och anpassa frågetekniken till det den 

intervjuade säger. 

3.2 URVAL OCH PRESENTATION AV INFORMANTERNA 

Jag valde tre stycken pedagoger inom ämnet trummor vars undervisning jag själv fått ta del 

av, antingen genom att ha blivit undervisad av dem personligen eller genom att ha observerat 

deras undervisning. De hade på olika sätt inspirerat mig trots deras olika undervisningsstilar 

och förhållningssätt. Detta gjorde mig nyfiken på att ta reda på mer om deras tankegångar 

kring undervisning för att kunna jämföra och dra slutsatser. Observationen fungerade således 

som ett startskott till denna studie även om observationen inte fanns med som en del av 

resultatet. Observationens roll var att ringa in och arbeta fram de frågeställningar som jag 

sedan tog med mig till intervjuerna. Lärarna i denna studie har alla minst 15 års erfarenhet 

eftersom jag ansåg det lämpligt att intervjua de som haft möjlighet att utvärdera och reflektera 

över sin undervisning under en längre tid. Inga namn på elever har omnämnts eller annan 

information som går att härleda till vissa personer. Informanternas namn är fiktiva för att 

behålla deras anonymitet ur ett forskningsetiskt perspektiv. 

 

Introduktion av informanterna; 

Bertil – Har arbetat heltid som lärare i främst elbas, men har även haft flertalet trumelever. 

Han har undervisat i över 25 år på musikgymnasium, kulturskola och musikhögskola. 

Kenneth – Arbetar främst som trumlärare på musikgymnasium men även på folkhögskola, 

samt har undervisat privat. 

Rickard – Arbetar som trumlärare inom kulturskolan på deltid och frilansar på deltid. Han har 

jobbat som lärare sen 1998. 

 

Intervjudeltagarna är alla lärare som har instrumentundervisning inom ämnet trummor och 

elbas. Två av informanterna (Kenneth och Rickard) har delvis enskild undervisning och delvis 

i grupp på instrumentet trummor. Bertil undervisar främst enskilt på elbas, men har även 

arbetat med trumelever. Jag valde lärare på dessa instrument eftersom det ligger nära det jag 

själv undervisar i. Själva instrumentet i sig var inte det avgörande utan att de var pedagoger 

jag personligen hade förtroende för samt att de hade ett allmänt gott rykte. Nivå på eleverna 

som de undervisade var inte heller det mest avgörande, men jag ville intervjua lärare som var 
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vana att undervisa på olika nivåer och inte bara nybörjarstudenter. Detta var för att kunna få 

möjlighet att gå in på djupare pedagogiska koncept. 

3.3 DATAINSAMLING 

Två av intervjuerna skedde helt ostört i privata rum på informanternas arbetsplats medan en 

av dem skedde på ett kafé. Intervjuerna varade i 45 till 75 minuter. Detta var beroende av hur 

pass uttömmande informanternas svar var samt deras talhastighet. Intervjuerna inleddes med 

frågor om varför de valde att bli lärare för att sedan gå in på huvudfrågorna om hur de ser på 

deras undervisning, motivations roll, utmaningar i undervisningen och om de förhåller sig 

annorlunda till deras undervisning beroende på om det är en tjej eller kille. Slutligen 

tillfrågades de om vilka råd de skulle ge till nyutexaminerade lärare. Intervjufrågorna finns 

som bilaga (se bilaga 1). Jag höll i stort sett samma grundstruktur och ordningsföljd på 

frågorna, men om informanten tog upp något intressant som ansågs vara av värde ställdes ofta 

en följdfråga för att få en djupare förklaring.  

3.4 ANALYS OCH BEARBETNING 

Intervjuerna spelades in genom programmet Garage Band på min Macbook Pro och 

transkriberades sedan efteråt för att i lugn och ro kunna analysera svaren och även för att ge 

en så sanningsenlig återgivelse av informanternas svar som möjligt. Efteråt valdes det resultat 

ut som ansågs vara relevant för syftet och frågeställningarna. 

3.5 TILLFÖRLITLIGHET 

Eftersom intervjuerna spelades in och sen transkriberades ökas tillförlitligheten och 

minimerar inkorrekta återgivningar av informanternas svar. Inga sanningar har eftersökts utan 

endast tolkningar av det som sagts på ett sådant objektivt sätt som möjligt. Resultaten blir då 

en fråga om de kan anses rimliga ur ett vidare perspektiv i jämförelse med tidigare forskning 

på liknande områden. 
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4. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras en redovisning av de tre djupintervjuer som genomfördes. 

Resultaten har strukturerats in i ämnesindelade rubriker för att tydliggöra. Resultaten 

redovisas i bokstavsordning efter informanternas förnamn. Inledningsvis kommer frågan om 

vad de anser det viktigaste är att en elev lär sig. Sedan följer frågor om elevens motivation, 

tankar om skillnader på att undervisa tjejer och killar, utmaningar med att undervisa och råd 

till nyutexaminerade lärare. I slutet av kapitlet kommer en sammanfattning av 

intervjuresultaten. 

4.1 DET VIKTIGASTE EN ELEV LÄR SIG 

Bertil inleder med att han vill elev lär sig är färdigheter som att spela musikaliskt, öva up ett 

bra sväng, bra förhållningssätt till ”time” och ett sinne för harmonik. Han tycker dock att det 

viktigaste är att väcka behovet hos eleven att vilja tillskansa sig den kunskapen. Att få eleven 

att förstå att han som lärare finns där för deras skull och att de kan använda honom för att bli 

bättre instrumentalister. Han uppmuntrar dem att aktivt ställa frågor till honom på områden 

och musikstilar de vill bli bättre på.  

	   För att det blir inga bra musiker om jag såhära avlar fram passivt mottagande 
 studenter av musikalisk information (och) för att dom gör som jag säger och spelar 
 som jag tycker att dom ska spela utan att dom själva känner det eller upplever det. 
 (Bertil) 
 

Bertil beskriver att hans mål är att göra eleverna självständiga och få dem att tänka över sitt 

spel och inte bara göra det han som lärare ber dem göra. 

 

Kenneths tyngdpunkt ligger på att ge eleverna tekniska verktyg så att de kan jobba vidare på 

egen hand. Han ger dem konkreta slagkombinationer och försöker använda enkla metoder så 

att de kan applicera dessa på vilken genre som helst.  

 […] att rota sig i en sak, men att kunna den på flera nivåer. Det känns mycket 
 tryggare. Det skapar en stabilitet, i alla fall för mig. Och det är liksom det jag 
 vill försöka få dem andra att förstå att inte ha den här paniken utan hitta ett 
 lugn, att använda den här grejen som jag nu råkar leverera den då, och sen 
 försöka få sig själv att se vad jag kan göra, möjligheterna. (Kenneth) 
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Kenneth vill hellre lägga ned energi på att i lugn och ro jobba med en sak och istället utvinna 

så mycket som möjligt av det istället för att försöka kombinera alltför många olika 

övningsområden samtidigt. Han beskriver det som att han själv ”hattade väldigt mycket” och 

övade på många olika saker samtidigt när han var yngre. Kenneth har genom det kommit fram 

till att det är bättre att fokusera på ett område och istället gå in på djupet.	  

	  

Rickard tycker att det viktigaste en elev lär sig är att ”lyssna”. Han tror att man ofta går till sig 

själv och det andra säger att man gör bra och därför vill han lära sina elever att lyssna in, 

hänga på och kunna spela svagt. Han menar att ”det är ju kanske bara det musiken handlar 

om. Det är ju verkligen grundläggande”. Rickard anser att man självklart måste kunna 

tekniken också, men han upplever att det brukar komma av sig själv utan att man fokuserar så 

mycket på det. 

4.2 ELEVENS MOTIVATION 

Bertil beskriver hur hans mål är att förhålla sig på ett individuellt anpassat förhållningssätt till 

varje elev och att bevara det förhållningssättet till musik som gör att eleven började spela från 

första början: 

Det är mest tydligt när man har med en nybörjare eller yngre att göra just att de väljer 
mer att börja spela ett instrument, oftast inte av anledningen att bli bra på det 
instrumentet, utan det är för att man tycker att det är en kul grej och man gillar musik 
och sådär. Så det gäller verkligen att försöka behålla den... eller hjälpa till att inspirera 
det förhållningssättet till musik. (Bertil) 

 

Jag frågar också Bertil hur han förhåller sig till en elev som inte är motiverad. Han menar att 

det kan handla om att han som lärare är för överambitiös och lägger ribban för högt. Just den 

eleven kanske faktiskt inte bryr sig om att lära sig vissa saker eller att göra vissa övningar 

menar han. Den eleven kanske inte har som mål att bli professionell musiker. Han säger att 

det inte är någon idé att ”pådyvla” ett sätt att jobba som inte passar dem, för då kommer de 

ändå inte att vara motiverade att spela. Bertil menar att om man kan motivera en elev att 

förstå sambanden med saker och ting och hur olika tekniska och musikaliska aspekter hänger 

ihop. Han menar att man då kan använda det för att motivera eleven att lära sig nya saker som 

de initialt inte är intresserade av. 

Där kanske det viktigaste att få lära sig ett Metallica-basriff, och då går de igång i 180 
knyck då, men via det Metallica-basriffet då kan jag kanske komma in på: ”kolla här, 
här har Jason Newsted använt de här tonerna på det här ackordet.” ”Jaha, gör han 
det?”. Eller Flea. ”Kolla här (på) Flea, vad de här tonerna nu... om du skulle hitta på ett 
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likadant basriff som... ett liknande basriff som Flea har gjort här då? Hur ska man 
kunna...” ”aa jaha!” och så kanske de för första gången i sitt liv upptäcker att allting är 
inte ”fixed”, utan (att) någon har hittat på det någon gång, med en viss musikalisk 
information som grund. (Bertil) 

 

Bertil berättar att det alltid finns en anledning till att en elev inte är motiverad. Det kan handla 

om att eleven inte förstår varför man gör en viss övning. Han använder sig då av exempel på 

låtar som eleven vill kunna spela, men som just då är för svår för eleven för att han eller hon 

saknar en viss färdighet. Man kan antingen öva på en viss musikalisk aspekt på ett annat sätt 

eller så kan det räcka med att han som lärare bara förklarar för en elev varför man gör en viss 

övning för att genast väcka elevens motivation. Med elever som redan är motiverade är det 

viktigt att låta saker ta tid berättar Bertil och att det faktiskt kan skapa motivation när man inte 

”släpper förbi vadsomhelst” och istället säger: ”nämen vi jobbar med det här faktiskt en vecka 

till eller två veckor till”. 

 

Kenneth tycker att det är viktigt att eleverna ser att man som lärare själv måste öva. Att man 

är en inspiration och förebild med den man är och det man gör. ”Jag övar ju fortfarande 

väldigt mycket och det ser de (eleverna)” berättar han. Han beskriver det som att han och sina 

elever gör varsin resa som aldrig tar slut och att eleverna då får vara med och följa med på 

hans resa och använder det för att inspirera dem. Han brukar även försöka sporra sina elever 

genom att tipsa om musik, Dvd:s, böcker och sidor på internet när de känner sig omotiverade.  

 

Rickard lägger fram lusten att spela som det viktigaste för honom i sitt eget musicerande och 

att han vill förmedla det till sina elever. Ett sätt han gör det på och för att behålla elevens 

motivation är att inte fokusera på elevens svagare sidor: 

Samtidigt som man måste liksom förstärka de här svagheterna som man har som elev 
på vissa saker, så kanske man inte pushar så mycket på dem. Man pratar inte så mycket 
om dem egentligen, men man försöker göra saker kring det. (Rickard) 
 

Rickard är också väldigt uppmärksam på om eleverna själva kommer med förslag på något de 

vill spela. Han berättar att han ofta ”brukar hugga direkt” om en elev kommer med ett förslag 

på att spela en viss låt. Då kanske den eleven också får den låten i läxa utöver det han själv 

planerat för eleven. Han säger dock att han tycker att han lägger ned lite för mycket tid på 

elever som är ”slöa” och försöker motivera dem, vilket gör att de andra i gruppen får stå 

tillbaka en aning. Han tycker själv att det är en kul utmaning att lyckas ”knäcka den koden” 
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och få en omotiverad elev motiverad. Han ser ofta att vissa elevers brist på motivation är för 

att de egentligen inte vill spela, men är tvingade hemifrån.	  	  

4.3 SKILLNADER I UNDERVISNING AV TJEJER OCH KILLAR 

Jag ställde också öppna frågor till alla mina informanter hur de såg på att undervisa killar och 

tjejer och om de gjorde någon skillnad på hur de gick tillväga i sin undervisning beroende på 

kön.  

 

Bertil berättar att han förhåller individuellt från person till person oavsett ålder och kön fast 

”med en liten modifikation” när det kommer till genusfrågan. Han berättar att det handlar om 

att ha fingertoppskänsla för om en tjej skulle tycka det var jobbigt att vara tjej i ett 

sammanhang där de flesta är killar. Han är uppmärksam på om de kan behöva kvinnliga 

förebilder och är noga med att introducera dem i sådana fall. 

De kanske inte vet om att Esperanza Spalding finns t.ex. Så då kanske det blir en 
gigantisk revolution i deras liv att få höra någon spela på det sättet, som är av samma 
kön. […]Man får verkligen ta på allvar att det finns många tjejer som känner av den 
här... jaa... just att de skulle vara åsidosatta därför att de är tjejer. Deras upplevelse är 
att det är så, så det är den verklighet som de lever i. (Bertil) 
 

Även om det inte är alla tjejer som upplever det på det viset så menar Bertil att som lärare 

”måste man definitivt vara beredd på att hantera det.” Han poängterar dock att vissa tjejer inte 

alls har något behov av förebilder som är just kvinnor utan att det för dem går lika bra med 

manliga förebilder. 

 

Bertil delar också med sig om en intressant reflektion om genus som han gjort medan han såg 

på programmet ”Unga musiker i Europa” vilket är en tävling för ungdomar inom klassisk 

musik. Hans observation var att det där fanns en tydlig genusskillnad och att ”alla fördomar 

om könsroller föll nästan på plats”. Killarna var mer tävlingsinriktade, enkelspåriga och mer 

virtuos. Tjejerna var enligt honom inte lika enkelspåriga och tävlingsinriktade. Killarna vann 

den svenska uttagningen genom att spela mer tekniskt brilliant trots att Bertil tyckte att en av 

tjejerna spelade bättre rent musikaliskt. Däremot kom två stycken tjejer etta och tvåa i 

europafinalen till Bertils glädje.  

 

Kenneth har bara haft åtta stycken kvinnliga trumelever på musikgymnasiet men beskriver 

deras olika förhållningssätt till musik och vad de finner intressant med att spela. Som han har 
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upplevt på de åtta tjejer han har haft så tänker tjejerna ”mer musik” och för grabbarna i 

åldrarna 15-22 så är det ”hastighet som är grejen alltså”.  

Grabbar är lite tekniskt benägna, vilken instrumentgrupp du än väljer. Gitarrister som 
lär sig "shredda" innan de kan spela en 2-5-1 eller vadsomhelst liksom. Det är det som 
är. Tjejer har inte det tänket på samma sätt och därför är ju trummor ett väldigt tekniskt 
instrument, vilket gör att man måste jobba mycket med teknik, koordination och så. 
Och där är inte tjejerna lika benägna. Inte de jag har haft. Och jag säger inte att det är 
rätt eller fel. Det bara... har upplevt det så. Och de lirar mer... alltså i ensemble så är 
det ju ett annat tänk va som ensemblemusiker så ser jag ju de... Då lirar de och det 
funkar jättebra. (Kenneth) 
 

Han poängterar att det är svårt för honom att dra slutsatser om detta eftersom han bara haft 

åtta tjejer som elever så hans uttalande är främst baserat på de åtta tjejerna, men även hans 

observationer av elever på andra instrument som elgitarr. På Kenneths lektioner på 

musikgymnasiet har tjejerna svårt att nå betyget MVG på grund av att de ”rotar inte grejerna 

lika bra som grabbarna gör” och det har inte ”fäst på direkt” när de kommer till de tekniska 

övningarna. Tjejerna lägger inte ned lika mycket tid på övning menar han är anledningen till 

detta. Han tror att det har med intresse att göra. ”Det är bara liret” som de är ute efter, dvs. att 

spela musik ihop med andra i ensembleform. Han berättar att detta är något han och sina 

lärarkollegor pratar rätt ofta om med varandra och även sina elever och anser att det är ett 

faktum att det är så. Tjejerna har en väldigt bra progression upp till en viss gräns men sen ”är 

det inte lika intressant att gå vidare”. Kenneth berättar bl.a. om ett exempel med en kvinnlig 

elev som låg på MVG-nivå första året på gymnasiet, men som sedan stagnerade. Kenneth 

samtalade med henne om det och frågade om det var för att hon inte var intresserad av att 

spela de virvelstycken som de gick igenom på grupplektionerna. Hon svarade att det stämde. 

Att kunna spela dessa stycken krävdes dock för att få bättre betyg så Kenneth sporrade henne 

att lära sig dem för betygets skull. Till Kenneths glädje lärde hon sig dem och han berättar om 

samtalet han hade med den eleven efteråt: 

Du har gjort någonting på en vecka som du inte ens har gjort på 5 veckor. Ser du att du 
har?” Och då sa hon det: ”Aa jag vet.”. Så hon fixade ju upp det där betyget, men hon 
fortsätter ju inte med det. Hon nådde den kunskapen, (men) inte intresserad. 
Förmodligen då. (Kenneth) 

 

Den kvinnliga eleven fullföljde uppgiften som Kenneth övertalat henne att göra, men trots att 

hon lyckades verkade det inte finnas något intresse att fortsätta jobba med dessa tekniska 

aspekter av trummor efter att uppgiften var slutförd. 
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Rickard upplever att när tjejer är 9-10 år så har de mycket lättare att lära sig än killarna i 

samma ålder. Han beskriver att tjejerna tar ”in så mycket lättare i början” när det kommer till 

information och även får ut det rent kroppsligen mycket lättare än killarna. 

”Koordinationsmässigt är tjejerna mycket bättre i början” berättar han och har även lättare att 

snappa upp former i låtar. Men när de kommer upp i 14-årsåldern så ”drar killarna förbi i 

180” och sen slutar de flesta tjejer efter det. Han tror att det har att göra med att tjejerna blir 

mer ”blyga” än killarna. Rickard har haft väldigt få tjejer som spelat tills de är 18-20 år 

gamla. ”Det är inte så många tjejer som spelar trummor överhuvudtaget” menar han. Han tror 

att det beror på att det är så ”killdominerat”, men betonar att han inte vet riktigt vad det beror 

på. Han utrycker att det är något han skulle vilja veta mer om. Han säger också att han skulle 

tycka det vore intressant att testa att ha en grupp som bestod uteslutande av tjejer för att se 

vad resultatet skulle bli. 

4.4 UTMANINGAR MED ATT UNDERVISA 

Bertil tycker att en väldigt stor utmaning är att på ett metodiskt plan jobba med väldigt 

komplexa musikaliska problem och sprida ut det över en lång period, till exempel 3 år. Att 

behålla en röd tråd under flera års tid som ändå är individanpassad och flexibel för de saker 

som kan uppstå i stunden. Att bryta ned komplexa mål i mindre och mer hanterbara 

pusselbitar och lägga upp dem i en logisk följd och sen sprida ut dem över flera år. 

För många gånger så kan det vara så att någonting som i min hjärna är fullkomligt 
logiskt visar sig sen då i praktiken, när man gör det med elever... Det kanske innebär 
bara att jag ger eleverna alltför många verktyg på för kort tid för att de ska kunna 
hantera det. Så det enda som har hänt det är att de har övat som dårar på någonting 
som de ändå inte är mogna att använda. Så då måste jag revidera den tanken och 
anpassa mitt tänk efter vad som faktiskt är en pedagogisk verklighet. Och det är en stor 
utmaning. (Bertil) 
 

Bertil har alltid en plan från början, men ändrar hela tiden upplägg i förhållande till den 

information han får från elevens progression och lärande under terminens gång. 

… när det är någonting som inte funkar sådär så fantastiskt som det gjorde i min hjärna 
så försöker jag sen att skruva till det. Och komplettera med olika övningar sådär och 
just hitta ett lugn över tre år men ändå med en glasklar progression. Det är en utmaning 
som heter duga. (Bertil) 

 

Bertil tycker även att det är en utmaning att hitta alla individuella nycklar till olika personer 

eftersom alla är olika individer.  
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Kenneth tycker att den största utmaningen är att undervisa en viss typ av elev som han 

betecknar som ”begåvad men slö”. Han beskriver en typ elev som har lätt för sig på många 

sätt, men som har svårt att hantera motgångar särskilt om de inte klarar av att lära sig en viss 

övning tillräckligt snabbt. De kan då rata det och säga att de inte gillar det för att de själva inte 

kan just den musikgenren eller den typen av teknik. Kenneth tror det handlar om att de har 

svårt att se sig själva med att inte kunna en viss typ av färdighet som de anser vara ”lätt”: 

Det är svårt dem att ta snacket med sig själv ”okej jag kan inte den här grejen som 
egentligen är ganska lätt, men äh jag skiter i det istället”. Så det är lättare att försvara 
sig med den grejen än att sätta sig ned och kanske göra en timme eller fem timmar, vad 
som krävs för att lösa den här, i deras ögon, lätta prylen. (Kenneth) 
 

Rickard som jobbar inom kulturskolan tycker att utmaningen är att få till bra grupper eftersom 

de flesta av hans instrumentlektioner sker i grupp. När han väl fått till en bra grupp tycker han 

att ”det är relativt lätt att undervisa”. Det handlar inte om att alla ska vara jämnbra, men att 

det ska vara ”bra stämning i gruppen”. Ibland kan det t.o.m. vara någon som hänger efter lite 

”men kämpar på och är glad ändå”. 

4.5 RÅD TILL NYUTEXAMINERADE LÄRARE 

Både Rickard och Bertil poängterar återigen lusten och att det ska vara kul som något viktigt, 

både för eleven och för läraren själv. ”Gör roliga saker” säger Rickard enkelt. Alla tre 

pedagoger lyfter fram förberedelse och att ha en plan som något av det allra viktigaste. 

Kenneth tror att det skapar trygghet om man har ett mål och en plan, inte bara för lektionen, 

utan för en längre tid. Han tror det är viktigt för eleven att känna att varje uppgift följs upp av 

något så att det inte bara blir korta lösryckta idéer hela tiden. Den typen av förberedelse 

skapar trygghet för eleven menar han.  

 

Bertil tycker att en viktig aspekt är att ha många ”antal verktyg i verktygslådan”, dvs. att man 

har olika förhållningssätt till olika problem eller saker som kan dyka upp i en viss övning som 

görs under lektionen. Att man har så många olika infallsvinklar som möjligt så att man kan 

förstå saker på ett djupare plan och de inneboende problem som vissa övningar eller låtar 

innehåller. Då kan man lättare bena ut vilka typer av färdigheter det krävs för att spela en viss 

uppgift. Detta är för att man som lärare i realtid lättare kan anpassa och improvisera under 

lektionen utifrån hur en elev reagerar på en viss uppgift. Han liknar det vid att vara kreativ på 

lektionen precis som när man är ute och lirar med något band. Bertil betonar att man alltid ska 



 22 

ha förberett påbyggande uppgifter så om eleven ”sätter” något direkt att man då kan utveckla 

det och lägga till nya moment.  

Han berättar om ett exempel då han lät sina elever på ett musikgymnasium spela ett ”övnings-

lick” med en skalfigur och en arpeggiofigur på ackordsföljden 1-6-2-5 [en vanlig ackordsföljd 

inom jazz]. De skulle spela det i alla omvändningar, men även för duktiga elever så visade det 

sig vara väldigt svårt och Bertil insåg då att övningen hade fler inneboende problem än han 

först räknat med.  

Man måste tänka på ”timen”, man måste tänka på var på basen man spelar. Ska jag 
spela C där eller ska jag spela C där eller ska jag spela C där? Och vad är nästa ackord 
och vart ska jag spela där? Så det blir massor med saker man måste hantera samtidigt 
för att ro iland den övningen om man spelar till en bakgrund. (Bertil) 
 

”Sen trots att de hade lärt sig det och övat som dårar så hördes det ändå inte i deras spel” 

säger Bertil. Han menar att det var för att han hade gett sina elever fler verktyg än de var 

mogna att kunna använda. Han fick då sprida ut det momentet under en längre tid och hitta 

smarta mellanövningar för att eleven skulle kunna ”höra det samtidigt” som denne spelade. 

Detta var en aha-upplevelse för honom att upptäcka hur krångligt något var som egentligen 

gav väldigt lite i praktiken. 

 

Bertil ger också rådet att man som lärare inte ska vara rädd för att vara noga. Man kan som 

lärare ofta vara rädd för att lektionen ska bli tråkig vilket gör att man inte tar tag i vissa 

moment ordentligt. Han menar att det är viktigt för den konstruktiva kritiken av den anledning 

att många elever kan vara vana att bara höra att de är jätteduktiga när det finns flera saker de 

behöver jobba med.  

Och så när slagen sitter där: ”Jaha ok, jamen bra, nu kan du det”. Istället för att: 
”Jamen nu när allting sitter” det är ju egentligen bara början för att skapa 
musik. (Bertil) 

 

Bertil menar också att det är viktigt att avdramatisera feedback så att konstruktiv kritik inte är 

något negativt. Detta gör han bland annat genom att inte uppspelningen av läxa är något sorts 

uppvisning där eleven ska visa hur bra de är utan istället bara vara en del av processen för 

elevens övning. Han ger också rådet att relatera allting till sig själv. Ett exempel är om eleven 

inte gör läxan och att då ställa frågor till sig själv: 

 ”jamen hur skulle du, hur gör du själv med dina egna uppgifter? Gör du alltid dom?” 
 t.ex. Och ”varför gör du dom inte?” eller sådär. […] Och då kommer det ju fram just 
 det här med att kanske lära en elev att öva istället för att bara dela ut en uppgift, så 
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 måste man kanske lära eleven att öva på den uppgiften innan man skickar hem eleven 
 med den läxan t.ex. (Bertil) 
 

Bertil tror inte det funkar särskilt bra att det är på någon sorts ”elev och lärarnivå” så att 

läraren måste vara en auktoritet. Det handlar om att ha distans till sig själv och han tycker att 

man ska kunna vara tillräckligt trygg i sig själv utan det. Även Kenneth pratar om att det är 

viktigt att vara trygg i den man är och det man lär ut. ”Var dig själv” säger han enkelt. 

Kenneth tror även på att ”peppa positivt” och att uppmuntra eleven med ord som ”bra!” och 

”kul!” är en viktig del. 

 

Rickard tycker det är väldigt viktigt att han själv är aktiv och spelar och inte bara undervisar. 

Han menar att man då kan använda sig av sin erfarenhet som man får när man spelar i olika 

band för att undervisa sina elever. Han tror att det är lätt hänt att man hamnar i ett ”ekorrhjul” 

och kör på i gamla spår om man själv inte är ute och spelar. ”De dagliga utmaningarna på 

kulturskolan är inte så knepiga” säger Rickard vilket gör att det för honom är viktigt att spela 

själv för att upprätthålla hans egen nivå rent spelmässigt.  

Om man gör jobb, liksom speljobb, då märker man ganska snart: ”oj nu får jag nog ta 
och börja öva lite igen”. Så att alla borde få genomgå besiktning ibland på hur bra man 
är.” (Rickard) 
 

4.6 SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en hel del likheter i de tre lärarnas tänk, 

men med tre förhållandevis olika förhållningssätt och tyngdpunk vid deras undervisning. 

 

4.6.1 Det viktigaste en elev lär sig 

 

Bertil och Kenneth tycker det viktigaste är att eleverna blir självgående. Bertil vill försöka få 

igång nyfikenheten hos eleven medan Kenneth försöker ge eleverna konkreta system som de 

sedan kan applicera på deras eget övande och musicerande. Henrik beskriver att han vill lära 

eleverna lyssnade som han anser vara grundläggande för vad musik handlar om. 
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4.6.2 Elevens motivation 

	  

För att motivera eleverna försöker både Bertil och Rickard att fånga upp den musik som 

eleverna själva är intresserade av och arbeta med det. Rickard försöker att inte fokusera så 

mycket på elevernas svaga sidor utan försöker arbeta kring dem. Bertil poängterar också att få 

en elev att förstå sambanden och varför de gör en viss uppgift som ett sätt att väcka 

motivation. Han nämner även att inte vara rädd för att vara noga som ett sätt att sporra en 

redan motiverad elev. Kenneth försöker motivera genom att vara en förebild genom att 

eleverna ser att han själv övar väldigt mycket för att ständigt utvecklas. 

 

4.6.3 Skillnader i undervisning av tjejer och killar 

 

Rickard beskriver utmaningarna med att tjejer verkar tröttna efter en viss ålder och nivå och 

inte är lika intresserade av att gå vidare. Han tror det handlar om att instrumentet trummor är 

väldigt ”killdominerat”. Enligt Kenneth kan tjejerna ha en väldigt bra progression till en viss 

nivå men sen stagnerar de ofta. Bertil och Kenneth beskriver deras observationer av tendenser 

hos killar att vara mer tekniskt benägna medan för tjejerna är det musikaliska uttrycket det 

som står i förgrunden. Kenneth tycker att tjejerna har mer ett ensembletänk och är mer 

intresserade av att spela ihop med andra än att öva på teknik. Bertil lyfter fram att även om 

det inte alltid finns behov av kvinnliga förebilder för tjejer så behöver man vara beredd på att 

ta fram det om behovet finns. Han menar också att man som lärare behöver vara förbered på 

att kunna hantera och stötta de tjejer som känner sig åsidosatta för att de tillhör en 

instrumentgrupp där de flesta är killar.  

 

4.6.4 Utmaningar med att undervisa 

 

Enligt Bertil är det en stor utmaning att behålla en röd tråd i undervisningen som spänner över 

flera år och att bryta ned komplexa mål i mindre och mer hanterbara pusselbitar. Det handlar 

om att inte ge eleverna för många verktyg på kort tid så att de övar på aspekter som de sen 

ändå inte är mogna att använda. För Kenneth ligger den största utmaningen i att undervisa 

elever som han betecknar som ”begåvad men slö”. Han upplever att de ofta har svårt att 

hantera motgångar om de inte lär sig något tillräckligt snabbt och då inte är villiga att lägga 
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ned den övningstid som krävs på det. Rickards främsta utmaning ligger i att få till bra grupper 

eftersom han till största delen arbetar med gruppundervisning. 

 

4.6.5 Råd till nyutexaminerade lärare 

 

Rickard tycker att det är viktigt att vara en förebild utifrån det egna spelandet. Genom att vara 

ute och spela ser han tydligare vad han behöver öva på, men kan också använda sig av de 

erfarenheterna för att förmedla kunskap till sina elever. Bertil poängterar att det är viktigt att 

ha så många infallsvinklar som möjligt inför olika problem som kan dyka upp under 

lektionen. Att man kan vara kreativ i sin pedagogik på samma precis sätt som när man spelar. 

En annan viktig del av undervisningen anser Bertil vara att inte vara rädd för att vara noga 

och att avdramatisera konstruktiv kritik så att det inte upplevs som negativt. Bertil och 

Kenneth beskriver båda vikten av att vara trygg i sig själv. Kenneth beskriver det som en 

fråga om att ha självförtroende i det man lär ut medan Bertil talar om det utifrån att läraren 

inte måste vara en auktoritet utan att det är viktigt att ha självdistans. Bertil uttrycker också att 

man kan lösa många problem genom att relatera allting till sig själv och fråga sig själv om 

man själv alltid gör sin läxa och i sådana fall varför. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att diskutera de resultat som framkom i studien och jämföra det 

med tidigare forskning som jag presenterat i litteraturdelen.  

5.1 METODDISKUSSION 

Eftersom syftet med detta arbete var att få en inblick i tre lärares undervisningsvärld var valet 

av djupintervju som forskningsmetod i efterhand relevant. Det skapade tillräckligt med frihet 

för att informanterna skulle kunna uttrycka sina tankar utan restriktioner, men gav samtidigt 

tillräckligt med styrning för att få med de olika områdena som arbetet berör. Nackdelen är att 

den mängd information informanterna gav var beroende av deras uppfattning av frågorna 

samt om det var en fråga de hade reflekterat mycket över. Detta påverkade således hur pass 

uttömmande svar de gav och kan skapa en viss obalans i resultatet. Informanternas olika 

undervisningsstil blev uppenbar redan vid intervjuerna och hur de närmade sig de olika 

frågorna. Detta vara intressant utifrån perspektivet att få olika infallsvinklar och perspektiv på 

frågorna, men blir mer problematiskt att i forskningssyfte jämföra resultaten. 

 

Eftersom jag gick in på genusperspektiv hade det ur den aspekten kunnat vara till fördel att ha 

intervjuat en kvinnlig lärare för att få en bredare bild. I denna studie fick jag bara perspektivet 

på de kvinnliga eleverna utifrån männens synvinkel. En kvinnlig lärare hade säkert kunnat ge 

andra intressanta infallsvinklar inom det området och troligen lättare kunnat relatera till 

tjejernas inre värld. I detta fall blev det mer spekulationer och observationer från männen 

förutom de fall då läraren tillfrågat deras tjejelever. 

 

I efterhand hade det varit till arbetets fördel att ha färre frågeställningar. Arbetet berör ett 

flertal områden man stöter på i instrumentalundervisning, men resultatet blev spretigare. För 

att dra nytta av den halvöppna intervjun som forskningsmetod hade det varit mer gynnsamt att 

inringa forskningsområdet så snävt som möjligt och göra intervjuer om t.ex. enbart motivation 

eller skillnaden i att undervisa tjejer och killar. Jag tror att man då hade kunnat gå in mer på 

djupet i de olika frågorna. Det hade också gett mig själv som intervjuare ett lugn att kunna 

ställa fler följdfrågor och utvinna så mycket som möjligt ur ett ämne istället för att känna 

pressen att behöva gå vidare för att få med alla frågeställningarna.  
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Med facit i hand skulle jag med fördel ha omformulerat mina intervjufrågor och undvikit 

frågor där man kan svara ”ja” eller ”nej”. Det hade varit fördelaktigt att spendera tid med att 

finslipa intervjufrågorna och var noggrann med formuleringarna. Vid ett flertal tillfällen fick 

jag förklara frågorna då informanterna inte alltid förstod exakt vad frågorna innebar på grund 

av frågornas öppna karaktär. Som tur var hade de jag intervjuade inga större problem med att 

beskriva deras förhållningssätt till undervisning även vid relativt öppna och ospecificerade 

frågor. 

 

Att jämföra de olika informanternas undervisningsstil blev problematiskt eftersom den mängd 

information de presenterade på de olika frågorna skilde sig väldigt mycket i vissa fall. Den 

längsta intervjun var med Bertil vilket gjorde att hans svar blev mer uttömmande och det 

fanns utrymme att gå in på mer komplexa pedagogiska utmaningar och problem. Detta kan 

vara en följd av tidsaspekten, men kan också bero på att han hade tänkt igenom dessa problem 

väldigt ingående på egen hand. 

 

Alla tre informanter var personer jag hade någon form av personlig relation till innan 

intervjuerna. Jag ser inte det som någon nackdel utan upplevde snarare motsatsen. Jag tror att 

det bidrog starkt till att informanterna kände sig avslappnade och fria att öppet svara på 

frågeställningarna eftersom en relation mellan dem som intervjuobjekt och mig som 

intervjuare redan var etablerad. Jag såg personligen ingen större skillnad på miljöns påverkan 

på intervjuerna, men skulle kunna tänka mig att miljön på kafé inte främjade att gå in på 

djupet i samma utsträckning som i ett rum där bara jag och den intervjuade befann oss. 

5.2 RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna uppsatts var att få en inblick i olika infallsvinklar inom undervisning och 

olika sätt för hur man kan gå tillväga. Målet var att lyfta fram olika stilar och tankesätt för att 

vidga antalet förhållningssätt till den enskilda undervisningssituationen. Under denna rubrik 

diskuteras resultatet med härledning till frågeställningarna. 

	  

Det var intressant att se hur pass olika svar pedagogerna gav på frågeställningen om vad det 

viktigaste de tyckte var att en elev lärde sig. Deras tankar utgick främst från deras egna 

styrkor som de ville reproducera hos eleven. Rickard lyfte till exempel fram lyssnandet som 

det viktigaste han ville att eleven skulle få tag i, medan Kenneth utgick från hans erfarenhet 
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att det var effektivare att öva på djupet på en sak åt gången. Bertil och Kenneth beskriver ett 

undervisningssätt som där fokus ligger på att skapa självgående elever. Rickard beskriver inte 

denna typ av undervisningssätt, kanske på grund av att han har grupplektioner och det handlar 

mer om att få grupper att fungera än fokus på den enskilda individen.  

 
Ett tydligt exempel på yttre motivation, som Pink (2009) kallar det, är exemplet med 

Kenneths kvinnliga elev. Den specifika situationen pekar på det Pink menar med att yttre 

belöningar, i detta fall i form av betyg, kan leda till goda resultat under kort tid, men räcker 

inte för att uppnå mästerskap och få mer långsiktiga resultat. Det fanns inte en inre motivation 

hos den kvinnliga eleven att gå vidare och fördjupa sig i de tekniska aspekterna som gjorde att 

hon fick högre betyg. När målet att få det högre betyget var fullgjort försvann därmed 

motivationen till att öva på den aspekten. Det var dessutom ett prestationsmål och inte ett 

inlärningsmål precis som Dweck (enligt Pink) beskriver. En annan aspekt av motivation som 

kommer upp genom intervjun med Bertil är att motivation inte bara handlar om att peppa 

eleven positivt utan att också våga vara noga och inte släppa förbi vadsomhelst. Han beskriver 

även ett tankesätt kring sin undervisning som jag tycker pekar mer på inlärningsmål och inte 

prestationsmål. Det framkommer när han berättar att det inte handlar om att bara lära sig en 

viss uppgift för att läraren ska säga ”bra, nu kan du det” utan att det bara är början till att 

skapa musik. Bertil antyder genom det att uppgiften och prestationen i sig är inte målet även 

om det inte framgår jättetydligt från hans uttalande. 

 

Det framkom tydligt genom intervjun med Bertil att de pedagogiska utmaningar och problem 

man ställs inför är rätt komplexa när det handlar om att ha en långsiktig plan som är logisk 

för, inte bara läraren, men även för eleven. Flexibilitet och förmåga till att kunna improvisera 

på ett sätt som Bertil liknar vid det egna spelandet är en aspekt som lyfts fram. Det blir 

intressant att ställa frågan hur pass viktigt en lärares eget spelande och övande är för att bli en 

god pedagog. Slutsatsen från samtliga intervjuer är att det är väldigt viktigt eftersom många 

problem som uppstår går att härleda till det man själv lärt sig och de utmaningar man har stött 

på. Som lärare blir man då en förebild utifrån sitt eget handlande istället för att bara säga till 

sina elever vad de ska göra. Det blir då en fråga om vägledning mer än konroll och styrning i 

enlighet med Deweys (1999) lärandeteori. 
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Som Normell (2002) skriver är det många faktorer så som familjesituation och tidigare 

erfarenheter som avgör en elevs motivationsnivå. Själva relationen till eleven blir då högst 

viktig för att man ska kunna anpassa undervisningen efter individ. En elev som haft väldigt 

höga krav på sig och kanske till och med blivit bestraffad vid misslyckanden kan därför 

behöva få uppleva en undervisningssituation där kraven är lägre eller blir framlagt på ett annat 

sätt. Men detta förutsätter verkligen att pedagogen känner eleven på ett mer personligt plan 

och sambandet mellan undervisning och personlig relation blir då väldigt viktigt. Lärandet 

handlar då om att inte bara kunna förmedla information och kunskap utan även att förstå de 

olika inre processer som pågår hos den individuella eleven. Kenneth uttryckte utmaningen 

med att undervisa elever som han upplevde som ”begåvade men slöa” och som hade svårt för 

att svälja sin stolthet och slutföra uppgifter som de ansåg vara lätta men som de inte kunde. 

Jag kan tänka sig att det ligger mer bakom det än att eleven bara är ”slö” och att det finns 

familjesituation och annat som påverkat den elevens synsätt och handlande. Det framgår inte i 

detta fall vad det beror på, men det skulle till exempel kunna bero på att eleven är rädd för att 

misslyckas. Detta lyfter fram behovet av att man som lärare innehar god kunskap om 

människor, deras bakgrund och hur de fungerar. För att bli en bra pedagog krävs det mer än 

att bara kunna instruera andra i hur man spelar ett instrument. 
 

Det finns ett flertal studier som gjorts på varför det inte är fler tjejer som väljer att spela 

traditionellt mansdominerande instrument. Det är intressant att ta reda på aspekter som ligger 

bakom det valet, men den frågeställningen var inte syftet med denna studie. Det som är 

intressant är inte bara att tjejer väljer att spela traditionellt mansdominerande instrument utan 

också varför de väljer att spela det instrumentet. I Janssons & Bjerrehus uppsats ”varför är det 

så få tjejer som spelar trummor?” (2008) framgår det att tjejer inte har behov av att spela 

skickligt på samma sätt som killar utan är mer intresserade av kollektivt skapa musik i ett 

band. En av de intervjuade påvisar att ”det handlar mer om band och social närvaro och inte 

så mycket om att bli världsbäst trummis som spelar snabbast av alla” medan hos killarna 

fanns det ett större tekniskt intresse och av att synas som individ och inte bara del av ett 

kollektiv. Dessa skillnader förstärks av denna uppsats där killarna beskrivs av Kenneth som 

mer ”tekniskt benägna” och att ”det är hastighet som gäller” medan tjejers intresse av att spela 

trummor handlar mer om musikaliskt uttryck och att spela i ensemble. Även Bertil berättar 

om sina observationer i exemplet om ”Unga Musiker i Europa” där killarna var mer tekniskt 

skickliga och vann den svenska uttagningen trots att en av tjejerna i hans tycke spelade mer 

musikaliskt. Dessa upplevelser är intressanta eftersom att man som manlig lärare lätt kan 
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förutsätta att ens kvinnliga elever har samma förhållningssätt till musik.  Det kan bli 

problematiskt om man förutsätter att det inte finns några tjejer som är intresserade av de mer 

tekniska aspekterna av musik, men det kan vara värt att ta med i beräkningen för att inte 

pressa elever med ett förhållningssätt som de inte är intresserade av. För mig personligen har 

det öppnat upp ögonen att det faktiskt verkar finnas generella skillnader mellan könen. I min 

egen undervisning kommer det att få till följd att jag kommer att ställa fler frågor till båda 

mina kvinnliga och manliga elever för att få reda på hur de ser på musik och vilken typ av 

musiker de vill bli med de perspektiv som uppkom i denna studie som grund. En annan viktig 

fråga som kommer upp är om vi som lärare värderar teknisk skicklighet högre än musikalitet. 

För om de skillnader mellan tjejer och killar som framkom i denna studie stämmer så skulle 

det innebära att tjejers trumspel inte anses vara lika bra som killarnas eftersom deras styrkor 

som musiker inte värderas lika högt. Kan det vara en anledning till att många tjejer slutar med 

trummor? Kan det ha att göra med att de jämför sig för mycket med killarna?  

5.3 FORTSATT FORSKNING 

Det finns flertalet ämnen och frågeställningar som dök upp i detta arbete som det skulle vara 

intressant att forska vidare inom. Ett av dem är att det skulle vara intressant att få mer inblick 

i sambanden mellan en elevs familjesituation och motivation och även hur prestationsmål och 

inlärningsmål påverkar instrumentundervisningen. Andra områden att fördjupa sig inom 

skulle kunna vara att intervjua tjejer och killar och få reda på deras förhållningssätt till musik 

och varför de valt att spela instrument som trummor och bas. Det skulle vara intressant att 

höra från eleverna själva om de ser olika på det och om man kan se generella skillnader 

beroende på kön. En annan infallsvinkel är att jämföra killars och tjejers biologiska och 

sociala utveckling och på sätt kunna dra slutsatser på vilket sätt det påverkar hur de lär in och 

även hur det påverkar deras spelande. Det skulle också vara intressant att ta reda på varför så 

få tjejer fortsätter med instrument som trummor på högre nivåer och vilka aspekter som 

påverkar deras motivation. 
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6. Bilaga – Intervjufrågor 
 
 
1. Berätta om varför du bestämde dig för att bli lärare och hur det gick till. 
⁃ Vilka förebilder hade/har du? 
⁃ Hur vill du bli uppfattad som lärare? 
 
2. Beskriv din undervisning 
⁃ Vilka grundläggande färdigheter tycker är viktiga att en elev lär sig? 
⁃ Vad tycker du är svårt med att undervisa? 
⁃ Vad tycker du är lätt med att undervisa? 
 
3. Vilka krav ställer du som lärare på dina elever? 
⁃ Hur hård tycker du man ska vara? 
⁃ Hur viktigt tycker du det är att följa upp läxor? 
⁃ Hur viktigt är det att eleverna övar? 
⁃ Hur hjälper du dem att lära sig det? 
 
4. Vilken roll spelar elevens motivation i din undervisning? 
⁃ Har du några strategier för att stimulera elevens motivation? 
⁃ Hur mycket anpassar du undervisningen efter elevernas önskemål och hur mycket styr du 

själv?  
 
5. Hur ser du på undervisningen för olika åldersgrupper? Mellanstadiet, högstadiet, 
gymnasiet och vuxna. 
⁃ Hur ser du på skillnaderna på att undervisa tjejer och killar? 
⁃ Vad tycker du är typiska skillnader? 
⁃ Elever med inlärningssvårigheter. Hur hanterar du det? 
 
 
Avslutning: Om du skulle ge 3 stycken råd till en blivande lärare, vilka skulle du ge då? 
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